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paralele hiStorycZno-filoZoficZne 
i oryginalność poglądóW teoriopoZnaWcZych

SergiuSZa bułgakoWa

Twórczość filozoficzną Sergiusza Bułgakowa wyróżnia orygi-
nalność i „indywidualny charakter”, jednocześnie jego gnozeologia 
współbrzmi z tradycją zachodnioeuropejską i słowianofilską, które 
opierają się na metafizyce religijnej i za cel stawiają sobie poznanie 
świata transcendentnego. Dodajmy, że poglądy gnozeologiczne Buł-
gakowa były nierozłączne z zasadami ontologicznymi, a temat Sofii 
był ogniwem, które łączyło jego gnozeologię i ontologię.

W gnozeologii Bułgakowa wyraźnie daje się prześledzić związek 
ze spuścizną ideową Platona. Bułgakowa był przekonany, że „u pod-
staw prawdziwego filozofowania leży szczególnego rodzaju objawie-
nie, «rozumowe widzenie» idei, jak to na wieki zostało obwieszczone 
w filozofii Platona”1. Przecież według Bułgakowa pogaństwo charak-
teryzuje się bardziej wyostrzonym i żywym odczuwaniem sofijności 
świata, ponieważ jest „ono wstępem do pełni religijnej, która już nad-
chodzi, ale jeszcze nie nadeszła”. W pogaństwie „zawarta jest pełnia 
sofijna, jeszcze nieujawniona w chrześcijaństwie historycznym”2.

W nauce Platona o ideach pociągała go ich uniwersalność, możli-
wość bytowania poza czasem i konkretnymi formami urzeczowienia. 
Oprócz tego idee charakteryzowały się autentycznością, nie tylko „ar-
tystyczno-erotyczną i religijno-mistyczną, lecz także znaczeniem lo-
gicznym jako ogólne pojęcia gatunkowe (…)”3, podkreślał myśliciel.

Według rosyjskiego filozofa Platońskie idee stwarzały możliwość 
dyskutowania o Sofii w języku filozofii. I Bułgakow powiadał wprost, 

1 Zob. więcej: S.N. Bułgakow, Swiet Niewieczernyj. Sozercanija i umozrienija, 
Moskwa 1994, s. 71.

2 Ibidem, s. 130.
3 Ibidem, s. 191.
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że Platoński świat idei jest właśnie Sofią. Podkreślał, że świat idei, 
wszystko to, co idealne, co aktualnie zawiera się w Sofii, istnieje dla 
świata materialnego nie tylko jako osnowa czy przyczynowość, lecz 
także jako norma, prawo życia4.

Stosunek idei do rzeczy, a Sofii do świata jest tym samym stosun-
kiem tego, co ponadczasowe, do tego, co czasowe. Bułgakow podkre-
ślał jednak niedostatecznie dokładne rozróżnienie w filozofii Platona 
Stwórcy i królestwa idei, czyli Boga i Sofii. Chociaż doceniał zamiar 
Platona, by pokazać takie rozróżnienie w dialogu Timajos, w którym 
chodzi o demiurga: wykonawcę-organizatora, który buduje na wzór 
idei świat rzeczy5.

Natomiast Bułgakow postrzegał Sofię jako szczególnego rodzaju 
hipostazę, która w naturze swej współuczestniczy w życiu Bożym. 
Z jednej strony Sofia Bułgakowa, podobnie jak Bóg, jest transcendent-
na w stosunku do bytu materialnego, z drugiej jednak nie przynależy 
do Bożej Trójcy. Tę granicę Sofii, którą możemy określić jako bywa-
nie pomiędzy Bogiem i światem, rosyjski filozof opisywał na gruncie 
świadomości prawosławnej, co pozwalało mu rozpatrywać Sofię jako 
Miłość łączącą oba światy. Sofia jest w jego ujęciu nie tylko ideal-
ną treścią świata, lecz także „istotą żywą”6. Ta myśl jest analogicz-
na z tezą Platona, że idealny pierwowzór jest wiecznie żywą istotą. 
Jednak Platon nie doprowadził swego przedstawienia królestwa idei-
wzorów do poziomu gnozy, a z tym właśnie mamy do czynienia w fi-
lozofii Bułgakowa.

Biorąc pod uwagę fakt, że Bułgakow nie był, jak Sołowjow – wi-
zjonerem, ani jak o. Florenski – mistykiem, można przypuszczać, że 
pojęcie Sofii było dla niego raczej kategorią ontologii Platońskiej niż 
intuicji mistycznej. Filozofia Platona była mu bliska także dlatego, że 
jest mitotwórcza, podporządkowana twórczości mitologicznej, której 
dostępne jest przenikanie w świat transcendentnych idei. Był z Plato-
nem solidarny w kwestii anamnezy jako mechanizmu prawdziwego 
poznania. Szczególnie ważne w tym procesie było dla niego to, że 
przeniknięcie w istotę rzeczy okazuje się „nieciągłością” świadomości 
codziennej, jakby odnajdywaniem nowego sensu w rzeczach już po-
znanych. Jeżeli dopuścimy anamnezę, to możemy założyć nieuchron-
ność i możliwość prawdziwego poznania pod warunkiem „przebudze-

4 Ibidem, s. 194.
5 Platon, Timajos [w:] idem, Dialogi, przeł. W. Witwicki, t. 2, Kęty 1999, 28A, 

s. 677.
6 Ibidem, s. 686, 37C, D.
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nia” duszy i „ożywienia” przeszłych wrażeń związanych ze światem 
wiecznych treści, idei. Przecież anamneza, według sądów Bułgakowa, 
to rzeczywiste przypominanie o zarządzaniu mitotwórczym w stosun-
ku do świata idei, eidosów.

Bułgakow rozumiał więc naukę Platona o ideach będących osnową 
poznania jako naukę o mitologicznej strukturze myśli, która poprze-
dza myślenie logiczne i w przyszłości tworzy podstawy dla myślenia 
abstrakcyjnego, racjonalnego7. Mit daje człowiekowi poczucie auten-
tyczności świata transcendentnego, formę jego uświadomienia.

