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Bogoczłowieczeństwo i zło 

„Idea, że Bóg raz się wcielił, wydaje się bardzo głęboka. Jest w tym węzeł myśli i 

doświadczenie o niezwykłym bogactwie, z którego wielu chrześcijan nie zdaje sobie sprawy”. 

J. Hersch  

Wprowadzenie. „Rosyjska idea” a problem zła 

Zwykło się charakteryzować „rosyjską ideę” w relacji do powszechnego, wszechludzkiego 

powołania Rosji. Tak też charakteryzuje pojęcie „rosyjskiej idei” Włodzimierz Sołowjow. 

Termin chyba po raz pierwszy w tym znaczeniu użyty przez Dostojewskiego1, a 

upowszechniony przez Sołowjowa za sprawą jego francuskiej broszury L’ Idee russe (1888)2, 

koresponduje przede wszystkim z ideą powszechnego „zbawienia”3, wpisuje się plan 

soteriologiczny i historiozoficzny. Wedle Sołowjowa „rosyjska idea”, wbrew temu co się 

nieraz sądzi, nie ma charakteru nacjonalistycznego i „nie zawiera w sobie niczego 

wykluczającego i partykularnego, a wyraża ona jedynie tylko nowy aspekt idei 

                                                
1 Dostojewski pisał: „Wiemy, że nie odgrodzimy się już teraz od ludzkości chińskim murem. Odgadujemy, iż 
charakter naszej przyszłej działalności powinien być w najwyższym stopniu ogólnoludzki, ze rosyjska idea, być 
może, będzie syntezą wszystkich tych idei które z takim uporem, z takim męstwem rozwija Europa w swoich 
poszczególnych narodach”. Cyt. [za:] A. Gułyga, Russkaja idea i jejo tworcy, Moskwa 1995, s. 12. 
2 Zanim została opublikowana Sołowjow przedstawił ją 25 maja 1888 w formie wykładu w salonie księżnej 
Sayn-Wittgenstein w Paryżu. Por. S. M. Sołowjow, Życie i ewolucja twórcza Włodzimierza Sołowjowa, tłum. E. 
Siemaszkiewicz, Poznań 1986, s. 274-275; K. Moczulskij, Władimir Sołowjow. Żizń i uczienije, Pariż 1952, s. 
182-183.  
3 W. Sz. Sabirow, Russkaja ideja spasienija. Żizń i smiert’ w russkoj fiłosofii, Sankt-Pietierburg 1996. 
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chrześcijańskiej”4, zamysł realizacji „prawdziwego życia”5, spełnienia na Ziemi ideału 

Bogoczłowieczeństwa, urzeczywistnienia Królestwa Bożego. 

 W naszych rozważaniach chcemy wskazać na nieco inny aspekt „rosyjskiej idei”, 

aspekt który pozwala zarazem lepiej zrozumieć ukazany wyżej jej wymiar historiozoficzny i 

soteriologiczny. Jest nim problem zła. I chociaż nie jest on explicite ukazany we wspomnianej 

broszurze Sołowjowa, jest w niej trwale obecny. Jest to nie tylko problem zła społecznego i 

politycznego, zła rozdziału Kościołów, zła braku „polityki chrześcijańskiej”, zła osobistych 

niepowodzeń filozofa w realizacji jego teokratycznego i ekumenicznego zamysłu, słowem zła 

reformowalnego i naprawialnego przez oddolną ludzką pedagogikę, ale zła w którym „świat 

leży” (1 J 5, 19); zła ontycznego. Zła, jak pisał Sołowjow Trzech rozmowach, „triumfującego 

ostatecznie w najgłębszej warstwie bytu, nad samymi podstawami życia”6. Brak zrozumienia 

tego zła - świadomość czego stała się udziałem Sołowjowa dopiero na pesymistycznym i 

eschatologicznym etapie jego twórczości - skazuje ludzkie „oddolne” działania na klęskę. W 

jakim porządku bytu szukać - pytał Sołowjow Przedmowie do Trzech rozmów - szukać 

„punktu oparcia”7 do walki z nim ? 

 W odpowiedzi na to fundamentalne pytanie Sołowjow pozostaje z jednej strony 

spadkobiercą wielkiej tradycji filozoficznej (gnoza, nauka Platona, filozofia Schellinga, 

filozofia Hegla) a z drugiej, w pełnym tego słowa znaczeniu, dziedzicem rosyjskiej 

świadomości religijnej. Nadaje to jego refleksji nad problemem zła z jednej strony znamion 

filozoficznego uniwersalizmu, a z drugiej właściwego rosyjskiej świadomości religijnej 

egzystencjalnego napięcia i moralnego niepokoju. 

