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alekSy łoSiew – oStatni prZedStawiciel 
Srebrnego wieku ZeSłany w XX wiek*

Pamiętam, że w roku akademickim 1976/77 na Uniwersytecie Ro-
stowskim na Wydziale Filozofii bardzo często na zajęciach z histo-
rii filozofii starożytnej zadawano nam do czytania Aleksego Łosie-
wa Historię antycznej estetyki. Czytaliśmy, a jakże. I dziwiliśmy się: 
jak jeden człowiek mógł to wszystko opanować i na kilkuset stronach 
każdego tomu zebrać tak wiele informacji. Łosiew był dla nas wy-
rocznią. jego język – prosty i zrozumiały – był jednocześnie językiem 
profesjonalnego uczonego, erudycyjny i piękny. Mało jeszcze wtedy 
rozumieliśmy i nie do końca zdawaliśmy sobie sprawę, jak bardzo 
społeczeństwo rosyjskie jest patriarchalne (także w relacjach służbo-
wych, nie tylko rodzinnych), ale wcale nie dziwił nas wyczuwalny 
w głosie naszych wykładowców (doktorów i profesorów) wielki sza-
cunek, kiedy wypowiadali jego nazwisko. Był bez wątpienia autoryte-
tem i w wielu nocnych dyskusjach o filozofii powołanie się na Łosie-
wa kończyło spór. Co więcej, nie był marksistą, a nas (cudzoziemców) 
nachalna propaganda marksizmu odrzucała, zamiast przyciągać. Aż 
dziw, że do chwili obecnej nie została przetłumaczona na język polski 
żadna jego rozprawa filozoficzna.

Urodził się w 1893 r. w Nowoczerkassku – niewielkim miasteczku 
w dzisiejszym obwodzie rostowskim na Kaukazie Północnym. Aza 
Tacho-godi, wdowa po Aleksym Fiodorowiczu i jego druga żona, 
w monografii jego twórczości napisała, że choć życie tego prawdziwie 
renesansowego myśliciela nie było krótkie (zmarł w 1988 r. w Mo-

* Źródło: L. Kiejzik, Aleksy Łosiew – ostatni przedstawiciel „Srebrnego Wieku” 
zesłany w XX w. (w:) A. Łosiew, Filozofia rosyjska, tłum. L. Kiejzik, s. 53–61. Lilianna 
Kiejzik pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Filozofii 
Uniwersytetu Zielonogórskiego, specjalizuje się w problematyce filozofii rosyjskiej, 
zagadnieniach feminizmu filozoficznego. Obecnie jest dyrektorem Instytutu.
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skwie), to cały czas był on sam1. Ojciec opuścił rodzinę, gdy syn miał 
trzy miesiące; dziad – prawosławny duchowny Aleksy Polakow – gdy 
mały Alosza miał siedem lat; matka – gdy wkraczał w dorosłe życie 
w 1917 r. Z pierwszą żoną – Walentyną Michajłowną przeżył 32 lata 
(od dnia ich ślubu w 1922 r. aż do śmierci żony w 1954 r.), ale roz-
dzieliło ich zesłanie. Być może dlatego wszystkie jego notatki, zapi-
ski, listy i pamiętniki dotyczą przede wszystkim spraw naukowych 
i zawodowych, a bardzo rzadko prywatnych. W bardzo osobistej roz-
prawie Azy Tacho-godi czytamy: „…przeżył wszystkich swych przy-
jaciół (chociaż niewielu ich miał, ale za to wszyscy byli prawdziwymi 
zwolennikami tych samych idei), a młodzież, która go otaczała, po-
chodziła już z innego świata, dla nich był on Nauczycielem, jednak 
z nikim nie mógł rozmawiać o tym czymś – głęboko skrywanym i ser-
decznym, o intymnie-duchowym i tajemnym – czym rozkwitała jego 
dusza. Nie było równego mu współbiesiadnika, rozumiejącego w lot, 
w pół słowa, nawet przede mną nie otwierał w sercu tego, co było 
najświętsze, co odkryłam dopiero po jego śmierci. Przecież także ja, 
choć kochałam, rozumiałam i troszczyłam się, i byłam jego powier-
nicą, pochodziłam też z tego innego świata – urodziłam się w roku, 
w którym on zawarł związek małżeński [z pierwszą żoną – dop. L.K.]. 
I tak zbiegły się samotność początku i samotność końca. Na początku 
– jeszcze nie przyszli wszyscy jego towarzysze, na końcu – wszyscy 
towarzyszący mu już «umarli, umarli, umarli». On także umarł. Po-
zostałam sama”2.