Grecki filozof wyznaczał mitowi znaczące miejsce w twórczości 
intelektualnej. Rosyjska badaczka filozofii Platona Aza Tacho-Godi 
pisze: „Refleksja Platona, na odwrót, cała jest przeniknięta wielką siłą 
fikcji, a jeden tylko jej kontakt z rozważaniami o istocie bytu, cechach 
materii, prawach kosmosu i społecznych przenosi nas w mit, ale mit, 
który ma wielką siłę oddziaływania na byt realny, a co szczególnie 
ważne, tworzący realność przyszłości”8.

Rzeczywistość mitu z perspektywy gnozeologii opiera się na wy-
obraźni. Przy czym Platon podkreślał pozytywny charakter tego mo-
mentu, jego niesprzeczność z prawdą. Platon nazywał mitami nawet 
teorie czysto filozoficzne9. Dopuszczał istnienie mitu filozoficznego, 
jak np. twierdzenie, że ruch jest pierwszym początkiem10, lub o tożsa-
mości wiedzy i spostrzeżenia11, a także nauki o duszy i duchu pitago-
rejczyków. Można mówić o tym, że u Platona teoretyczne, filozoficzne 
rozważania w istocie są tożsame z mitem. Mit był dla niego pociągają-
cy dlatego, że harmonijnie łączył wiedzę i fantazję. Jak zauważa G.S. 
Kirk, który badał aspekty filozofii niedostatecznie racjonalnych, Platon 
i jemu podobni „uciekali się do pomocy mitu w momentach krytycz-
nych, kiedy czysty rozum wydawał się niezdolny do pójścia dalej”12. 
Przy czym Platon nie rezygnuje z logosu, z rozumowego wyjaśniania. 
Po prostu w jego filozofii mit i logos mogą zamieniać się miejscami. 
Tak więc Platon bliski był Bułgakowowi przez swą „wielką próbę” 
połączenia „racjonalnego z irracjonalnym, zmysłowego z ponadzmy-

    7 S.N. Bułgakow, Swiet Niewieczernyj, op. cit., s. 72.
    8 A. Tacho-Godi, Mif u Platona kak diejstwitielnoje I woobrażajemoje [w:] Platon 

j jego epocha, Moskwa 1979, s. 65.
    9 Platon, Sofista [w:] idem, Dialogi, przeł. W. Witwicki, t. 2, Kęty 1999, 242C, 

D, s. 467.
10 Platon, Teajtet [w:] idem, Dialogi, op. cit, 156C, s. 352.
11 Ibidem, 164D, E, s. 364.
12 G.S. Kirk, Myth, its meaning and function in ancient and other cultures, Berkeley 

1971, s. 259.
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słowym, zmiennego z niezmiennym, czasowego z wiecznym, ziem-
skiego z niebiańskim, ludzkiego z boskim (…)”13.

Bułgakow, podążając za Platonem w kwestii interpretacji istoty po-
znania, większą uwagę zwracał jednak na mit religijny, który pomaga 
człowiekowi w poszukiwaniu Boga, ostatecznego dla ludzi przedmio-
tu poznania: „Słowo Boże jest religijnym mitem w słowie pisanym, 
wciąż wypromieniowującym jego Boże światło. Jednak światło to 
może być nawet niedostrzeżone przez badacza nauki, ale ukazuje się 
wciąż uprzystępniającemu się Słowu Bożemu w miarę jego religijne-
go dojrzewania”14.

Gnozeologia rosyjskiego filozofa ma zatem charakter neoplatoński. 
O ile w ontologii był on szczególnie bliski filozofii Platona, co sam 
stwierdzał15, o tyle w gnozeologii w ogóle od niego nie odchodzi. Jed-
noznacznie charakteryzuje Sofię jako świat pojmowanych rozumem 
Platońskich idei. Jednak swoją gnozeologię starał się wyprowadzić 
poza ramy percepcji obrazowo-metaforycznej i mitologicznej. Przy 
tym nie pomijał Platońskiej anamnezy. Idee są bowiem poznawane 
przez intuicyjne widzenie umysłu.

W kwestii ciągłości historyczno-filozoficznej poglądów Bułga-
kowa warto odnotować także wpływ Hegla. Tak naprawdę obydwu 
myślicieli interesowały te same problemy, np. to, jaki rodzaj wiedzy 
zawiera w sobie prawdę i tym samym przezwycięża rozdwojenie na 
podmiot i przedmiot. Przecież nie mogą istnieć dwa rozumy i dwa 
duchy16. Hegel doszedł do wniosku, że słuszna droga do prawdy pro-
wadzi przez świadomość religijną i filozoficzną. Napięcie pomiędzy 
religią i filozofią z punktu widzenia ich możliwości gnozeologicznych 
stało się też jednym z najważniejszych problemów myśli Bułgakowa. 
Ale u Hegla religia była charakteryzowana jako „filozofowanie niedo-
stateczne” i dlatego zajmowała niższe miejsce w hierarchii rodzajów 
myślenia. Z kolei pojęciowa forma filozofii była stawiana przez Hegla 
wyżej niż wiara, która leży u podstaw świadomości religijnej. Filozo-
fia stoi wyżej niż religia, jest bowiem samopoznaniem Boga.

Inny stosunek do możliwości świadomości religijnej mamy u Buł-
gakowa. Religia nie tylko ustanawia związek człowieka z tym, co 

13 W. Nestle, Grichische Geistesgeschichte von Homer bis Lukian in ihrer Entfaltung 
vom muthischen zur razionalen Denken dargestellt, Stuttgart 1956, s. 283–284.

14 S.N. Bułgakow, Swiet Niewieczernyj, op. cit., s. 85.
15 Ibidem, s. 178.
16 Por. G.W.F. Hegel, Wykłady z filozofii religii, przeł. Ś.F. Nowicki, t. 1, Warszawa 

2006, s. 205–207.
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znajduje się wyżej, ale pozwala przeżyć z tym wyższym żywą relację. 
Pozwala człowiekowi wyjść poza granice faktu, rozpatrzeć go w sze-
rokim kontekście więzi z transcendentnymi podstawami życia. „Reli-
gia jest nie tylko muzyką duszy, ona brzmi dla mnie, ale i poza mną, 
nade mną, nie jest subiektywna, ale obiektywna, a dokładniej subiek-
tywno-obiektywna” – pisał Bułgakow17.

