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stawa Włodzimierza Sołowjowa, będąca dla 
niego szlachetną i świetlaną przeciwwagą, 
i to zdecydowanie przeważającą. Sołowjow 
był filosemitą zarówno w wymiarze osobi-
stym, jak i intelektualnym. Warto tu odnoto-
wać, że jego śmierć wzbudziła powszech-
ny żal Żydów na całym świecie, znajdujący 
wyraz w licznych nekrologach i tekstach 
wspomnieniowych. Od czasów Lessinga 
– twierdził poeta rosyjski żydowskiego po-
chodzenia, a zarazem przyjaciel Sołowjowa, 
Fajwel Giec – nikt spośród pisarzy chrze-
ścijańskich nie zdobył tak wielkiej sympatii, 
szacunku i popularności wśród Żydów (Gec 
1902: 6, 7, 40, 42). Sołowjow dostrzegał 
między chrześcijaństwem i judaizmem naj-
głębsze zależności duchowe i intelektualne 
(idea świętości materii, teokratyzm, proroc-
two, wolność). Nieco dziwnie w tym kontek-
ście brzmią passusy w artykule Hageme-
istera zdające się sugerować, że i Sołowjow 
nie był bez grzechu w kwestii antysemity-
zmu. Wprawdzie tylko w przypisach, ale Ha-
gemeister wskazuje, że w Krótkiej opowieści 
o Antychryście Sołowjowa „Żydzi okazują 
się podobni do Antychrysta” (Hagemeister 
2011: 278), oraz – w sposób bardziej jedno-
znaczny, choć z powołaniem się na trzecie-
go autora – że „motywy chrześcijańskiego 
antyjudaizmu i uznawanie pewnych współ-
czesnych doktryn i tendencji (materializm, 
kapitalizm, socjalizm, internacjonalizm, 
masonerii) za «żydowskie» można znaleźć 
w dziełach innych rosyjskich filozofów reli-
gijnych – Włodzimierza Sołowjowa, Mikołaja 
Bierdiajewa, Sergiusza Bułgakowa” (tamże: 
280). Wydaje mi się to nietrafne i niespra-
wiedliwe.

Koniec taryfy ulgowej 

Więcej uwagi chciałbym jednak poświę-
cić pierwszej części tekstu Hagemeistera, 
tym bardziej, że raczej bym z nią sympa-

tyzował, a moja wspomniana nieśmiałość 
w odniesieniu do sprawy, o którą tu chodzi, 
bierze się z dominującego stanu potocznych 
opinii o rosyjskiej filozofii religijnej (w tym  
o Florenskim), którym artykuł Hagemeiste-
ra twórczo i mobilizująco zaprzecza, otwie-
rając pole do wartościowych i twórczych 
dyskusji.

Hagemeister pisze więc o powszechnym 
zachwycie, wręcz kulcie Florenskiego wśród 
badaczy filozofii rosyjskiej; Florenski miałby 
być „genialny”, „wstrząsająco uczony”, „naj-
światlejszy”, „najzdolniejszy”, a w dodatku 
miałby go otaczać nimb „prawosławne-
go męczennika” (Hagemeister 2011: 269). 
Trzeba powiedzieć, że w podobny sposób 
postrzega się nieraz rosyjską filozofię reli-
gijną jako całość. Pewien bezkrytycyzm był  
i jest w jakiejś mierze naturalny i zrozumiały, 
wynika bowiem z autentycznie odświeżają-
cego charakteru rosyjskiej filozofii religijnej 
wobec myśli zachodniej oraz preferowanej 
w ZSRR marksistowskiej tradycji filozoficz-
nej. Rosyjska filozofia religijna, ze względu 
na wymuszoną emigrację, prześladowania  
i wykluczenie w ojczyźnie jej przedstawi-
cieli, bywała traktowana – raczej sponta-
nicznie, a nie świadomie – z pewną taryfą 
ulgową. Wydaje się, że te pozateoretycz-
ne uwarunkowania już się dezaktualizują  
i należy spojrzeć na nią w sposób bardziej 
zniuansowany i wyważony, z właściwym 
myśleniu filozoficznemu nawet nadmier-
nym krytycyzmem. W takiej perspektywie 
odczytuję artykuł Hagemeistera. 

Warto może odnotować, że już wcześniej 
można było napotkać wypowiedzi, a nawet 
większe prace, nierzadko znakomitych au-
torów, zmierzające w tym kierunku. Oto dziś 
– pisał jakiś czas temu Andrzej Walicki – na 
terenie filozofii „Rosjanie są skłonni zajmo-
wać się tylko myślą filozoficzno-religijną XIX 
i XX wieku i nawet Hercena pozostawić poza 
zasięgiem swoich zainteresowań” (Walicki 
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Interesujący i inspirujący tekst Michaela 
Hagemeistera (2011) jest w części pierw-
szej ogólną refleksją nad charakterem, 

a zwłaszcza nad ograniczeniami filozofii 
Pawła Florenskiego, a w części drugiej − 
obszernym i stanowczym potępieniem jego 
antysemityzmu. Pozwalam sobie zabrać 
głos w związku z tym artykułem, ale ze spo-
rą nieśmiałością, przy czym rozkłada się 
ona nierównomiernie i bardziej dotyczy tej 
drugiej kwestii. 

