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1. Dwa „fakty”. Bogoczłowieczeństwo a materia  

 U podstaw rozumienia materii w filozofii W. S. Sołowjowa leży prawda o Wcieleniu 

Boga. Zdanie: „<<Bóg stał się człowiekiem>> - jeśli wspomóc się tutaj refleksją wielkiego  

szwajcarskiego teologa H.-U. Balthasara - jest bez wątpienia centralnym punktem 

chrześcijańskiego świadectwa. Dla każdej innej religii – pomijając wszelkie 

<<światopoglądy>> - jest to zdanie nie do przyjęcia, z gruntu sprzeczne. Wyizolowuje ono 

chrześcijaństwo z wszystkich pozostałych koncepcji świata i wszystkich wyznań”1. Ale 

właśnie ono - twierdzi Sołowjow - stanowi o istocie chrześcijaństwa i jedynie w świetle 

„faktu”,  że Bóg „stał się człowiekiem” (Verbum caro factum est; ) 

można w pełni i do końca zrozumieć inny fakt, o którym mówi tradycja chrześcijańska: fakt 

całkowitego przyjęcia przez Boga rzeczywistości materialnej, wręcz Jego „ucieleśnienia”, 

„uziemienia”. 

 Wedle Sołowjowa prawdziwe Novum chrześcijańskie w stosunku do innych religii 

polega na tym, że tylko chrześcijaństwo jest religią bogoczłowieczą. Istotą chrześcijaństwa - 

mówiąc po Feuerbachowsku - nie jest wedle Sołowjowa ani nauka chrześcijańska, ani też 

chrześcijański kodeks moralny. Istota chrześcijaństwa to historyczne wydarzenie 

„uczłowieczenia” się Boga; Wcielenie.  Sołowjow cytuje słowa z Prologu Ewangelii św. Jana 

- „A Słowo stało się  ciałem i zamieszkało  wśród nas”2. Jest to fenomen nieznany i 

niepowtarzalny w żadnej innej religii, nadający chrześcijaństwu nieredukowalną do innych 

                                                        
1 Por. H. U. Balthasar, Bóg stający się człowiekiem, [w:] W pełni wiary, przeł. J. Fenrychowa, Kraków 
1991. Także: G. Cottier, Jak Bóg staje się człowiekiem? tłum. L. Balter, „Communio. 
Międzynarodowy Przegląd Teologiczny”  1983, nr 3.  
2 W.  Sołowjow, Duchowe podstawy życia, tłum. J. Zychowicz  [w:] Wybór pism, t. 1, Poznań 1988, s. 
73. 
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religii, niepowtarzalną i własną treść. Za przywołanym wyżej wielkim współczesnym 

teologiem, można powiedzieć, iż we Wcielonym Bogu ostatecznie objawia się to, co Stare 

Przymierze określało mianem „Chwały” (kabod), a co odnosi się  wprost do „postaci” 

(Gestalt) Jezusa Chrystusa, Boga-Człowieka. W Nim bowiem „Chwała”, „Wspaniałość 

Boga” (Herrlichkeit) 3, objawiła się sposób pełny i ostateczny.  

 Nauka o Bogoczłowieczeństwie zajmuje centralne miejsce w systemie filozoficznym 

Sołowjowa, stanowi jego ideowy zwornik, w niej zbiegają się i od niej rozchodzą niby 

promienie z osi koła inne zasadnicze idee jego nauki: sofiologia, teoria Wszechjedności 

(Wsiejedinstwo), teoria Absolutu (Absoliutnoje); nauka ta  leży także u podstaw jego 

kosmologii4.  W jej perspektywie rozpatruje Sołowjow ludzkie dzieje i całą historię ludzką; w 

idei tej - jak pisał E. Trubiecki -  „splatają się (...) w jedno wszystkie nici myśli Sołowjowa. 

Stanowi ona centrum całości jego poglądów - filozoficznych i religijnych, zasadniczą treść 

całej jego nauki, tego wszystkiego, czego nauczał o drogach człowieka i ludzkości” (tłum. – 

J.K.)5. Koncepcja ta – co podkreślał z kolei A. Kożiew (A. Kojeve, A. Kojevnikoff, A. 

Koschewnikoff)  –  stanowi „najbardziej oryginalną i samodzielną część” jego systemu6. M. 

Bierdiajew zaś, tak krytyczny wobec innych koncepcji Sołowjowa uważał ją za „genialne”7  - 

choć niełatwe do zrozumienia  na Zachodzie -  wcielenie „rosyjskiej idei”8. W świetle „faktu” 

Wcielenia  i – jak to Sołowjow określa - „pradogmatu” Bogoczłowieczeństwa wyjaśnia się 

prehistoria i  historia świata, albowiem jak celem przyrody w „procesie kosmicznym” było 

wydanie człowieka, tak celem historii w „procesie historycznym” było wydanie Boga-

człowieka9. 