Bez względu na wszystko idealizm Hegla zawierał w sobie silne 
impulsy intelektualne. Jednak dla Bułgakowa ważniejsze było stano-
wisko Platona. Przyczyn takiego stanu rzeczy było wiele, także i ta, 
że Bułgakow i Hegel różnie odnosili się do możliwości twórczości 
mitologicznej w filozofii. Hegel uważał, że mit pojawia się tam, gdzie 
niedostatecznie dobrze potrafią filozofować, gdzie nie ma filozoficznej 
dojrzałości myśli. Patos logiki Hegla wyraża się w przeżywaniu „spo-
tkania” logosu transcendentnego z immanentnym światem człowieka, 
wobec czego cała logika zyskuje sens teurgiczny i panlogiczny. Jednak 
nie daje to, zdaniem Bułgakowa, dostatecznych podstaw, aby uważać, 
że filozoficzne przewodzenie odczuwane było przez Hegla jako praw-
dziwy mit, a filozofia jako prawdziwa mitologia18. W filozofii Hegla 
był nieobecny ten żywy, osobowy stosunek do świata transcendentne-
go, który zawiera momenty zarówno racjonalne, jak i irracjonalne.

Jasne jest, że Bułgakow-sofiolog zobaczył w micie najbardziej ade-
kwatną formę rozważań o Sofii, formę wspólną temu, co racjonal-
ne i irracjonalne w świecie. Mit dla Bułgakowa był autentycznością 
szczególnego rodzaju, opierającą się nie na dowodach, lecz na sile 
i przekonaniu spontanicznego przeżywania spotkania świadomości 
ludzkiej ze światem transcendentnym, Bożym.

Bułgakow nie wątpił, że każda poważna filozofia jest konkretnym 
wariantem twórczości mitologicznej, nawet jeśli sam jej twórca tak 
nie sądzi. Nawet jeśli Kant odnosił się do twórczości mitologicznej 
ze „złośliwym lekceważeniem”, to obiektywnie, zdaniem Bułgako-
wa, nauka Kanta o ideach jako immanentnych projekcjach rzeczy-w-
sobie zawiera drogocenne ziarno takiej właśnie twórczości. Problem 
filozoficznej sprzeczności między tym, co transcendentne, a tym, co 
immanentne, w rzeczy-w-sobie zostaje usunięty, jeśli przyjmiemy, że 
jest mitem lub osobliwością religijnego poznania świata.

Myśliciel jakby sprawdzał „pokrewieństwo” ważnych dla niego 
systemów filozoficznych z twórczością mitologiczną, pisał: „(…) 

17 S.N. Bułgakow, Swiet Niewieczernyj, op. cit., s. 19.
18 Ibidem, s. 58.
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równolegle z myśleniem dyskursywnym i twórczością naukową, obok 
twórczości artystycznej znajduje się twórczość mitologiczna jako 
szczególna, prawomocna dla siebie samej dziedzina ducha ludzkiego; 
mit jest narzędziem kompetencji religijnych”19. Czyniąc mit jednost-
ką gnozeologiczną, Bułgakow bardzo dokładnie określił, że jego treść 
powinna odnosić się tylko do bytu Bożego, a dokładniej – do momen-
tów jego styczności z bytem ludzkim. W gnozeologii Bułgakowa mit 
jest nieodłączny od procesu poznania i dlatego on sam jest przedsta-
wiany nie jako jednostkowy akt twórczości mitologicznej, ale jako akt 
wielokrotny20.

Gnozeologia Bułgakowa nie przeczy rosyjskiej tradycji filozo-
ficznej. Jednym z tych, którzy wpłynęli na poglądy ojca Sergiusza 
i w ogóle na filozofię rosyjską, był Iwan Kiriejewski. Znawca filozo-
fii rosyjskiej W.W. Sapow zauważa: „(…) nasiona, które posiał [I.W. 
Kiriejewski – G.G.], obrodziły obficie w systemach jego późniejszych 
kontynuatorów, do których zalicza się prawie wszystkich wielkich 
przedstawicieli rosyjskiego renesansu religijnego XX wieku”21. Jedną 
z najbardziej pociągających idei Kiriejewskiego była idea rozumu in-
tegralnego. Myśliciel podkreślał, że ludzkość powinna orientować się 
na ideał myślenia integralnego, co wymaga koordynacji wiary i rozu-
mu, religii i nauki. Nosicielem świadomości integralnej, zdaniem Ki-
riejewskiego, może być tylko Rosjanin, jest on bowiem wyrazicielem 
ducha soborowego, wspólnotowego. A ponieważ kultura rosyjska jest 
związana z prawosławiem, to w sposób naturalny uważana była przez 
myśliciela za podstawę duchową świadomości integralnej.

Podzielając nastawienia filozoficzne Kiriejewskiego co do świado-
mości integralnej, Bułgakow zdołał przezwyciężyć moment nacjonali-
styczny w interpretacji podmiotu myślenia integralnego. Myślał w ka-
tegoriach całej ludzkości, wszechjedności, sofijności. Tym samym 
jego gnozeologia zyskuje charakter uniwersalny, staje się możliwa do 
przyjęcia w kontekście tradycji nie tylko wschodniochrześcijańskiej, 
lecz także zachodniej. Poznanie prawdziwe, zdaniem Bułgakowa, 
jest sprzężone z transcendentnym podmiotem wiedzy, którym nie jest 
już człowiek, ale ludzkość jako całość. Tym samym zostaje usunięta 
sprzeczność pomiędzy podmiotem i przedmiotem poznania, bowiem 
tylko ludzkość jako całość może wznieść się do poznania prawdziwe-

19 Ibidem, s. 61.
20 Zob. ibidem, s. 62.
21 W.W. Sapow, Kiriejewskij I.W. [w:] M.A. Maslin (red.), Russkaja fiłosofija. 

Słowar’, Moskwa 1995, s. 224.
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go, które przekracza ramy konkretnych świadomości jednostkowych. 
Transcendentny podmiot wiedzy – to niezmienna podstawa dla wie-
lu podmiotów, łączących w swym myśleniu to, co alogiczne, z tym, 
co logiczne. Transcendentny podmiot wiedzy odpowiada wyższemu, 
ponadlogicznemu poziomowi poznania Boga, świata i człowieka. 
Można go nazywać różnymi imionami, np. Dusza świata, Sofia Boża, 
Pleroma.

