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 W jakiś sposób Jan Krasicki od dłuższego czasu zapowiadał rozprawę o Włodzimierzu 

Sołowjowie, a dotyczącą problematyki zła. Świadczą o tym publikacje autora1 pomieszczone 

w czasopismach różnych i pracach zbiorowych. Jeśli dobrze liczę, jest to czwarta pozycja 

monograficzna w języku polskim poświęcona Sołowjowowi2, jednak jej wyjątkowość polega 

na tym, że jest zarazem pierwszą rozprawą problemową – ukierunkowaną mianowicie na 

rozszyfrowanie jednego zagadnienia.  

J. Krasicki nie poświęcił uwagi na omówienie dzieła Sołowjowa w ogóle. Pojawienie 

się bowiem na kartach jego rozprawy, którejś z idei kojarzonych z myślą Sołowjowa – 

Wszechjedność, Bogoczłowieczeństwo, Sofiologia – powiązane jest ściśle z problemem zła. 

Autor, choć określa się, to nie próbuje rozstrzygać arbitralnie, która z wymienionych idei ma 

prawo aspirować do zasady organizującej myśl Sołowjowa. Jakby zdając sobie sprawę z 

bezprzedmiotowości funkcjonującego w literaturze przedmiotu sporu zauważa, że owe trzy 

idee składają się na pełnię w jedności brzmiącego akordu, którym jest filozofia Sołowjowa. 

Zubożenie jej o jeden „dźwięk”, próba usunięcia go w cień, będzie zarazem ograbieniem z 

treści dzieła Sołowjowa. Już na wstępie J. Krasicki uczciwie przyznaje, że kwestia zła, którą 

podjął się omówić, nie odgrywa doniosłej, na równi z trzema określającymi myśl Sołowjowa 

ideami roli, ale jej dookreślenie stanowi niezbędne ogniwo, jak zauważa autor, dla 

zrozumienia poglądów rosyjskiego filozofa.  

 Nie jest moim zamiarem wyręczanie autora i szczegółowe przekonywanie o 

doniosłości problemu zła w systemie Sołowjowa, o potrzebie wykonania takiej pracy, tym 

bardziej, że nie czuję się na siłach ogarnąć w tej właśnie kwestii spuściznę religijnego 

                                                        
1 Zob. np.:  J. Krasicki, Bogoczłowieczeństwo i zło [w:] W. Rydzewski (red.), W kręgi idei Włodzimierza 

Sołowjowa, Kraków 2002; J. Krasicki, O „sfałszowanym dobru” (Zdziechowski, Tołstoj, Sołowjow), „Przegląd 
Powszechny” 2001, nr 2; J. Krasicki, W cieniu Antychrysta, „Znak” 1986, nr 11-12.   



 2

filozofa, ale postaram się w ogólności zdać relację z poruszanej przez J. Krasickiego treści, 

której pełne rozumienie dane będzie osiągnąć dzięki spojrzeniu nań przez pryzmat obecności 

w świecie zła stanowiącego element spajający ową treść, a tym samym przekonać do pilnych 

studiów nad omawianą rozprawą.  

J. Krasicki  wskazując  w  punkcie  wyjścia  na  ewolucję  zagadnienia  zła  w  dziele  

autora Wykładów o Bogoczłowieczeństwie, rozpoczyna rozważania konstatacją w takim oto 

brzmieniu: „całą myśl Sołowjowa można podzielić na zasadnicze okresy: optymistyczny  

(1874-1891),  stojący  pod  znakiem  niedoceniania  realnej  siły zła w świecie, oraz na okres 

pesymistyczny (1891-1900), w którym (…) świadomość filozofa względem rzeczywistego 

miejsca zła w świecie, w historii i w człowieku ulega tak głębokiej przemianie, że badacze 

skłonni są tutaj mówić wręcz o przypadającym na początek lat 90. ideowym zwrocie” (s. 7). 

Różnica sprowadza się do nie odczuwania (w okresie pierwszym, zwanym też utopijnym) 

oraz odczuwania (w okresie drugim) grozy zła. I tutaj znów: wszelkie spory związane z 

nazewnictwem dotykają wyłącznie formy, a nie istoty rzeczy. Ich rozstrzygnięcie wydaje się 

pomocne, ale nie niezbędne. Faktem jest, co podkreśla J. Krasicki, że do czynienia mamy z 

wyraźną cezurą. Nie o podziały jednak idzie, ale o próbę przekonania, że problem zła, 

zmaganie się z nim, stanowi ważny element filozoficznego systemu Sołowjowa, którego 

pominięcie uniemożliwia pełne odkrycie pomieszczonych w nim sensów. J. Krasicki bazując 

na formalnym, dychotomicznym oglądzie zła u Sołowjowa pisze, że zło w okresie 

optymistycznym traktował myśliciel jako niedoskonałość zanikającą w miarę wzrastania 

dobra: „ostateczny triumf Dobra nad złem ludzkiej historii był w tej wizji czymś tak pewnym, 

oczywistym i nieuchronnym, jak pewne i nieuchronne są prawa logiki i dialektyki” (s. 14). 

Słowem nie ma mowy o widzeniu zła w tym okresie jako tajemnicy, siły posiadającej 

egzystencjalną realność, „stąd i jego chrześcijaństwo tego okresu pozbawione było elementu 

pasyjnego, egzystencjalnego zmagania ze złem, przeżycia tajemnicy Golgoty” (s. 15). 