Zastanówmy się, jakim był człowiekiem, co, oprócz samotności, 
polubił. jak było możliwe posiąść tak ogromną wiedzę tak szybko? 
jakim był uczonym? jakich wybiegów się dopuszczał, aby nie drażnić 
władzy radzieckiej? Co powiada w najbardziej osobistych, płynących 
z głębi serca wspomnieniach inna bliska mu osoba – siostrzenica Azy 
Tacho-godi – elena.

Zakończył Nowoczerkasskie Dońskie gimnazjum Klasyczne, gdzie 
otrzymał doskonałe podstawy nauk humanistycznych, języków kla-
sycznych, astronomii i filozofii. Z pewnością była to zasługa kadry 
profesorskiej umiejącej zainteresować wrażliwych wychowanków na-
ukami ścisłymi i literaturą antyczną. „Pociąg do astronomii i matema-
tyki podgrzał tylko chęć zrozumienia takich niezwykłych pojęć, jak: 
«nieskończoność», która młodemu Łosiewowi jawiła się to w rodzaju 

1 Zob. А. Tacho-godi, Łosiew, Moskwa 1997.
2 Ibidem, s. 6.
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bezgranicznego sklepienia niebieskiego, to w rodzaju nieba gwiaździ-
stego, to jako jakaś «złocista dal»… Rozumiał już, że tylko w obsza-
rze nadgwiezdnego piękna możliwa jest nieśmiertelność, tylko tam 
nieprzemijające, wieczne życie, że przede wszystkim Bóg jest nie-
skończony”3. jednocześnie uczył się muzyki w szkole laureata Aka-
demii Florenckiej, Włocha – Fryderyka Staggi (1853–1913). gdy zdał 
do ósmej klasy gimnazjum, otrzymał od dyrektora szkoły, wykładow-
cy języka rosyjskiego i literatury – F.K. Frołowa osiem tomów dzieł 
Włodzimierza Sołowjowa, a sześć tomów dialogów Platona – w pre-
zencie od josifa Antonowicza Miksza – nauczyciela łaciny i greki, 
z pochodzenia Czecha. Znajomość poglądów tych wielkich myślicie-
li przełoży się później na zainteresowanie historią filozofii. Kończąc 
gimnazjum, według jego własnych słów, był już „gotowym filozofem 
i filologiem klasycznym, znawcą greki i łaciny oraz literatury antycz-
nej”4. Studia na Uniwersytecie Moskiewskim na Wydziale historycz-
no-Filologicznym, które rozpoczął w 1911 r., pogłębiły i rozwinęły tę 
wiedzę.