                                                        
3 Por. H. Urs von Balthasar, Herrlichkeit. Eine Theologische Ästhetik,  Einsiedeln 1962. W drugim 
tomie tej rozprawy, zatytułowanym Fächer der Stile, w jego części trzeciej pt. Laikale Stile autor 
poświęca Sołowjowowi obszerny rozdział (s. 647-718). 
4 Nasze stanowisko - wśród współczesnych polskich badaczy – w sposób najbardziej zdecydowany 
podziela  J. Dobieszewski, który  swoje studium na temat  „początków idei bogoczłowieczeństwa” w 
filozofii  autora Uzasadnienia Dobra otwiera wprost stwierdzeniem: „Filozofię Sołowjowa określa, w 
naszym przekonaniu, idea bogoczłowieczeństwa”.  Por. idem, U początków idei bogoczłowieczeństwa 
Władimira Sołowjowa, [w:] W kręgu idei Włodzimierza Sołowjowa, red. W. Rydzewski i M. Kita, 
Kraków 2002, s. 13; tenże  Włodzimierz Sołowjow. Studium osobowości twórczej, Warszawa 2002, s. 
74-75. 
5 Por. Е. Трубецкой, Миросозерцание В.С. Соловьева, t. 1, Москва 1995, s. 315. 
6 Por. А Кожев, Религиозная метафизика Владимира Соловьева, перевод с французского и 
примечания А.П. Козырев, „Вопросы Философии” 2000, nr 3, s. 113. 
7 Por. M. Bierdiajew, Проблема Востока и Запада в религиозном сознании В. Соловьева, [w:] 
Сборник первый о Владимире Соловьеве, Москва 1911, s. 106. 
8 Por. M. Bierdiajew, Rosyjska idea, przeł. J. C.-S. W., Warszawa 1999, s. 181-183. 
9 Por. В.С. Соловьев, Чтения о Богочеловечестве, [w:] Собрание сочинений, Брюссель 1996-
1970, s.  160-161. Słusznie pisał A. Walicki: „Koncepcje gnoseologiczne i etyczne podporządkowane 
były w systemie Sołowjowa filozofii religii, nierozerwalnie związanej z antropologią, kosmologią i 
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 Ze świadomością kosmicznej katastrofy znajdującej wyraz w formule z Pierwszego 

Listu św. Jana o „świecie leżącym w złym” (1 J 5, 19)10, której skutki zdawał się  filozof 

dostrzegać we wszystkich przejawach przyrodniczego życia11,  występuje w refleksji autora 

Wykładów o Bogoczłowieczeństwie równoczesne dążenie do apologii całego stworzonego 

świata w całej jego złożoności i całym bogactwie form i przejawów życia; od 

najdrobniejszych nieorganicznych  elementów, po najbardziej złożone twory natury. To, 

niemal namacalne odczucie „upadłości” świata pozostaje u Sołowjowa  z  dążeniem do 

„przywrócenia praw materii”12, do swoistej jej rehabilitacji. Takie też było zasadnicze 

przesłanie  inauguracyjnego wykładu pt. Historyczne obowiązki filozofii  wygłoszonego w 

Uniwersytecie Petersburskim 20 listopada 1888 roku.  Traktat Sołowjowa „o materii”, dla 

którego wspomniany wykład był zaledwie doraźną okazją dla wyrażenia jego zasadniczej 

idei, wpisuje się w korpus głównych idei  jego światopoglądu: idei Bogoczłowieczeństwa, idei 