Sołowjow nie doświadcza, nie przeżywa grozy zła, a chrześcijaństwo zdaje się traktować jak 

kolejną, rzecz jasna ważną, filozoficzną koncepcję. Przerażony M. Tariejew stwierdza, że 

Sołowjow pisząc o chrześcijaństwie w ogóle nie wyraża uczucia do Chrystusa, nie zdradza 

oznak duchowej z Synem Bożym więzi, ale szafuje pojęciami Logos, Sofia, Bogoczłowiek 

etc. W optymistycznym chrześcijaństwie Bóg Sołowjowa nie jest Bogiem Abrahama, ale 

                                                                                                                                                                             
2 Trzy wcześniejsze napisali: G. Przebinda, Włodzimierz Sołowjow. Wobec historii, Kraków 1992; L. 

Kiejzik, Włodzimierz Sołowjow, Zielona Góra 1997; J. Dobieszewski, Włodzimierz Sołowjow. Studium 
osobowości filozoficznej, Warszawa 2002. 
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abstrakcyjnym pojęciem niezbędnym do utrzymania systemu filozoficznego. Nie wierzył 

myśliciel w istnienie osobowego zła.  

 Przełom w zmianie optyki dokonuje się wraz z duchowym i tragicznym 

doświadczeniem, wraz z odczuwaniem zła, któremu wyraz filozof dał w Trzech rozmowach. 

Jak pisze J. Krasicki, na tym etapie Sołowjow zbliżył się do postawy „bojaźni i drżenia”, 

zanikła w nim wiara w chrześcijaństwo będące optymistyczną religią światła, w „możliwość 

chrześcijańskiej polityki, w urzeczywistnienie prawdy Chrystusowej na ziemi, w teokrację” 

(s. 19), mimo że, jak J. Krasicki stwierdza, droga Sołowjowa wiodła z ciemności ku światłu.  

W pierwszym okresie zbliżanie się do światła tożsame było z osiąganiem prawdy 

filozoficznej, z rozjaśnieniem pojęć na podobieństwo rozwikłania zadania matematycznego, 

w okresie pesymistycznym droga ku światłu była drogą ku prawdzie w Chrystusie. 

Faktycznie więc przeczucie zła, odsłonięcie, doświadczenie jego istoty, wiara w jego 

obecność, była wiarą w Dobro, w Bogoczłowieka, w Chrystusa. Światło wiary, światło 

prawdy wyparło światło rozumu. Przeobrażenie jakie dokonało się w filozofie właściwie 

opisał K. Moczulski tymi słowy: „spotkanie z siłami demonicznymi nie tylko nie zamroczyło 

duszy Sołowjowa, ale przeciwnie, wzmogło w niej światło” (s. 26). Doświadczenie zła 

właśnie jako realnej siły stanowiło zarazem otwieranie się na rzeczywiste Dobro dlatego J. 

Krasicki w trzech częściach swej rozprawy (teozofia, teokracja, eschatologia) dowodzić 

będzie, że doświadczenie zła wzmogło wiarę Sołowjowa w Dobro. W tym sensie opowiadam 

się za L. Szestowem twierdzącym, że dzieło Sołowjowa pozostaje w okowach heglizmu. 

Dialektykę dobra i zła wpisać daje się nie tylko w pierwszy, optymistyczny okres twórczości 

Sołowjowa, ale i ten pesymistyczny, a więc przenieść na całość dzieła filozofa, i w tym 

znaczeniu znajduje się ono w okowach heglizmu. Zarówno w pierwszym jak i w drugim 

okresie dobro wypiera zło, nie zmaga się dobro ze złem, ale je znosi, bo w nim zawiera się 

prawda, ono jest prawdą. W pierwszym okresie prawdą filozoficzną, w drugim – Dobrem, 

Chrystusem. Poznanie prawdziwej natury zła prowadzi ku dobru. Możemy też nie dzielić 

filozoficznej drogi ku prawdzie, ku Chrystusowi Sołowjowa na okresy, ale potraktować ją 

jako ewolucyjny proces będący poszukiwaniem tejże prawdy zamkniętej ostatecznie w 

Bogoczłowieku. Heglizm Sołowjowa objawia się więc w dialektyce w tym znaczeniu, że choć 

ostatecznie, jak sądzi J. Krasicki, wiara Sołowjowa była wiarą w Dobro bez światło-cienia (że 

posłużymy się pojęciem C. Wodzińskiego), więc zarazem odrzuceniem zła (bo tak to chyba 

należy pojmować), to filozof rosyjski, jeśli można się tak wyrazić, do prawdziwego Dobra 

dotarł dzięki odkryciu faktycznej natury zła. Zrozumienie zła, jako realności, pozwoliło mu 

odkryć Dobro. To jest owa dialektyka, owe powiązanie, choć może nie walka przeciwieństw 
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w sensie ścisłym. I w ten sposób wracamy do uwagi J. Krasickiego mówiącej, że spór o 

heglizm Sołowjowa jest wciąż otwarty. My opowiadamy się za sądem L. Szestowa, który 

wydaje się trafny na pierwszy rzut oka: oto Sołowjow przez całe życie ma na względzie 

antynomię: dobro i zło. Nie jest ona zmaganiem, walką, ale ciągłą próbą, przez Sołowjowa 

podejmowaną, zdefiniowania jej członów, bo nie opowiedzenia się, gdyż filozof nie wybiera 

między złem a dobrem. Stąd trudność nasza w przyswojeniu końcowej uwagi J. Krasickiego 

(na szczęście nie za wszystkim zgadzać się mamy obowiązek) w brzmieniu takim oto: 

„perspektywą ocalenia człowieka jest wybór między dobrem a złem” (s. 392). Sołowjow 

kłopoty bowiem wydaje się mieć z definicją dobra i zła, nazwaniem dobra i zła, ale nie 

wyborem, on się nie waha, on wybiera dobro. Zgadzamy się natomiast z zakończoną znakiem 

zapytania uwagą autora, iż rozważania Sołowjowa o złu faktycznie stanowią rozważanie o 

Dobru. 

Jacek Uglik                   