Po ukończeniu studiów zaproponowano mu pozostanie na uniwer-
sytecie i kontynuowanie nauki, nie prowadził jednak zajęć, a co za 
tym idzie – nie zarabiał, nie miał też stypendium, przyjął więc pra-
cę nauczyciela gimnazjum, a w 1919 r. zaczął wykładać na niedaw-
no otwartym uniwersytecie w Niżnim Nowgorodzie. gdy ożenił się 
z córką gospodarzy, u których wynajmował pokój w Moskwie, świet-
nym astronomem i fizykiem – Walentyną Sokołową – powrócił do 
stolicy i choć Uniwersytet Moskiewski praktycznie nie funkcjonował 
(zamknięto go w 1921 r.), podjął pracę w innych uczelniach: Państwo-
wej Akademii Nauk Artystycznych (przystani dla wielu ówczesnych 
intelektualistów), Muzycznym Instytucie Pedagogicznym, Konserwa-
torium Moskiewskim. Zaczął wykładać estetykę i właśnie ona, w ro-
zumieniu oficjalnych władz różna od jakoby burżuazyjnej filozofii, 
później często będzie go ratować. Natomiast filozofią, po aresztowa-
niu w 1930 r., zabroniono mu się zajmować.

Pierwszą opublikowaną pracą Łosiewa był artykuł Eros u Plato-
na (1916 r.), nad którym pracował, przygotowując się do egzaminu 
magisterskiego. Zdał go w kwietniu 1917 r. z historii literatury grec-
kiej. Znajomość historii i literatury antycznej grecji bardzo mu się też 

3 Ibidem, s. 25.
4 Ibidem, s. 26.
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przydała później. gdy nie mógł oficjalnie zajmować się filozofią, za-
czął zgłębiać antyczną estetykę.

Po zwycięstwie rewolucji październikowej nie tak łatwo było pisać 
i wydawać prace z historii antycznej filozofii. Łosiew uciekał się do 
różnego rodzaju forteli, sztuczek i podstępów, to znaczy wydawał swe 
prace jako „wolny strzelec”, często dopłacając wydawcom i nie otrzy-
mując egzemplarzy autorskich. Właśnie tak pojawiły się książki Alek-
sego Łosiewa pod znakiem „wydanie autora”. W latach 1927–1930, 
czyli w ciągu trzech lat, wydał osiem prac nazywanych często póź-
niej ośmioksięgiem. Były to: Antyczny kosmos a nauka współczesna 
(1927 r.), Muzyka jako przedmiot logiki (1927 r.), Filozofia imienia 
(1927 r.), Dialektyka formy artystycznej (1927 r.), Platona dialektyka 
liczby (1928 r.), Arystotelesa krytyka platonizmu (1929 r.), pierwszy 
tom Szkiców antycznego symbolizmu i mitologii (1930 r.) oraz fatal-
na, gdyż będąca bezpośrednią przyczyną aresztowania Łosiewa i jego 
żony, zajmującej się działalnością redakcyjną i promocyjną, Dialek-
tyka mitu (1930 r.)5. Zwróćmy uwagę, że przedmiot swych analiz 
(kosmos, imię, mit itd.) badał, posługując się metodą dialektyczną. 
Często powtarzał, że w filozofii jest logikiem i dialektykiem. Właśnie 
logiką i dialektyką są wprost przesycone jego rozprawy. Uważał, że 
dialektyka to: „rytm rzeczywistości”, „ostateczny realizm”, „absolut-
na jasność, przejrzystość i kształtność myśli”, „oczy, którymi filozofia 
postrzega świat”6.

Zatrzymajmy się chwilę nad Dialektyką mitu, gdyż jej problematy-
ka wpłynęła na całe późniejsze życie Aleksego Łosiew. Przyjmijmy 
za nim, że mit, w języku greckim oznaczający słowo, imię, mowę7, 
w którym antyczni grecy widzieli źródło legitymizacji ich życia, jest 
słownym wyrażeniem całego świata. Słowo było nie tylko odzwiercie-
dleniem myśli, ale i słowem różnicującym, wyróżniającym, logosem. 
Mit nie był zatem wymysłem, legendą, fantazją, ale „antyczną formą 
opanowania świata, uogólniającą w jednym słowie mnogość konkre-