                                                                                                                                                                             
filozofią historii. Jej centralnym pojęciem jest <<bożoczłowieczeństwo>>. W tajemnicy 
<<uczłowieczonego >> Boga upatrywał filozof najgłębszy sens chrześcijaństwa. W swej istotnej treści 
(którą należy odróżniać od oficjalnej teologii Kościołów chrześcijańskich) religia 
bożoczłowieczeństwa, zdaniem Sołowjowa, jest najwyższą forma świadomości religijnej, wiara w 
Boga bowiem ma wtedy najwyższą wartość, gdy Bóg może połączyć się z człowiekiem nie 
przytłaczając go i nie wchłaniając. Bożoczłowieczeństwo zawiera w sobie prawdę Wschodu i 
Zachodu, prawdę wszystkich religii łącznie z ateistyczną wiarą w człowieka. Idea 
bożoczłowieczeństwa pozwalała Sołowjowowi przezwyciężyć dualizm Boga i świata, głoszony przez 
tradycyjną teologię chrześcijańska, chroniąc go zarazem przed popadnięciem w panteizm. 
<<Wczłowieczenie Boga>> nie daje się pogodzić ani z konsekwentnym dualizmem, zakładającym 
absolutna transcendencją Boga, ani z panteistycznym immanentyzmem. Bóg jednak jest jednocześnie 
transcendentny i immanentny wobec świata, a ogniwem łączącym Boga z naturą, pośrednikiem 
między Bogiem a stworzeniem, formą, poprzez która dokonuje się <<przebóstwienie>> świata 
stworzonego, jest właśnie człowiek. ostatecznie celem procesu kosmicznego jest połączenie z 
boskością  powszechna reintegracja w żywej wszechjedności. Cała przyroda ciążyła ku człowiekowi, a 
cała ludzkość brzemienna była Bogiem-Człowiekiem. Wcielenie Boga w Chrystusie było centralnym 
wydarzaniem nie tylko ludzkości, lecz i całego procesu kosmicznego”. Por. A. Walicki, Rosyjska 
filozofia i myśl społeczna od Oświecenia do marksizmu, Warszawa 1973, s. 552-553. 
10 Por. W. Sołowjow, Duchowe podstawy życia, dz. cyt., s. 58; В.С. Соловьев Чтения о 
Богочеловечестве, dz. cyt.,  t. 3. s.  167. Na temat problemu zła w filozofii Sołowjowa zob. J. 
Krasicki, Bóg , człowiek i zło. Studium filozofii Włodzimierza Sołowjowa, Wrocław 2003. 
11 W swojej książce o Sołowjowie W. Wieliczko wspomina: „Pamiętam, jechaliśmy z nim 
(Sołowjowem- J. K.) w r. 1895 zimą przez las, koło Imatry (w Finlandii). Spoza gałęzi wyniosłych 
sosen i jodeł przyświecał nam księżyc. Liliowy śnieg połyskiwał milionami brylantów. Przelęknione 
gromadki gilów i sikorek zaszczebiotały o czymś, jakby wiosna. Powietrze przesycone było 
aromatem. W upojeniu oniemieliśmy obaj; potem zawołałem: <<Czy ty widzisz Boga?>>, Sołowjow, 
jakby w półśnie, jakby rzeczywiście unosiła się przed nim wizja bliska duszy jego, odpowiedział: 
<<Widzę boginię, Duszę świata, tęskniącą za jedynym Bogiem!>> Potem milczeliśmy obaj całą 
drogę”. Cyt. [za:] M. Zdziechowski, Pesymizm, romantyzm a podstawy chrześcijaństwa, t. 1, Kraków 
1914, s. 347-348. 
12 В. С. Соловьев, Исторические дела философии, [w:] Собрание сочинений, dz.cyt. t. 2, s. 411. 
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sofianicznej, idei Wszechjedności. Jako taki jest dla tego „sofijnego idealisty”13 – jeśli tak się 

wyrazić  za jednym z inspiratorów soborowej odnowy - zarazem wykładem swoistej „teologii 

materii”14.  

 

2. Teologia materii. Bogomaterializm 

 Sołowjowowska apologia materii stanowiąc dzieło filozoficznego geniuszu wpisuje 

się zarazem w wiekową tradycję rosyjskiego prawosławia, z jego pierwotnym pogańskim 

obciążeniem15, a z drugiej   strony cechuje się dążeniem do „usprawiedliwienia” świata w 

jego  nieraz w najbardziej „upadłych” i odległych od centrów chrześcijańskiego życia 

rejonach; zepchniętych na peryferia chrześcijański świadomości, wypchniętych poza 

margines Ortodoksji. Jaka staje się jednym wielkim Hymnem do materii (T. de Chardin)16. 

Hymnem na części „przeduchowienia”, „przebóstwienia” rodzicielki materii (słowa „materia” 

pochodzi o łacińskiego  mater i jako takie przyjęło  się w językach indoeuropejskich) jak o 

tym Sołowjowowskim  „hymnie” pisze A. Łosiew:  

 Jeżeli oderwiemy się od szczegółów i spróbujemy wydzielić główną ideę filozofii Sołowjowa, 

to będzie to, najprawdopodobniej, idea cielesności duchowej. Z idei tej można wyprowadzić wszystkie 

pozostałe idee Sołowjowa, z których najbardziej wyraziste to idea wszechjedności i 

Bogoczłowieczeństwa, idea przeobrażenia ciała i ducha oraz idea Kościoła jako Ciała Chrystusa. 

Sołowjow wierzył w świętość, czystość oraz piękno materii i ciała. Rozumie się, w swym 

uduchowionym wielbieniu świętego ciała, Matki ziemi, boskiej materii znacznie oddalił się od 

słowianofilów i w ogóle od wszelkiego spokojnego zachwytu nad światem. Jeśli prawdziwy 

humanizm jest wiarą w Chrystusa jako Bogoczłowieka, to prawdziwy naturalizm, zdaniem 

Sołowjowa, jest wiarą w boga-matkę. Realne materia i ciało są wyodrębnieniami pierwotnej, czystej i 

niepoddającej się wpływom Duszy świata, utraciły co prawda jej świętość, ale zachowały elementy 

Wszechjedności, dlatego i teraz są podstawą życia”17.  