Bliskie Bułgakowowi poglądy reprezentował także inny słowiano-
fil – A.S. Chomiakow. Odnosi się to do jego intuicji wszechjedności 
świata, przecież siła czy przyczyna bytu każdego zjawiska zawiera 
się we „wszystkim”. Podobna podstawa filozofowania tym bardziej 
współbrzmi ze stanowiskiem Bułgakowa, ponieważ Chomiakow utoż-
samiał własności „wszystkiego” z Bogiem. Ukierunkowanie religijne 
filozofii Chomiakowa, podobnie jak Bułgakowa, sprzyja uznaniu wia-
ry za wielkość nie tylko ontologiczną, lecz także gnozeologiczną. Buł-
gakow-sofiolog podążał za słowianofilem Chomiakowem, gdy twier-
dził, że wiara obiektywnie jest objawieniem, kontemplacją tego, co 
niewidzialne, w tym, co widzialne. Wiara w niewielkim stopniu zależy 
od nastroju subiektywnego, co czyni ją pokrewną wiedzy.

Bułgakow przejął od Chomiakowa szerokie rozumienie wiary. Jest 
ona nie tylko aktem samej zdolności poznawczej – jest nie tylko my-
ślana, lecz także odczuwana. Daje to podstawy do określenia jej jako 
ogniwa łączącego poznanie z życiem22.

Chomiakow próbował wiarę zracjonalizować, podkreślał, że wie-
dza i wiara nie przeczą sobie, ale dają poznanie świata na różnych 
płaszczyznach. Podobnie sądził Bułgakow, który powiadał, że wiara 
nie jest zaprzeczeniem wiedzy, wręcz przeciwnie, raz po raz zespala 
się z nią, przechodzi w nią23. Propozycja ta nie była oczywiście nowa, 
historia udowadnia bowiem, że do prawdy można dochodzić różny-
mi drogami i tym samym rozporządzać nią z różną siłą. O wiele do-
kładniejsze jest stwierdzenie nie o przeciwieństwie wiary i wiedzy, 
lecz o adekwatnym z przedmiotem poznania wykorzystaniu tego, co 
nadlogiczne, i tego, co logiczne, jako środka do zrozumienia tego, co 
istotne [сущности]. Chodzi o uznanie równoważności różnorodnych 
środków i form poznania Boga, świata i człowieka. W tym przypad-
ku gnozeologia jest podporządkowana faktowi, to znaczy, że zgłębia 
wszystkie obiektywnie istniejące przesłanki i środki myślenia ludzkie-

22 Zob. A.S. Chomiakow, Soczinienija w dwóch tomach, t. 2, Moskwa 1994, 
s. 92.

23 S.N. Bułgakow, Swiet Niewieczernyj, op. cit., s. 26
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go. Ale przy tym cała różnorodność możliwości poznawczych czło-
wieka myślącego podporządkowana jest w gnozeologii Bułgakowa 
odkryciu zasady sofijnej świata. Jednakowa tonacja jest obecna za-
równo w wypowiedziach Bułgakowa, jak i Chomiakowa w kwestii 
podmiotu poznania. W obu wypadkach możemy mówić o gnozeologii 
soborowej.

Zdaniem Chomiakowa podmiotem wiedzy prawdziwej jest nie 
człowiek jednostkowy, ale „suma [wszystkich rodzajów] myślenia po-
łączonych miłością”24. Staje się to możliwe tylko w wypadku zjedno-
czenia w wierze ludzi, których łączy miłość. Z filozofii Chomiakowa 
wykluczony został indywidualizm, jak wiadomo bowiem kultura za-
chodnia i historia filozofii pokazały jego nieprzydatność ontologiczną 
i gnozeologiczną. Odosobnienie ludzi w życiu prowadzi do odosob-
nienia w myślach, a następnie do postrzegania tylko przestrzeni oso-
bistej, ograniczonej i przeżytej.

Bułgakow próbował wykorzystać opracowania słowianofilów 
(szczególnie Chomiakowa) w kwestii soborowości, ale dał im nowe, 
sofijne podstawy. Tak naprawdę bowiem koncepcja soborowości Cho-
miakowa jest zjawiskiem ezoterycznym, jednak rozumianym w ra-
mach teologii dogmatycznej. Natomiast dla Bułgakowa, na gruncie 
twórczości filozoficznej, połączenie sofijnych założeń soborowości 
i teologii ortodoksyjnej okazały się dość problematyczne. Potwierdza 
to posądzenie Bułgakowa o modernizm w prawosławiu. Sofiańska he-
rezja ojca Sergiusza została osądzona przez Sobór Arcybiskupi Rosyj-
skiej Cerkwi Zagranicą w 1936 r. w Karlowcach. Ten sam problem był 
stawiany w Związku Radzieckim przez Cerkiew Prawosławną i w la-
tach trzydziestych sofiologia została osądzona przez specjalny dekret 
metropolity Siergiusza (Stragorodskiego), ówczesnego strażnika tro-
nu patriarszego. Nie będziemy jednak zatrzymywać się na teologicz-
nych aspektach twórczości Bułgakowa. Interesują nas bowiem te spo-
śród elementów jego gnozeologii, które pozwalają charakteryzować 
go jako samodzielnego, oryginalnego filozofa.