5 Zob. ibidem, s. 80–82.
6 Ibidem, s. 86.
7 Mit (gr. mythos) podobnie jak logos oznaczał słowo, mowę. Różnica między 

mythos i logos nie pojawiła się jeszcze u Platona. Dopiero dalszy rozwój filozofii 
doprowadzi do polaryzacji tych pojęć. jej skutkiem było następnie przeciwstawienie 
wiedzy naukowej (prawdziwej) i mitologii (fikcji pozbawionej roszczeń do prawdy). 
Łosiew, który doskonale znał Platona, wskazywał, że mit w jakimś sensie jest założe-
niem wiedzy prawdziwej, gdyż niemożliwa jest wiedza bezzałożeniowa. Zob. więcej 
F.N. Kiessidi (red.), Płaton i jego epocha, Moskwa 1979.
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tów życia”8. Wychodziło, że mit jest komponentem życia społeczeń-
stwa, a więc także naszego społeczeństwa, czyli tego, w którym żył 
sam Łosiew.

W toku analizy szeregu teorii naukowych, które otrzymały status 
mitu (Kartezjusz, Kant, Newton – mitologizacja idei przestrzeni), oraz 
np. mitu o materii, Łosiew doszedł do czasów mu współczesnych. A tu 
pojawił się stalinowski mit o zbudowaniu socjalizmu w jednym, wy-
branym kraju (Związku Radzieckim). Autor nazywał go swego ro-
dzaju „patetycznym zakuwaniem”, któremu towarzyszy cichutki we-
wnętrzny głos szepczący, że chyba to nieprawda. jeżeli dodamy, że już 
w czasie drukowania tekstu pracy dopisał i dołączył fragmenty o tym, 
że mit nie jest fikcją, a życiem, prawdziwym cudem, które według 
cenzury były „materiałem kontrrewolucyjnym”, nie powinno dziwić, 
że został aresztowany. Tym bardziej że nie zgadzał się ze sztandarową 
tezą filozofii marksistowskiej o przeciwstawieniu materializmu i ide-
alizmu. Wręcz przeciwnie, uważał, że mit jest dialektyczną tożsamo-
ścią idealnego i materialnego, „materializującą się ideą”, „uduchowio-
ną materią”. A wszystko dlatego, że Łosiew nie był uczonym, który 
brał na warsztat tematy „na czasie”, jakie dawałyby mu sławę i pie-
niądze. Pracował nad problemami, które uważał za ważne z naukowe-
go punktu widzenia9. Bezsprzecznie był więc człowiekiem wewnętrz-
nie wolnym, nie dało mu to jednak wolności zewnętrznej. Nazwany 
„wojującym mistykiem”, „idealistycznym reakcjonistą”, „teologiem 
Imienia Bożego”, „filozofem – szatanem mroku” i „teoretykiem imie-
sławia”10 został w 1930 r. skazany na 10 lat i zesłany do obozu. Oswo-
bodzony wcześniej, w 1933 r. z powodu postępującej ślepoty oraz „za 
ofiarną pracę na budowie Kanału Białomorsko-Bałtyckiego im. Stali-
na”11, a następnie zrehabilitowany, pozostawał jednak „podejrzanym 
elementem”. Pracy w Moskwie jeszcze długo, bowiem aż do 1944 r., 
nie mógł otrzymać, a publikować zaczął ponownie dopiero po śmierci 
Stalina.

8 A. Tacho-godi, Łosiew, op. cit., s. 96.
9 Zob. А. Tacho-godi, Fiłosof choczet wsio poniat’. „Dialektika mifa” 

i dopołnienija kniej (w:) А.F. Łosiew, Dialektika mifa, Moskwa 2001, s. 13 i następne.
10 Imiesławie było nurtem w prawosławiu rosyjskim głoszącym, że „w Imieniu 

Boga obecny jest sam Bóg”. Oficjalnie Kościół rosyjski uznał imiesławie za herezję. 
Filozoficznymi aspektami imiesławia zajmowali się m.in. o. S. Bułgakow, o. Paweł 
Florenski, A. Łosiew.