                                                        
13 Г. Ф. Гараева, Софийный идеализм как историко-философский феномен, Соловьев В.С. , 
Флоренский П.А., Булгаков С.Н., Москва 2000, s. 96-201. 
14 Por. M.-D. Chenu, Teologia materii, tłum. O. Scherer, Paris 1969.  Jeden ze współczesnych 
teologów J. Rupp uważa, iż „uniwersalistyczna myśl Sołowjowa w dziwny sposób jest niekiedy 
lepszym komentarzem tekstów ostatniego Soboru Watykańskiego II, niż komentarze współczesnych 
publicystów”. Por. K. Kupiec, Dynamiczny wymiar Kościoła w ujęciu W. S. Sołowjowa „Tarnowskie 
Studia Teologiczne” 1993, t.12. s. 22. Autor odwołuje się do pracy: J. Rupp, Message ecclésial de 
Solowiew. Présage et illustration de Vatican II, Paris-Briussel’ 1975. 
15 Por. О. В. Рябов, Русская философия женственности, Иваново 1999. 
16 Por. T. de Chardin, Hymn do materii; tłum. H. M. [w:] T. Płużański, Teilhard de Chardin, 
Warszawa 1963, s.144-146.  Badacze zwracają uwagę na zbieżność koncepcji „ewolucji uniwersalnej” 
u obu teologów-wizjonerów. Por. K. Kupiec, op. cit., s. 226.  
17 A. Łosiew, Filozofia rosyjska, przeł. L. Kiejzik, Zielona Góra 2007, s. 28. 
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Zauważmy, iż w „ukrytej świadomości prawosławia” (J. Nowosielski)  wyraził się ten 

sam imperatyw miłości całego stworzenia, którego tony w tradycji zachodniej usłyszeć można 

w Pochwale stworzenia św. Franciszka z Asyżu, a któremu na prawosławnym Wschodzie  

najbardziej mistrzowski wyraz  dał   Dostojewski w końcowej partii pierwszego tomu Braci 

Karamazow  (Rozmowy i pouczenia starca Zosimy)18. Duchowość prawosławia od samej jej 

początków19, uwalniając się stopniowo od  surowego ascetyzmu i rytualizmu teologii 

bizantyjskiej, tchnie duchowym ciepłem, umiłowaniem materii, stworzonego świata i 

człowieka we wszystkich wymiarach jego życia20. W jej centrum stoi pojęcie Boga jako 

Filantropa (Chrystus to najpierw gr. Filanthropos; ros. Czełowiekolubiec a potem dopiero 

Sędzia, Władca Wszechświata, gr. Pantokrator, ros. Wsiedierżitiel)).  

Dopiero w zarysowanej duchowej i teologicznej  perspektywie staje się zrozumiałe, 

tak oczywiste dla myśli Sołowjowa i „rosyjskiej filozofii religijnej”21, a tak odległe 

zachodniej filozofii i zachodniej świadomości religijnej pojęcie „bogomateralizmu”22. Staje 

się zrozumiała, tak różna  od zachodniej  prawosławna „teologia rzeczywistości ziemskich” 

(G. Thils), teologia kładąca nacisk na sofijny aspekt całego stworzenia i jego nieświadome 

dążenie do  Wszechjedności.  

 Z tego punku widzenia filozof pozytywnie oceniał nawet rozwój „zachodniej filozofii 

naturalistycznej oraz mater ialist ycznej,  podnoszących znaczenie pierwiastka 

materialistycznego w świecie w człowieku”, albowiem - jak mówił podczas wspomnianego 

wyżej wykładu Historyczne obowiązki filozofii - przywracały one element materialny 

„lekceważony i odrzucany przez jednostronny spirytualizm i idealizm”23. W tymże wykładzie 

filozof wypowiedział również  znamienne słowa o „powołaniu” chrześcijaństwa wobec 

materii i świata materialnego i to nie tylko w wymiarze historycznym, ziemskim, 

skończonym, ale i wiecznym, eschatologicznym, podkreślając iż:  

chrześcijaństwo uznaje absolutne i wieczne znaczenie człowieka nie tylko jako istoty 

duchowej, lecz także jako istoty materialnej – chrześcijaństwo uczy o Zmartwychwstaniu i 

zmartwychwstaniu ciał. Celem procesu rozwoju świata według chrześcijaństwa nie jest unicestwienie 

                                                        
18 Por. F. Dostojewski, Bracia Karamazow, przeł. A. Wat, t.1, Warszawa 1978, s. 376-391.  
19 Por. P. Evdokimov, Prawosławie, przeł. J. Klinger, Warszawa 1986, s. 110-118. 
20 T. Špidlik , Człowiek i kosmos, [w:] Myśl rosyjska. Inna wizja człowieka, przeł. J. Dembska, 
Warszawa 2000, s. 243-260. 
21 Г. Ф. Гараева, Русская религиозная философия как самобыное духовное формообразование 
[w:] dz.cyt. s. 14-95.  
22 Por. O. W. Riabow, op. cit. s. 128; T. Špidlik, op. cit. s. 121-213. 
23 В. С. Соловьев, Исторические дела философии, dz.cyt. s. 411. 
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całej jego materialności, lecz odrodzenie i odtworzenie go jako materialnego środowiska Królestwa 

Bożego –  chrześcijaństwo obiecuje nie tylko nowe niebo, ale i nową ziemię24. 