Rosyjscy filozofowie i antysemityzm 

Nie jestem bowiem na tyle znawcą pisar-
stwa Florenskiego, by dokonywać szybkich  
i jednoznacznych rozstrzygnięć, dotyczą-
cych sprawy niezbyt – o ile wiem – rozpo-
znanej, a w każdym razie nierozpoznanej 
ostatecznie, i zarazem zupełnie bezna-
dziejnej, godnej najwyższego potępienia. 
Hagemeister jest oczywiście autorem na 
tyle wiarygodnym, cenionym i uznanym, że 
jego zarzuty wobec Florenskiego nie mogą 
być gołosłowne i pochopne; są zresztą po-
rządnie udokumentowane cytatami. Zara-
zem jednak antysemityzm nie wydaje się 
elementem strukturalnym, systemowym 

stanowiska filozoficznego Florenskiego. 
Antysemityzm byłby raczej może wynikiem 
słabości charakteru, typu osobowości psy-
chologicznej Florenskiego, jego ambicji pu-

blicystyczno-politycznych, a nie jego inte-
lektu i osobowości filozoficznej. Być może 
sytuacja Florenskiego jest analogiczna do 
sprawy Dostojewskiego. 

Jednocześnie wydaje mi się, że choć an-
tysemityzm był na przełomie XIX i XX wie-
ku zjawiskiem nierzadkim w sferze postaw 
i opinii publicznej, to myśliciele rosyjscy 
en block wyszli z tego zagrożenia obronną 
ręka, że potwierdzili tę piękną maksymę, iż 
filozofia nie zagląda ludziom do paszpor-
tów. Wspominane przez Hagemeistera anty-
semickie teksty Wasilija Rozanowa zyskały 
rozgłos w środowiskach intelektualnych 
jako zdrada etosu inteligenckiego i filozo-
ficznego; były powodem bojkotu Rozanowa.

Gdy czyta się o antysemityzmie Floren-
skiego, natychmiast przychodzi na myśl po-
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jako naiwna, ciasna, wręcz męcząca, szcze-
gólnie gdy stara się on − tak samo jak Buł-
gakow i Łosiew − wyrażać swój platonizm  
w języku współczesnej humanistyki czy 
kulturoznawstwa, w kategoriach symbolu, 
metafory, mitu, antynomii i interpretacji, 
oraz za pomocą rozbudowanych, skom-
plikowanych dystynkcji pojęciowych. Ta 
przedkantowska naiwność filozoficzna,  
a jednocześnie poczucie światopoglądowej, 
kulturowej i niemal eschatologicznej misji, 
skutkuje u Florenskiego – jak trafnie po-
kazuje Hagemeister (2011: 270) – z jednej 
strony, egzaltowanym i pobawionym miary 
gniewem wobec Kanta, który jest „obłudnym 
krętaczem”, a jego filozofia – „śliska, pełna 
hipokryzji i podstępów”, a z drugiej strony 
próbami własnego uwznioślenia i usensow-
nienia w naiwności i spontaniczności dziec-
ka. Ta figura dziecięcej naiwności pozwala 
głosić Florenskiemu na przykład ptoleme-
izm oraz odrzucać w imię spontaniczności 
bajkowego świata to, co realne i racjonal-
ne. Dla filozofii wszakże droga ta oznaczać 
musi tani dogmatyzm, prostoduszny absolu-
tyzm, sentymentalny pryncypializm, a w su- 
mie – infantylizm. W myśli rosyjskiej nie 
jest to postawa rzadka; spotykamy ją choć-
by w etyczno-religijnej twórczości Tołstoja,  

w wizjach świata uciekających od uświada-
miania sobie pewnej nieprzezwyciężalnej 
niewspółmierności między człowiekiem  
a światem, jakiegoś niepełnego ich do siebie 
dopasowania; w projektach, które nie chcą  
dostrzegać, że w świecie nie wszystko idzie 
(i nie pójdzie) po naszej myśli, które nie chcą 
pogodzić się z innością i Innym jako nie tyl-
ko problemem do przezwyciężenia, ale jako 
warunkiem otwierającym perspektywę doj-
rzałego myślenia.

Zauważmy na marginesie, że apologia 
postawy i duchowości dziecięcej – jakże ce-
nionej w określaniu adekwatnego nastroju 
religijnego – nie musi skutkować infantyli-
zacją i redukowaniem przestrzeni świado-
mości. Również w myśli rosyjskiej − choćby 
u Szestowa czy Fiodorowa − znajdujemy 
inne ujęcia „bycia jako dzieci”, które wcale 
nie prowadzą do taniej naiwności i egzalto-
wanej złości na „świat, jaki jest”.