Po pierwsze, podobnie jak Sołowjow, Bułgakow wiąże problemy 
gnozeologii z problematyką poznania filozoficznego. Przy czym od 
razu zastrzega, że wiedza filozoficzna może być, w najlepszym razie, 
prawdziwa, ale nie zawierać Prawdy, bowiem ta jest w stosunku do fi-
lozofii transcendentna25. Za początek drogi do Prawdy, jego zdaniem, 

24 A.S. Chomiakow, op. cit., t. 1, s. 183.
25 S.N. Bułgakow, Swiet Niewieczernyj, op. cit., s. 71. 
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można uważać nie myślenie, nie filozofowanie, lecz poczucie żywe-
go współuczestnictwa w świecie Bożym. Filozofia także, w końcu, 
przychodzi do Boga jako do swego jedynego i uniwersalnego proble-
mu, ale podchodzi tak blisko, jak pozwalają na to możliwości myśle-
nia. Droga filozofii może doprowadzić do poznania Pierwszej Zasady 
tylko w granicach praw logicznych, form pojęciowo-kategorialnych. 
Z tego powodu Bułgakow pisał, że filozofia nie może samodzielnie 
przejść od „boga intelektualnego” i „intelektualnej do niego miłości” 
do „osobistej miłości do Boga żywego”26. Objaśniał ten fakt tym, że 
dla filozofii myślenie – to przedmiot wiary. Ono właśnie jest światłem, 
w blasku którego logicznie powstaje i świat, i Bóg. System filozoficz-
ny zaczyna od myślenia i kończy na myśleniu, ponieważ wszystkie 
przedmioty oglądu filozoficznego są przez to myślenie wyjaśniane, 
potwierdzane i sprawdzane. W tym zawiera się zamknięcie i ograni-
czenie filozofii w porównaniu z religią. Bułgakow charakteryzował 
poznanie filozoficzne jako „wieczne zadanie”, ponieważ nie jesteśmy 
w stanie zrozumieć świata całkowicie. Osobliwością filozofii, zdaniem 
Bułgakowa, jest to, że jest ona nienasyconym i wciąż rozpalającym 
się, wciąż niezakończonym umiłowaniem mądrości.

Po drugie, jako człowiek wierzący, duchowny, Bułgakow patrzył 
na problemy poznania przez pryzmat światopoglądu religijno-mi-
stycznego. Jego ideał sofijny nie był jednak rezultatem osobistego, 
mistycznego doświadczenia, spotkań z Sofią, i dlatego możemy mó-
wić o zasadach religijno-intuicyjnych jego sofiologii, i gnozeologii. 
Bułgakow–intuicjonista zakładał, że intuicja mistyczna, która odkry-
wa przed człowiekiem sofijność świata, jest ważniejsza niż formy lo-
giczno-pojęciowe, za pomocą których jest opisywana. Logikę uważał 
za kłamliwą drogę poznania. Pisał: „Logika okłamuje i sama jest okła-
mywana przez doskonałą formę swego uniwersalizmu i, rzecz jasna, 
w tej swojej formalnej uniwersalności pośrednio odzwierciedla so-
fijność świata, ale wyłącznie pośrednio”27. Wyrażeniem ostatecznego 
stosunku Bułgakowa do logiki jest wypowiedź: „Myślenie logiczne 
odpowiada tylko teraźniejszemu, grzesznemu, rozdrobnionemu stano-
wi świata i ludzkości, jest chorobą lub wytworem niepełnoletności”28. 
Poznanie prawdziwe – to poznanie sofijnej zasady świata, a nie jego 
stanu rozczłonkowania, dlatego potrzebne jest wyjście poza granice 
logicznych form myślenia. Pierwszym krokiem ku temu było dla Buł-

26 Ibidem, s. 70.
27 Ibidem, s. 198.
28 Ibidem.
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gakowa zakwestionowanie pretensji logiki do absolutnej wiarygodno-
ści sądów i współuczestnictwa w Logosie. Jako wyższe zadanie dla 
człowieka widział Bułgakow dążenie do wzniesienia się „ponad umy-
słem, stanie wyżej niż umysł”29, co możliwe jest w religii.

Po trzecie, myślenie dla Bułgakowa – to przejaw Absolutu w filozo-
fii, to światło, w którym logicznie powstają i świat, i Bóg. Tym samym 
Bułgakow podniósł problemy gnozeologiczne do poziomu metafizy-
ki i rozpatrywał myślenie jako zjawisko immanentno-transcendentne, 
jako metafizyczne połączenie wewnętrznego świata człowieka z trans-
cendentną podstawą bytu. Problematyka gnozeologiczna jest u nie-
go zabarwiona przez motywy religijne. Jeśli dla Sołowjowa myślenie 
abstrakcyjne charakteryzowało filozofię, to dla Bułgakowa jest jed-
ną z trzech dróg świadomości religijnej, która prowadzi do poznania 
tego, co transcendentne30. Gnozeologia Bułgakowa ma charakter zde-
cydowanie religijny, bowiem uważana była za element jego konstruk-
cji sofiologicznych. Jako główny problem sofiologii nazywał stosunek 
Boga do świata, a dokładniej – Boga do człowieka. Tak samo określał 
problematykę gnozeologii, czyli przede wszystkim problem poznania 
Boga i Jego relacji ze stworzeniem.

Po czwarte, Bułgakow rozumiał dyskursywność jako coś skostnia-
łego, martwego. Jego zdaniem logika nie może prowadzić do wiedzy 
prawdziwej. Sofijne i prawdziwe jest tylko to, co intuicyjne. A jeśli 
spróbujemy poznać sofijność logicznie, to dojdziemy do formalizmu 
gnozeologicznego, ale nie do wiedzy prawdziwej.