 S. N. Bułgakow, który rozwijał koncepcję materii Sołowjowa  w swoich pracach 

filozoficznych oraz teologicznych, już w artykule Przyroda w filozofii Wł. Sołowjowa  

(pomieszczonym w pierwszym zbiorze prac poświęconych Sołowjowowi) miał głęboką 

intuicję uważając od początku Sołowjowa nie za „spirytualistę”, lecz za „materialistę”25. 

Termin „materializm” w odniesieniu  do Sołowjowa prawosławny teolog pojmuje jednak w 

szczególnym znaczeniu tego słowa i – w  przeciwieństwie do „materializmu 

mechanicystycznego” -  określa go mianem „materializmu religijnego”. Zdaniem Bułgakowa, 

„materializmu mechanicystyczny” – wbrew swej retoryce - nie umiejąc dostrzec 

teologicznego sensu materii, „poniża” przyrodę, widzi  w niej martwy „mechanizm”, traktuje 

ją  nie jak żywą istotę, ale jako  „trupa”. Inne jest podejście „materializmu religijnego”.  

Religijny materializm – pisze Bułgakow – tak jak materializm, uznaje substancjalność materii, 

metafizyczną realność przyrody. Uważa człowieka nie za ducha, zamkniętego w futerale materii, ale 

za istotę duchowocielesną, przyrodniczą, której metafizyczne przeznaczenie jest nierozerwalnie 

związane ze światem przyrodniczym. Lecz równocześnie, w przeciwieństwie do materializmu, widzi 

on w materii nie tylko martwy mechanizm złożony z atomów czy sił (…). W przeciwieństwie do tej 

metafizyki powszechnej śmierci tego absolutnego mechanizmu, broni on pierwotności i 

powszechności życia, rozwijającego się w całym mechanizmie przyrody (...)26.  

 Wedle Bułgakowa, mechanicystyczny materializm „poniża” przyrodę, tak samo jak 

poniżał ją materializm pogański upatrujący w niej siedlisko wrogich człowiekowi 

demonicznych sił. I tak,  jak błędem materializmu pogańskiego był „pandemonizm”, tak 

błędem mechanicystycznego materializmu jest dzisiaj  widzenie w przyrodzie mechanicznego 

„trupa”, martwego mechanizmu. W metafizyce Sołowjowa  przyroda – pisze  prawosławny 

teolog -  jest z jednej strony czymś więcej niż „siedliskiem demonów”, a z drugiej  czymś 

znacznie więcej niż miejscem technicznej eksploatacji człowieka. Jest ona  w swym 

najgłębszym teologicznym – i  wcale nie metaforycznym znaczeniu -  realnym „Ciałem 

Bożym”, a prawdziwy sens i przeznaczenie przyrody odsłania się dopiero w misterium 

Wcielenia i Zmartwychwstania. Jako „Ciało Boże” przyroda, cały materialny, widzialny świat 

są przeznaczone do „prześwietlenia”, duchowego „przeobrażenia” i do „przebóstwienia”  (gr. 

theosis). I tylko uznając Wcielenie i Zmartwychwstanie można odrzucić do końca i radykalnie 
                                                        
24 Tamże.  
25 Por. С. Булгакав, Природа в философии В.С. Соловьева [w:] О Владимире Соловьеве. Сборник 
первый, Москва 1911, s. 4. Także: К. Мочульский, Владимир Солвьев. Жизнь и учение, Париж 
1952, s. 100. 
26 Por. С. Булгакав, dz. cyt. s. 4.  
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pogański stosunek do materii, przejawiający się w równej mierze w antycznym 

„pandemonizmie” natury, co materializmie nowożytnej nauki. Dlatego „prawdziwy 

humanizm - pisze Bułgakow -  jest wiarą w Bogo-człowieka, a prawdziwy materializm jest 

wiarą w Bogomaterię”27.  Przyroda, to – powiada Sołowjow -   z punktu widzenia teologii 

Wcielenia, miejsce w którym zachodzi „proces bogoczłowieczy”, zrodzenie Rodzicielki Boga 

jako najwyższego tworu natury, a z Niej zrodzenie Bogo-Człowieka. W jednej z Mów 

poświęconych  pamięci Dostojewskiego Sołowjow mówił:- 
 Znamy przyrodę i materię  jako odłączone od Boga i same w sobie wypaczone ale 

wierzymy w ich odkupienie i zjednoczenie z Bóstwem, ich przemianę w Bogo-mater ię,  a za 

pośrednika tego odkupienia uznajemy prawdziwego doskonałego człowieka, tzn. Bogo-człowieka  

w jego wolnej woli i działaniu. Prawdziwy, na nowo narodzony człowiek przez duchowy czyn 

samowyrzeczenia przenosi żywą Bożą moc w obumarłe ciało przyrody28. 