Jestem przekonany, że rozwinięcie nieco 
bardzo krytycznego oglądu rosyjskiej filozo-
fii religijnej – do czego zdaje się zapraszać 
artykuł Hagemeistera, a do czego i ona sama 
świadomie skłania nas w niejednym miejscu 
– nie stanowi dla niej żadnego zagrożenia, 
lecz otwiera nowe horyzonty, i to zarówno 
filozoficzne, jak i zapewne religijne.

Co dalej?
Rezultatem „dziecięcej naiwności Flo-
renskiego”, o której pisze Janusz Dobie-
szewski, była jego zaskakująca argumen-
tacja za geocentryzmem, którą krytykuje  
w następnym artykule Jan Czerniawski. 

1995: 10). Nieco bezkrytyczna fascynacja 
rosyjską myślą religijną, niedostrzega-
nie zagrożeń, jakie niesie ze sobą, a nawet 
dyskredytowanie z jej perspektywy innych 
kierunków filozofii rosyjskiej skłoniło Wa-
lickiego do następującej opinii: „Osobiście 
uważam, że pewne niedocenianie rosyjskiej 
filozofii religijnej jest rzeczą relatywnie lep-
szą niż uznawanie jej za jedyną godną uwa-
gi tradycję intelektualną Rosji, ku czemu 
skłania się dziś wielu filozofów rosyjskich” 
(Walicki 2000: 280). 

Drugim przykładem może być znako-
mita, obszerna Historia rosyjskiej metafizy-
ki Igora Jewłampijewa (Evlampiev 2000), 
w której rosyjska filozofia religijna została 
ujęta w formule dwóch opozycyjnych i od-
miennie wartościowanych nurtów: z jednej 
strony, nurtu rzeczywiście filozoficznego, 
mistycznego, gnostycznego, neoplatoń-
skiego, adogmatycznego i aktywistycznego 
(Sołowjow, Dostojewski, Bierdiajew, Frank, 
Karsawin, Iljin), a z drugiej strony − nurtu 
religijnego, platońskiego, dogmatycznego, 
apologetycznego i pasywistycznego (Bułga-
kow i Florenski).

Dodajmy, że istotne filozoficzne zarzuty 
wobec szczególnie nas tu interesującego 
Florenskiego znajdują się również w przy-
woływanych zresztą przez Hagemeistera 
cennych tekstach Natalii Bonieckiej, R. Gal-
cewej, a także w klasycznym artykule Miko-
łaja Bierdiajewa Stylizowane prawosławie. 

Przedkantowski infantylizm 

Wyjściową u Hagemeistera formułą 
identyfikacji (ale i samoidentyfikacji) Flo-
renskiego jest światopoglądowa opozycja 
średniowiecza i renesansu. Średniowiecze, 
którego odrodzenie postulował Florenski, 
to świat obiektywności, kolektywizmu, kon-
kretności, integralności, syntezy i realizmu, 
zaś zgubny renesans charakteryzuje się su-

biektywizmem, indywidualizmem, abstrak-
cyjnością, analitycznością, sensualnością, 
atomizacją, wreszcie tendencją nihilistyczną 

i autodestrukcyjną. Ukonstytuowanej przez 
renesans cywilizacji nowożytnej właściwa 
miałaby być ontologiczna pustka i bezdusz-
ność. Wyjściowa opozycja średniowiecze – 
renesans przybiera u Florenskiego kolejne 
kształty (między innymi realizm – nomina-
lizm, Chrystus – Antychryst), z których dla 
nas najważniejsze byłoby przeciwstawienie 
Platon – Kant.

Florenski – podobnie jak Bułgakow czy 
Łosiew – z wielką determinacją odwołuje się 
do tradycji Platońskiej (a nie neoplatońskiej), 
która miała umożliwić wyjście z wszystkich 
ciemnych i ślepych zaułków nowożytności. 
Właściwie neguje on całą tradycję filozofii 
nowoczesnej, której intelektualnym inicja-
torem i ucieleśnieniem był Kant. Przed-
kantowski charakter miałby mieć realizm 
oraz ontologizm filozofii rosyjskiej, wska-
zywany często jako jej znak rozpoznawczy, 
przezwyciężający epistemologizm i zagro-
żenie solipsystyczne filozofii nowożytnej. 
Trudno jednak nie dostrzec ograniczonego, 
powierzchownego, tylko zdroworozsądko-
wego charakteru tak rozumianego ontologi-
zmu i tak rozumianej filozofii. Co więcej, jest 
on sprzeczny z dominującym nurtem rosyj-
skiej filozofii religijnej, wyznaczanym przez 
nazwiska Sołowjowa, Bierdiajewa i Franka,  
w którym Kant (i epistemologizm) jest nie 
odsuwany, ale przezwyciężany przez re-
definicje doświadczenia i odwołanie się 
do pokantowskiej filozofii (Fichte, Hegel, 
Schelling, Schopenhauer, Nietzsche, Berg-
son, Heidegger). Perspektywa filozoficzna 
Florenskiego musi wobec tego jawić się 

Perspektywa filozoficzna Flo-
renskiego musi jawić się jako 
naiwna, ciasna, wręcz męcząca
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