Po piąte, dualizm ontologiczny, czyli uznanie dwóch centrów Ab-
solutu, zakłada jakby dwie gnozeologie – próbę poznania tego, co 
wieczne, i próbę poznania tego, co materialne. Bułgakow podkreślał, 
że najtrudniej jest uświadomić sobie przejście od Absolutu do tego, co 
względne, bowiem jest ono niedostępne rozumieniu, opiera się na an-
tynomii31. Rozwiązanie tej antynomii w planie ontologicznym prowa-
dzi do zniesienia także gnozeologicznych trudności. Bułgakow uwa-
żał, że Absolut, dając początek temu, co względne, nie traci przy tym 
swej absolutności. A byt – to nie po prostu zasada realna i żywa, ale 
i jeden z warunków przejawiania się Absolutu. W czym „Absolutne 
przejawia siebie jako Stwórca, przejawia się w nim, urzeczywistnia, 
przyłącza do bytu, i w tym sensie świat jest stającym się Bogiem”32. 

29 Ibidem.
30 Ibidem, s. 132.
31 Ibidem, s. 156.
32 Ibidem, s. 170.
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Nie można oczywiście powiedzieć, że Bułgakow odnalazł drogę 
do przezwyciężenia antynomii pomiędzy Absolutnym i względnym 
w planie ontologicznym i gnozeologicznym. Usunął jednak napię-
cie metafizyczne pomiędzy Absolutnym i względnym, immanentnym 
i transcendentnym w ludzkiej świadomości. Rozumienie świata jako 
stającego się Boga pozwala mówić o poznaniu ludzkim jako o pro-
cesie „pochwycenia” i „utrzymania” w formie wiedzy etapów tego 
stawania się. Głębia i pełnia Bożego określa wiecznie względny cha-
rakter poznania ludzkiego, a to, że mamy do czynienia ze stającym 
się Bogiem, umacnia niekompletność naszej wiedzy. W rezultacie po-
dobnych rozważań Bułgakow doszedł do pojęcia idealnego podmiotu 
poznania – „człowieka światowego”. To człowiek, który posiada peł-
nię bytu materialnego, stworzonego, i dlatego zdolny jest pomieścić 
możliwy dla człowieka zasób wiedzy o świecie, zrealizować potencjał 
poznawczych możliwości człowieka.

Po szóste, gnozeologiczne rozważania Bułgakowa nie zakładają 
u swych podstaw zasady determinizmu. Dla niego „świat nie rozwija 
się według praw przyrody w jakimś sensie deterministycznym: me-
chanicznym, okultystycznym lub metafizycznym – cudownym”. I da-
lej: „Jedyną, absolutną prawidłowością świata jest wola Boża, to jest 
cudem”33. Zdaniem Bułgakowa poszukiwania prawidłowości w świe-
cie nie wolno uważać za cel poznania. Prawidłowości – to tylko ko-
nieczne, wspomagające narzędzie, „pragmatyczne szczudła”. Poma-
gają uporządkować świat zjawisk, ale nie wyjaśniają jego istoty. Tak 
niewysoka ocena determinizmu w filozofii Bułgakowa tłumaczy się 
tym, że prawidłowości odzwierciedlają peryferie bytu, nie są samo-
wystarczalne, mają swoje źródło w głębszych poziomach bytu. Bułga-
kow pisał: „W «prawach przyrody» nie ma niczego takiego, co czyni-
łoby je jedynie możliwymi, one istnieją dlatego, że istnieją siłą faktu, 
jak długo nie uchyli ich lub nie zmieni moc Boża”34.

Po siódme, gnozeologia Bułgakowa jest sofijna. Uważał on, że 
w ogóle nie ma i nie może być pojęć pozasofijnych i pozaideowych. 
Logiczne formy myślenia są napełnione sofijną treścią i zadaniem 
człowieka staje się ich zrozumienie. Sofia – to „organizm idei”, coś 
„żywego i „zwartego”. Sofia – to oś konstrukcji gnozeologicznych 
Bułgakowa, w niej znajdują się korzenie wszystkich rzeczy. Powyż-
sze określa główny przedmiot poznania w filozofii Bułgakowa. Chcąc 

33 Ibidem, s. 181.
34 Ibidem, s. 182.
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poznać Sofię, mamy tym samym możliwość poznania norm, praw, ja-
kie określają rozwój świata realnego i jego składowych elementów. 
Jednak Bułgakow zastrzegał, że Sofię-świat należy rozumieć jako sta-
jącą się Sofię, co pozwala zrozumieć sofijność świata nie jako stałe 
[graniczne] ucieleśnienie idei, ale jako proces rozwijania sofijności 
w czasie.

Po ósme, Bułgakow zwrócił uwagę, że świadomość jest antyno-
miczna i ma możliwość pojmowania zarówno tego, co czasowe, jak 
i tego, co wieczne. W celu wyjaśnienia tego mechanizmu Bułgakow 
wprowadził pojęcie „świadomości hipostatycznej”. Jest to poszukiwa-
nie tego, co znajduje się poza czasowym stanem świata. Świadomość 
hipostatyczna – to droga, nie zaś gotowy rezultat. Ona sama pozostaje 
dla człowieka tajemnicą, ponieważ nawet droga do tego, co niezbada-
ne, zawiera jakąś część niezbadanego.

Świadomość ludzka ma wielki potencjał, o ile jest w stanie od-
zwierciedlić absolutne we względnym i względne w absolutnym. Czy-
ni to naturę świadomości dwojaką i antynomiczną. Przynależność do 
dwóch światów – ziemskiego i niebiańskiego – jest przesłanką uświa-
domienia sobie przez człowieka wszechjedności i kształtowania jej 
w charakterze wszechorganizmu, w sensie umysłowym zawierającego 
w sobie wszystko we wszechjedności pozytywnej.

Po dziewiąte, w gnozeologii Bułgakowa istotną rolę odgrywa „Ja”, 
które ma zarówno wymiar ontologiczny, jak i gnozeologiczny. Ono 
nie istnieje samo z siebie, a otrzymuje byt poprzez inne. Wydziela-
jąc „Ja” gnozeologiczne, Bułgakow utożsamiał je z wielością form 
poznawczych, schematów i kategorii. Ale Bułgakow widział, że „Ja” 
gnozeologiczne nie jest bezproblemowe. Jego zdaniem „najtrudniej-
sze jest przejście od „Ja” do „ty” i „my”, bowiem niemożliwe jest 
pokazanie ruchu „Ja” poza swe własne granice. Pozostaje nam tylko 
konstatacja sprzeczności „Ja” w jego wielojedności”35. Bułgakow ro-
zumiał, że trudno jest racjonalnie wytłumaczyć dedukcję od „Ja” do 
„ty” i „my”. Próbował znaleźć wyjaśnienie przez to, co irracjonalne, 
przez miłość, która likwiduje sprzeczność między „Ja” i „nie-Ja”. Ale 
nawet miłość nie potrafi doprowadzić „Ja” człowieka do zrozumienia 
pełnego „My”, ponieważ pełne „My” dane jest tylko w Bożej trójjed-
ni, w Trójcy Świętej.