Wyjaśniając bliżej ten pogląd w  publicznym wykładzie wygłoszonym 28 marca 1881 

roku (w którym to filozof wezwał cara Aleksandra III do zaniechania kary śmierci wobec 

zabójców ojca cara  Aleksandra II), mówił on, że wiara prawosławnego  ludu rosyjskiego 

patrzy inaczej na przyrodę i świat niż  „oświecona” wiara człowieka współczesnego, że 

uznaje ona,  iż: 

(…) przyroda sama z  siebie dąży do absolutnej jedności, do absolutnej prawdy. Wiara ludu 

wierzy, że ludzka   natura i świat zewnętrzny mają jedną duszą i ta dusza dąży do wcielenia zasady 

Boskiej, dąży do zrodzenia w sobie Boga; lud wierzy w Bogurodzicę. Rzecz jasna – dodawał filozof -  

ta Bogurodzica, w którą wierzy lud, nie jest tą którą, zaczynając od protestantyzmu negowała 

jednostkowa świadomość (licznoje proswieszczienije). Dla wiary ludowej Bogurodzica, jak i Chrystus, 

jest początkiem wszystkiego. Jest to Dusza świata, pierwsza materia, macierz  każdego bytu, która 

przechodząc (od form astralnych) do form organicznych i dalej ludzkich, dąży do wcielenia w sobie 

zasady Boskiej, urzeczywistnienia, zrodzenia jej (tłum. - J.K) 29. 

 Przyroda to – jak pisze w omawianym studium Bułgakow - w Matce Bożej ziemska 

Matka Boga. W myśl tego rozumowania uwierzyć we Wcielenie, to zarazem  „uwierzyć” w 
                                                        
27 С. Булгакав, dz. cyt. s. 26. Także: С. Булгакав, Софийность твари, [w:] Свет невечерний, 
Москва 1994,  s. 185-225. 
28 Por. W. Sołowjow, Trzy mowy ku pamięci Dostojewskiego, [w:] idem, Wybór pism, dz. cyt. t. 2. s. 
152. 
29 Por. В. С. Соловьев, Критика отвлеченных начал современного просвещения и кризис 
мирового процесса [w:] Приложение. Лекция, письа и статьи не вошедшие еще в Собрание 
сочинений Вл. Соловьева (Брюссель, 1966-1970)  и в издание его Письем, [w:] Письма и 
приложение, Брюссель 1970, s. 244-245.  Jak podaje wydawca jest to streszczenie nie napisanego 
przez Sołowjowa wykładu z 28.03. 1881 według zapisu jednej z „uważnych słuchaczek”.  
P. Szczegłow, który podał je do druku („Былое” 1906, nr 3, s. 49-52) i porównał z „drugim 
współczesnym zapisem” , pisze,  iż „streszczenie wyraziście przekazuje nić rozważania autora i 
zachowuje nawet identycznie  oddzielne frazy”. Por. tamże, s. 243. 
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przyrodę, w materię i w ziemię. Nietzsche słowami Zaratustry – powiada S. Bułgakow - też 

„uczył ziemi”, ale jego nauka o naturze i ziemi była w istocie pogańska, „pandemoniczna”, 

była ona istocie próbą powrotu do tego jej stanu, który przez Wcielenie został  raz na zawsze  

pokonany. W tym znaczeniu, Wcielenie i Zmartwychwstanie rozpoczynają  nowa „epokę 

kosmiczną”, epokę „bogomaterializmu”, „przebóstwienia”, „przeobrażenia” i Odkupienia 

materii i całego kosmosu (Wsieliennaja)30. Dlatego też – stwierdza Bułgakow - w błędzie są 

ci badacze, którzy pojmują ascetykę Sołowjowa w duchu platońskim, neoplatońskim czy 

buddyjskim jako „wyrzeczenie się świata i radykalne odrzucenie ciała. Przeciwnie, nauka 

Sołowjowa o materii jest nauką o <<świętej cielesności>>, o <<świętej płci>> na wieki 

złączonej duchem”31.  

 Problem materii – wedle Sołowjowa - w genialny sposób wyraził Dostojewski.  W 

Trzech mowach ku pamięci Dostojewskiego Sołowjow pisał, iż niemożliwa jest wiara w 

ponadludzkie dobro, tzn. w Boga, bez z wiary w człowieka. To z kolei sprawia, iż człowiek 

jako istota teandryczna, „uczestnik” życia Bożego,  podmiot Bożej mocy nie jest już bez 

końca  wydany niemocy i zniewoleniu przez żywioły natury, ale mocą tą powinien nad nią 

panować.  Skoro rzeczywiście wierzy się w Boga – tak jak wierzył w Niego autor Braci 

Karamazow -  czyli w Boga  jako w  

 nie znające granic Dobro – mówił Sołowjow -  to trzeba również uznać obiektywne wcielenie 

Bóstwa, tzn. Jego zjednoczenie z samą istotą naszej natury nie tylko w sferze ducha, lecz i ciała, a 

poprzez nią również z żywiołami zewnętrznego świata; to zaś znaczy tyle co uznać, że natura jest 

zdolna do takiego wcielenia w nią Bóstwa, a więc uwierzyć w odkupienie, uświęcenie i 

przebóstwienie materii32.  