11 Tekst Postanowienia przytacza w swej książce A. Tacho-godi. Zob. А. Tacho- 
-godi, Łosiew, op. cit., s. 174.
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Mimo woli nasuwa się porównanie Łosiewa z Sokratesem. Do-
prawdy, skazać profesora uniwersytetu na 10 lat obozu za to, że włą-
czył do tekstu drukowanej książki mniej lub bardziej liczne (jakoby 
podejrzane) fragmenty, nawet w warunkach ówczesnej Rosji wydaje 
się czymś nieprawdopodobnym. Tak samo nieprawdopodobnym było 
oskarżyć Sokratesa o deprawowanie młodzieży i posłać go na śmierć. 
Dzisiaj, gdy wiele radzieckich archiwów zostało otwartych, wiemy, że 
w stalinowskiej Rosji można było stracić życie za mniejsze przewiny. 
W przypadku Łosiewa, którego akta sprawy są obecnie jawne, praw-
dziwą przyczyną jego skazania były sympatie filozofa do imiesławia 
i w ogóle kontakty z przedstawicielami rosyjskiej Cerkwi. Myślał na-
wet o tym, aby wstąpić do klasztoru. Cóż, miał rację, pisząc w jednym 
z listów, że „życie jest bardziej złożone niż logika”12.

Pierwszą pracą opublikowaną w 1953 r., czyli po 23 latach wymu-
szonego milczenia, była Mitologia olimpijska. Trzy lata później zaczął 
pisać artykuły dla „encyklopedii Filozoficznej”, a w 1963 r. pojawił 
się pierwszy tom Historii estetyki antycznej, dzieła, za które w 1985 r. 
otrzymał Nagrodę Państwową w dziedzinie filozofii. jednocześnie ro-
sła popularność filozofa, szacunek, pojawili się uczniowie, kontak-
ty z zagranicą, zaczęto tłumaczyć jego rozprawy na języki obce. Na-
zwano go „klasykiem filozofii XX wieku”13, a jego nazwisko zaczęło 
się pojawiać w podręcznikach i opracowaniach. Przytoczmy tylko 
dwa przykłady. jeden z największych historyków filozofii rosyjskiej 
– Wasyl Zienkowski – w swej Historii filozofii rosyjskiej pisał o nim, 
że jest wielkim erudytą (na podobieństwo o. Pawła Florenskiego14), 
kontynuatorem husserla, którego dopełnia heglem, fenomenologiem 
i dialektykiem równocześnie15. Analiza dialektyczna fenomenów rze-
czywistości doprowadziła Łosiewa do szeregu czysto metafizycz-
nych twierdzeń, które wyjaśniły nam sens wyjściowej u niego intuicji 
wszechjedności – powiada Zieńkowski. Był więc Łosiew także spad-
kobiercą intelektualnym Włodzimierza Sołowjowa. Sam zresztą się 
do tego przyznawał, poświęcił też wielkiemu filozofowi rosyjskiemu 

12 Ibidem, s. 156.
13 Ibidem, s. 134.
14 A. Łosiew znał o. Pawła Florenskiego i często się z nim spotykał. Zachowało się 

kilka listów Łosiewa do Florenskiego, w których radzi się go w sprawie kursu wykła-
dów na temat imiesławia oraz dzieli uwagami o mającej powstać serii wydawniczej na 
tematy religijno-filozoficzne; miał być jej redaktorem, ale jednak nie powstała. Zob. 
А.F. Łosiew, P.A. Florenski po wospominanijm Aleksieja Łosiewа (w:) D.К. Burłaka 
(red.), D.A. P.A. Florenskij: pro et centra, Sankt Peterburg 2001, s. 173– 195.