Po dziesiąte, Bułgakow nie pomijał „przeklętego” problemu filozo-
fii monistycznej: jak przerzucić most od podmiotu do przedmiotu, od 

35 S.N. Bułgakow, Fiłosofija troicznosti, „Woprosy Fiłosofii” 1989, nr 12, s. 110.
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podmiotu do orzeczenia? Jego zdaniem „orzeczenie nie przychodzi 
z zewnątrz, jak mogłoby się wydawać, ale rodzi się w duchu, duch hi-
postatyczny poznaje w nim samego siebie, przed nim otwiera się jego 
własna natura z nieprzebranymi bogactwami”36.

Widzimy, że gnozeologia Bułgakowa – to gnozeologia ducha, rela-
cji pomiędzy hipostatycznym „Ja” i naturą. Przy czym sama ta relacja 
jest realnością idealną, rozumianą jako ruch momentów życia ducha.

W filozofii Bułgakowa człowiek został przedstawiony w podmio-
towej jedności swych charakterystyk ontologicznych i gnozeologicz-
nych. Substancjalna ludzka natura pozwala rozpatrywać go jako „isto-
tową hipostazę” [сущую ипостась] i jako „żywy osąd”. Za Spinozą 
powtarzał, że doświadczamy substancji i znamy ją tylko w niej samej 
i przez siebie samą; jeśli nawet my w swym bycie jeszcze nie jesteśmy 
substancją, to jednak jedynym oknem, przez które widzimy substan-
cję, jesteśmy my.

Niezależnie od tego, że natura człowieka jest substancjalna, czy 
możliwy jest jego niesubstancjalny stosunek do świata i osąd niesub-
stancjalny? Bułgakow odwołuje się do faktu, że rozum jest ograni-
czony. On rejestruje, określa byt, ale nie przydaje mu siły. Rozum nie 
może wyjść poza granice postulatu logicznego lub wnioskowania, a to 
oznacza, że fakt może rozważać post factum, ale nie cente factum. Aby 
poznać to, co poprzedza fakty, musimy zaufać wierze, dogmatom reli-
gijnym, które przenikają w dziedziny niedostępne dla rozumu.

Gnozeologia Bułgakowa ma więc charakter hipostatyczny, substan-
cjalny, a jego rozważania koncentrują się na obrazie Boga, który jest 
człowiekowi dany a priori. Bułgakow podkreślał też, że obraz Boga 
tkwi w człowieku jako nieusuwalna osnowa jego bytu i zadanie jego 
życia37. A to oznacza, że gnozeologiczne konstrukcje Bułgakowa są 
zorientowane teocentrycznie i tym samym wyznaczają poznaniu ludz-
kiemu ruch „od Boga do Boga”. Innymi słowami, gnozeologia Bułga-
kowa jest teologiczna i inna być nie może, bowiem u jej podstaw leży 
świadomość religijna, a nie fenomen świadomości ludzkiej jako ta-
kiej. Zgodnie z logiką Bułgakowa świadomość w swym prawdziwym 
przejawie nie może nie być religijna. Ona sama zdolna jest pomieścić 
w sobie jedność tego, co dla człowieka jest zarówno transcendentne, 
jak i immanentne.

36 Ibidem, s. 96.
37 S.N. Bułgakow, Fiłosofija choziajstwa [w:] Idem, Sobranije soczinienij w dwóch 

tomach, t. 1, Moskwa 1993, s. 60.
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Bułgakow-sofiolog uważał, że dzięki intuicji mistycznej przed 
każdym otwiera się sofijność świata, jednak zależna od osiągniętych 
przez każdego poziomów ducha. Tym samym sofijność – to granica 
w poznaniu przez człowieka świata i samego siebie. Różne są jednak 
aspekty tej granicy. Najwyższym jest Kościół, Matka Boża, w działa-
niu zewnętrznym – to uniwersalna światowa więź, żywa jedność ide-
alnego i realnego. Warunkiem prawdziwego poznania jest duchowy 
wzrost człowieka, pozwalający zrozumieć sofijną duszę świata.

Dla Bułgakowa myślenie nie było podstawowym, lecz tylko wspo-
magającym narzędziem poznania świata. Jedność logiczna rozumu 
zdolna jest bowiem do odzwierciedlenia wyłącznie zewnętrznej, po-
wierzchownej jedności świata. Na wyższych poziomach przenikania 
w sofijność świata logika staje się niepotrzebna. Gnozeologia Bułga-
kowa częściowo zyskiwała motywy egzystencjalne, co było uzależnio-
ne od rozumienia życia jako „przeżywanej tajemnicy egzystencji”38. 
Jego zdaniem zawsze obecna jest tajemnica, ponieważ życie jest kon-
kretną, nierozdzielną jednością tego, co alogiczne i logiczne. „To, co 
alogiczne, nie rozpuszcza się w tym, co logiczne, i jest dla niego nie-
przepuszczalne, jednocześnie jednak samo jest powiązane logicznie. 
Logiczne i alogiczne są ze sobą związane i współzależne”39.

Uznanie nierozerwalnego związku i wzajemnych zależności tego, 
co alogiczne i logiczne, doprowadziło Bułgakowa do idei filozofii syn-
tetycznej, u której podstaw leży pojęcie nadlogicznego, znajdującego 
się po „nad” alogicznym i logicznym. Filozofia syntetyczna – to zja-
wisko porządku obiektywnego, bowiem „każdy akt myśli dokonuje 
się jako synteza żywa i tajemna dwóch różnorodnych, ale nie sprzecz-
nych zasad: logicznej i alogicznej”40.