 Oznacza to, że „wraz z rzeczywistą i pełną wiarą w Bóstwo zostaje nam przywrócona 

nie tylko wiara w człowieka, lecz także wiara w przyrodę”33.  

W świetle tajemnicy Wcielenia i Zmartwychwstania oznacza to zarazem, iż obraz 

przyrody, jaki narzuca się tak mechanistycznej, jak naturalistycznej  świadomości,  jest 

wyrazem świadomości ułomnej, „pogańskiej”, czyli  nie „przebóstwionej” i  - by tak rzec - 

nie „zmartwychwstałej”. Odłączonej od tajemnicy Wcielenia;  nie dotkniętej i nie 

przemienionej światłem Zmartwychwstania. Tymczasem, w świetle tajemnicy Wcielenia i 

Zmartwychwstania, to, co jawi się jako ostateczny stan przyrody, musi się ukazać jako 

                                                        
30 Por. J. Krasicki, Depozyt Zmartwychwstania a  religijna myśl rosyjska, „Zeszyty 
Historyczno-Teologiczne”, Rocznik Collegium Resurrectianum, R.11 2005, nr 11. 
31 Por. С. Булгаков, dz. cyt. s. 25-26. 
32 W. Sołowjow, Trzy mowy ku pamięci Dostojewskiego, s. 152. 
33 Tamże,  s.152. 
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jedynie jej stan tymczasowy, przechodni, a nie docelowy, ostateczny, jako właśnie  stan, a nie 

byt. Sołowjow pisał: 

Wszystkie błędy rozumu, wszelkie fałszywe teorie i wszelkie praktyczne jednostronności i 

nadużycia miały i mają swoje źródło w rozdzieleniu tych trzech kierunków wiary. Cała prawda i 

wszelkie dobro pochodzi z ich wewnętrznego zjednoczenia. Z jednej strony człowiek i przyroda mają 

sens tylko w swoim związku z Bóstwem, bowiem człowiek pozostawiony samemu sobie i 

utwierdzający się na swoim bezbożnym gruncie, ujawnia swoją wewnętrzną nieprawdę i kończy, jak 

wiemy, zabójstwem i samobójstwem, zaś przyroda, oddzielona od Ducha Bożego, jest martwym i 

pozbawionym sensu mechanizmem bez przyczyny i celu; z drugiej strony również  Bóg, oddzielony 

od człowieka i przyrody, poza obrębem swego pozytywnego objawienia jest dla nas albo pustą 

abstrakcją, albo czymś nieskończenie obojętnym34.  

 Błędne stanowisko, polegające na rozdzieleniu trzech elementów tj. Boga, człowieka i 

przyrody, było trwałym i zgubnym czynnikiem w kulturze duchowej Europy i przejawiło się 

trojako, w zależności od tego, jaki element był faworyzowany kosztem innych. I tak, u 

pogardzających ludzką wolnością i odwracających się od przyrody, „pragnących pogrążyć się 

w kontemplacji Bóstwa”35 - „mistyków (kwietystów i pietystów)”, następnie „humanistów 

(racjonalistów i idealistów)”, głosicieli absolutnej autonomii człowieka i suwerenności 

ludzkiego rozumu, którzy „widzieli w Bogu tylko zalążek człowieka, a w przyrodzie tylko 

jego cień”36 i w końcu - naturalistów (realistów i materialistów),  którzy „wyrzucając ze swej 

wizji świata wszelkie ślady ducha i Bóstwa, chylą czoła przed martwym mechanizmem 

przyrody”37.  

 Wszystkie te kierunki są w swej jednostronności błędne, a pozytywny kierunek ich 

wzajemnej relacji był przede wszystkim zachowany w duchowości i tradycji prawosławnej, w 

tym  przede wszystkim „półświadomie” w narodzie ruskim, od „chwili jego chrztu”38. Ów 

pozytywny kierunek relacji pomiędzy  elementami boskim, ludzkim i przyrodniczym  ukazany 

przez Dostojewskiego powinien wyznaczać właściwy, czyli integralny  kierunek rozwoju 

kultury chrześcijańskiej.  Wedle Sołowjowa, Dostojewski przyjął ideę chrześcijańską w 

sposób zgodny i  „harmonijny”; „był mistykiem, humanistą i naturalistą”, ale jego wiara w 

dobro człowieku nie była wyłącznie spirytualizmem. Kierując się wiarą w dobro człowieka, 

pisarz obejmował nią równocześnie przyrodę, „rozumiał i kochał ziemię i wszystko co 

                                                        
34 Tamże, s. 152-153. 
35 Tamże, s. 153. 
36 Tamże, s.153. 
37 Tamże, s.153. 
38 Tamże, s.153. 
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ziemskie, wierzył w czystość, świętość i piękno materii”39. I dopiero taka „materialistyczna” 

wizja człowieka, czyli, w tym znaczeniu, obejmująca wespół elementy boski, ludzki i 

przyrodniczy jest prawdziwym, pełnym  humanizmem. I dlatego to twierdził Sołowjow:  

 W takim materializmie nie ma nic fałszywego i grzesznego. Podobnie jak prawdziwy 

humanizm nie jest uwielbieniem ludzkiego zła z tego powodu, że jest ono ludzkie, tak i prawdziwy 

naturalizm nie jest niewolniczą postawą wobec wypaczonej przyrody, dlatego że jest ona przyrodą. 