15 Zob. W.W. Zienkowski, Istorija russkoj fiłosofii, t. 2, Paris 1950, s. 427–428.
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dwie monografie16. Z kolei Mikołaj Łosski w jednotomowej Histo-
rii filozofii rosyjskiej zaliczył go do intuicjonistów (obok Siemiona 
Franka, Mikołaja Łosskiego, Sergiusza Lewickiego i Włodzimierza 
Kożewnikowa). Podkreślał, że „wiele skomplikowanych problemów 
historii filozofii antycznej przedstawiał w nowym świetle: np. naukę 
Platona o duszy (…), starożytną naukę o różnorodnej naturze prze-
strzeni i czasu (…)”17 oraz wiele innych.

jednak nie zadowalało to wszystko samego Łosiewa i nie uwa-
żał swego życia za spełnione. gdy pewnego zimowego dnia 1988 r. 
siostrzenica Azy Tacho-godi – elena – weszła do gabinetu Łosiewa 
w domu na Arbacie, ten wziął jej rękę i powiedział, że umiera, że ni-
czego nie zdążył zrobić, a życie się kończy18. Co miał na myśli? Może-
my tylko spekulować, z pewnością robił jeszcze plany na przyszłość. 
Bez względu na wszystko miał wiele szczęścia, że były obok niego 
takie kobiety, jak: Walentyna Sokołowa – pierwsza żona, która dbała 
o druk jego pierwszych prac; Aza Tacho-godi – sekretarz, asystent-
ka, wielki przyjaciel i druga żona, autorka wielce osobistej rozprawy 
o życiu i twórczości filozofa, z której czerpaliśmy pełnymi garściami, 
pisząc niniejszy esej; wreszcie elena Tacho-godi – siostrzenica Azy 
Tacho-godi sprawująca opiekę nad inicjatywą intelektualną, jaką dziś 
są „Łosiewskije cztienija” w Bibliotece Rosyjskiej Filozofii i Kultu-
ry „Dom Łosiewa” w Moskwie. Swoje życie poświęciły dla niego 
i ryzykuję stwierdzenie, że bez nich Łosiew byłby mniej znany. Czy 
w takim razie rzeczywiście był ciągle sam? Czy samotność była mu 
przeznaczona? jeżeli nawet określenie to odpowiada latom pierwszej 
połowy życia Łosiewa, to nie odpowiada drugiej. Wtedy bowiem oto-
czony przez kochające go kobiety mógł zajmować się wyłącznie two-
rzeniem kolejnych teorii i pisaniem kolejnych rozpraw. Wszystkim 
innym zajmowały się one, swe własne życie poświęciły dla niego.

W języku polskim, już po śmierci filozofa, ukazały się artykuły 
o nim oraz fragmenty przekładów jego prac19. Znalazł też swe miejsce 

16 Są to: А.F. Łosiew, Władimir Sołowojow, Moskwa 1983; А.F. Łosiew, Władimir 
Sołowojow i jego wremia, Moskwa 1990, 2000.

17 M. Łosski, Historia filozofii rosyjskiej, tłum. h. Paprocki, Kęty 2000, s. 329.
18 e. Tacho-godi, Iz wospominanij ob Aleksieje Aleksieje Fiodorowicze Łosiewе. 

„Gigan” (w:) А. Tacho-godi, Łosiew, op. cit., s. 443.
19 Zob. W. jerofiejew, Ostatni filozof rosyjski, tłum. D. Ulicka, „Res Publica” 1991, 

nr 6, s. 3–11; A. Tacho-godi, Aleksy Łosiew, op. cit., s. 115–123; e. Czaplejewicz, 
Dramatyczne przygody neoplatonizmu dwudziestowiecznego w Rosji (o twórczości 
Aleksego F. Łosiewa), op. cit., s. 21–32.



liliaNNa kiejzik

w fundamentalnym opracowaniu polskiego badacza filozofii rosyjskiej 
Andrzeja Walickiego20. Cała reszta przed nami.

20 A. Walicki, Zarys myśli rosyjskiej. Od oświecenia do renesansu religijno-filozo-
ficznego, Kraków 2005, passim.