Za wyjściowy moment adekwatnego rozumienia oryginalności po-
glądów gnozeologicznych Bułgakowa należy przyjąć cechy współ-
uczestnictwa odrębnego zjawiska lub świata jako całości w Sofii jako 
ich idealnym wzorcu. Jedno z głównych zadań poznawczych można 
sformułować jako konsekwentne pokazywanie sofijnych źródeł w każ-
dej postaci bytu materialnego. Główną trudnością poznania jest zdol-
ność do oddzielenia sofijnej podstawy bytu od pozasofijnej powłoki 
bywania. W tym punkcie schodzą się ontologiczne i gnozeologiczne 
podejścia do Sofii. Z całą ostrością wyłania się problem kryteriów so-
fijności: „Tak naprawdę w dziedzinę tę wchodzą tylko imiona lub de-

38 Ibidem.
39 Ibidem, s. 61.
40 Ibidem, s. 68.
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finicje Sofii: Dobro, Prawda, Piękno – oraz ogólne intuicje, zgodnie 
z którymi sofijność jest pewnym harmonijnym ładem rzeczy, pryncy-
pium prawidłowości, uniwersalną więzią świata, przeciwstawną nie-
sofijnym tendencjom wrogości, chaosu, rozpadu”41.

Gnozeologia w systemie konstrukcji sofijnych zaczyna się od anali-
zy szczególnego „zmysłu sofijnego”, który „w przybliżeniu można by 
określić jako dar bezpośredniego przeżywania wiecznego piękna i nie-
pojętej umysłem wartości, tajemnie zamkniętej w rzeczach świata, na 
przekór ich widzialnemu ubóstwu, efemeryczności, dysharmonii”42. 
Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że momenty irracjonalne poznania po-
zostają wiodące w rozumieniu sofijności świata, to można mówić 
o podstawie mistyczno-irracjonalnej gnozeologii Bułgakowa. Jest ona 
poszukiwaniem dróg poznania tego, co absolutne, przez skończone 
i ograniczone formy świadomości ludzkiej i usunięcie sprzeczności 
między absolutnym i czasowym w poznaniu przez naturę transcen-
dentno-immanentną świadomości religijnej. Świadomość ta pozwala 
usunąć trudności poznawcze w rezultacie podziału na podmiot i przed-
miot poznania. Wiara pozwala dojść do syntezy podmiotu i przedmio-
tu, i w konsekwencji poznać prawdę. Przy czym wiarę rozumiał Buł-
gakow jako szczególny rodzaj wiedzy wrodzonej.

Chcąc podkreślić ograniczenia myślenia ludzkiego Bułgakow zwra-
cał uwagę na antynomie, które pojawiają się, gdy próbujemy racjonal-
nie wyjaśnić „ostateczne problemy” (duszy, Boga, świata). W odróż-
nieniu od sprzeczności, antynomii nie daje się rozwiązać, świadczą 
one bowiem o nieprzezwyciężonej transcendentności przedmiotu. An-
tynomia „uwidacznia niedostatek sił rozumu ludzkiego, który musi 
się w pewnym momencie zatrzymać, inaczej stanie nad przepaścią”43. 
Rola antynomii w poznaniu – to wskazanie niepoznawalności bytu 
Bożego przez rozum ludzki. Są one nieodłączne od procesu poznaw-
czego, nakierowanego na źródła tego, co prawdziwie istotne, nietoż-
same z realnością ziemską.

Antynomii nie daje się rozwiązać, ale Bułgakow dopuszczał, że 
mogą one zostać przezwyciężone w rezultacie objawienia religijnego, 
dogmatu i mitu. Mamy wtedy do czynienia z żywą, funkcjonalną jed-
nością tego, co transcendentne i immanentne, podmiotu i przedmiotu. 
Zdaniem Lwa Zandera, ucznia Bułgakowa, antynomiczność można 

41 S.S. Chorużyj, Sofia – Kosmos – Materia: ustoi fiłosofskoj mysli otca Sergija 
Bułgakowa, „Woprosy Fiłosofii”, 1989, nr 12, s. 79.

42 Ibidem, s. 87.
43 S.N. Bułgakow, Swiet Niewieczernyj, op. cit., s. 98.
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uważać za główną cechę gnozeologii Bułgakowa, za jej punkt wyj-
ścia44. Tam, gdzie chodzi o antynomiczność, rozprzestrzenia się wła-
dza gnozeologii, a tam, gdzie antynomiczność zostaje przezwyciężo-
na, można już mówić o przestrzeni mistycznej i religijnej. To znaczy, 
że antynomie są początkiem i końcem rozważań gnozeologicznych 
Bułgakowa. Jak zauważył badacz rosyjski – W.A. Kuwakin: „Antyno-
mie wypełniają w systemie Bułgakowa zadania metodologiczne i lo-
giczne, określają strukturę, architektonikę i plan systemu”45.

Kończąc analizę gnozeologii Bułgakowa, zauważmy, że jest ona 
zjawiskiem dość samodzielnym, bez względu na to, że impulsy otrzy-
mała ze źródeł dawniejszych: zachodnioeuropejskiego idealizmu, sło-
wianofilstwa, sofiologii Sołowjowa, Florenskiego i innych myślicieli. 
Przy czym Bułgakow doskonale rozumiał, że samo odzwierciedlenie 
gnozeologiczne sofijności świata nie jest możliwe, ponieważ pełnia 
analizy wymaga podejścia ontologicznego, aksjologicznego i kulturo-
znawczego. Dlatego wydzielenie gnozeologii w twórczości Bułgako-
wa-sofiologa ma charakter dość względny.

Przekład i redakcja: Lilianna Kiejzik

44 L. Zander, Bog i mir, op. cit., t. 1, passim.
45 W.A. Kuwakin, Religioznaja fiłosofija w Rossii. Naczało XX wieka, Moskwa 

1980, s. 212.