(...) Humanizm jest wiarą  w człowieka, wierzyć   zaś w ludzkie zło i ludzkie słabości nie ma powodu 

-   istnieją one przecież w sposób jawny; nie ma też powodu wierzyć w spaczoną przyrodę - jest ona 

widocznym i namacalnym faktem. Wierzyć w człowieka to tyle co uznawać w nim coś większego 

ponad to, co jest widoczne  - uznawać w nim tę moc i tę wolność, które łączą go z Bóstwem; wierzyć 

zaś w przyrodę to tyle co uznawać w niej tajemną światłość i piękno, które sprawiają że jest ona 

cia łem Bożym. Prawdziwy humanizm jest wiarą w Bogo-człowieka, a prawdziwy naturalizm  

wiarą w Bogo-mater ię40.  

Idea „bogomaterializmu” - pisał Sołowjow -  oznacza nie tylko przezwyciężenie 

greckiego dualizmu  - czego przykładem była dlań postawa wobec materii tak wielkiej postaci 

świata wczesnochrześcijańskiego, jaką był Orygenes41 - ale jest ona prawdziwą i nieznaną 

starożytnemu światu przedchrześcijańskiemu „mądrością chrześcijańską”, mądrością którą 

przyniosło dopiero Wcielenie.  Stanowisko Orygenesa, który upatrywał w „materii” kary dla 

„odpadłych” od Boga „umysłów-dusz”, jest niezrozumieniem najgłębszej prawdy 

chrześcijańskiej, tj. prawdy o Wcieleniu Boga. Jest ona wprawdzie  „głupstwem dla Greków”, 

ale  to w  niej wyraża się istota chrześcijaństwa.  Chrześcijaństwo - powiada  Sołowjow - w 

przeciwieństwie do greckiego dualizmu, jako „Dobra nowina” obejmuje i ogarnia całego  

człowieka, łącznie z jego cielesnością i materialną stroną jego egzystencji, a poprzez 

człowieka jest nadzie ją zbawienia całego kosmosu, a więc i całej „materialnej przyrody”42.   

 

3. Materia i eschatologia 

 

Ukazana koncepcja przyrody i materii zdaje się potwierdzać dobitnie tezę o niechęci 

Sołowjowa do wszelkiego oderwanego, „abstrakcyjnego” spirytualizmu, jak i „wulgarnego” 

                                                        
39 Tamże, s.153-154. 
40 W. Sołowjow, Trzy mowy…, s.153-154. 
41 „Według Orygenesa, wcielenie i zmartwychwstanie Chrystusa było tylko z jednym ze środków 
wychowawczych, zastosowanych przez <<boskiego Pedagoga>>  Logos. Celem  dzieła Bożego na 
ziemi jest z punktu widzenia Orygenesa, zjednoczenie wszystkich umysłów z Logosem, a przez z 
niego z Bogiem Ojcem, albo Samo-Bogiem (”. Por. В.С. Соловьев,Ориген [w:] 
Собрание сочинений, t.10. dz. cyt. s. 446. 
42 Tamże. 



 11

materializmu,  o obecnym w nauce Sołowjowa stałym dążeniu, wręcz afekcie, aby 

przedstawiać wszystko, co duchowe jako „żywe życie materii” (A. Łosiew). Dlatego też 

słuszna wydaje się także opinia, iż trudno z tego względu mówić w sensie ścisłym o 

„panteizmie”  w filozofii Sołowjowa (stanowisko przeciwne niż np. E. Trubieckiego43)  

ponieważ panteizm „będący ubóstwieniem materii, jest tylko jej poniżeniem, ponieważ 

samego Boga pojmuje się tu jako bezdusznego i pozbawionego osobowości” (biezdusznym i 

biezlicznym) 44. Panteizm, w istocie pozostaje  poniżeniem materii, podczas kiedy Sołowjow 

chciał ją wywyższyć, doprowadzić do Boga. W tym znaczeniu wizja Sołowjowa jest 

eschatologiczną nadzieją „nowego nieba i nowej ziemi” (por. Ap 21, 1), ukazując iż . 

prawdziwy sens i „powołanie” materii objawia się dopiero  w perspektywie 

eschatologicznej45.   

 

                                                        
43 Por. Е. Трубецкой, dz.cyt. s. 370-380. 
44 Por. А. Ф. Лосев, Владимир Соловьев и его время, Москва 2000, s.  142. 
45 Por. В.С. Сабиров, Русская идея спасения, Санкт-Петербург 1996. 