 Pytając o przyczynę żywotności problemu zła w rosyjskiej literaturze, filozofii czy w 

ogóle rosyjskiej świadomości religijnej (która nawet w swym „ateistycznym” przebraniu 

zawsze taka pozostawała), problemu, który z racji swej filozoficznej „nierozstrzygalności”8 w 

                                                
4 W. S. Sołowjow, Russkaja ideja, cyt. [za:] A. Gułyga, Russkaja idea i jejo tworcy , op. cit. s. 12.  
5 W. S. Sołowjow, Priedisłowije, [w:] idem, Istoria i buduszcznost’ tieokracii [w:] idem, Sobranije soczinienij, 
Briussel 1966, t. 4. s. 243. 
6 W. Sołowjow, Trzy rozmowy, tłum. J. Zychowicz, [w:] idem, Wybór pism, Poznań 1988, t. 2. 112.  
7 W. Sołowjow, Przedmowa [do:] idem, Trzy rozmowy, op. cit. s. 15.  
8 Do problemu zła odnoszą się następujące słowa współczesnego filozofa: „W pewnym momencie filozofowie 
musieli uświadomić sobie prosty, boleśnie niezaprzeczalny fakt, i stawić mu czoła: pośród pytań 
podtrzymujących europejską filozofie przy życiu przez dwa i pól tysiąclecia ani jedno nie zostało nigdy 
rozstrzygnięte ku powszechnemu zadowoleniu; wszystkie bądź nadal budzą kontrowersje, bądź zostały dekretem 
filozofów unieważnione. Por. L. Kołakowski, Horror methaphisicus, przeł. M. Panufnik, Warszawa 1990, s. 7. 
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myśli zachodnioeuropejskiej jest ciągłym swoistym „skandalem filozofii”9, „przeklętym 

problemem” (F. Dostojewski) należy zauważyć, iż - poza zawsze żywym na prawosławnym 

Wschodzie oddziaływaniem gnozy i manicheizmu - świadomość ta nie uległa tak dalece 

posuniętemu jak na Zachodzie procesowi eliminacji zła ze sfery kultury i filozofii, 

sprowadzenia problemu zła do poziomu tzw. „pseudoproblemów”, pojmowania jako reliktu 

świadomości niedojrzałej, „mitycznej”. Nie doświadczyła także charakterystycznego dla 

zsekularyzowanych społeczeństw Zachodu zaniku wrażliwości na obecność osobowego tj. 

szatana10. Nadaje to jej rysu swoistej pryncypialności i ostateczności. W Rosji problem zła 

widziano zawsze w powiązaniu z samą ontologią świata, w perspektywie globalnej, 

„kosmicznej”, w wymiarze ostatecznych przeznaczeń człowieka i historii; natomiast 

zbawienie jednostki ludzkiej w integralnej jedności ze zbawieniem całej Ludzkości, całego 

Wszechświata (Wsieliennaja).  

 Ale „rosyjska idea” to nie tylko konstatacja o „świecie leżącym z złym” (1 J 5, 19), to 

- jak u Sołowjowa i jego uczniów z tzw. szkoły sofiologicznej, twórczo rozwijających idee 

swego mistrza11 (S. Bułgakow, M. Bierdiajew, S. i E. Trubieccy, P. Floreński), - także 

pozytywny plan przezwyciężenia zła. To, jak napisał rosyjski badacz Arseniusz Gułyga, nie 

tylko doświadczenie „upadłości świata”, jego skażenia przez zło i Grzech, to zarazem głęboka 

wiara w „powszechne zbawienie”12, w „odpowiedzialność wszystkich za wszystkich” (F. 

Dostojewski) w dziele zbawienia. W nauce Sołowjowa ta wiara opiera się o centralną w niej 

ideę Bogoczłowieczeństwa. Naukę o Bogoczłowieczeństwie Sołowjow ukazał jako pełną bo 

teandryczną, bogo-człowieczą odpowiedź na pytanie o zło. 

 

1. Novum chrześcijańskie a zło 

Aby jednak odpowiedzieć na pytanie o to, co stanowi o niepowtarzalności i oryginalności tej 

odpowiedzi trzeba wpierw dojrzeć sam fenomen chrześcijaństwa na tle poprzedzających je 

                                                
9 Por. K. Konhardt, Doświadczenie zła, spolszczył Z. Zwoliński, „Edukacja Filozoficzna” 1991, nr 11. Ma rację 
jeden z autorów kiedy powiada: „Stojąc przed zagadnieniem zła filozofia staje przed całkowitym ryzykiem., 
przyznając się, że póki nie przekroczyła próby ogniowej tego zagadnienia, póki nie wie dobrze, czym jest i czy 
w ogóle jest”. Por. E. Borne, Le problem du mal, Paris 1958, s. 4. 
10 Por. np. prace L. Kołakowskiego: Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, Londyn 1983; Jeśli Boga 
nie ma...O Bogu, Diable, Grzechu i innych zmartwieniach tak zwanej filozofii religii, Londyn 1987. 
11 Por. np. S. Bułgakow, Czto dajot sowriemiennomu soznaniju fiłosofija Władimira Sołowjowa, „Woprosy 
Fiłosofii i Psichołogii” 1903, t. 1-2. Także: J. Krasicki, Idea Bogoczłowieczeństwa w  rosyjskiej myśli religijnej 
przełomu XIX-XX wieku (O pokusie historyzmu), „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, „Studia Rosjoznawcze” 
III, 1996, z. 310 
12 Por. A. Gułyga, Russkaja ideja i jego tworcy, op. cit. s. 25. 
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religii i systemów filozoficzno-religijnych. 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, doktryna, ani też chrześcijański kodeks moralny. Istota 

chrześcijaństwa to historyczne wydarzenie „uczłowieczenia” się Boga; Wcielenie; „fakt” że 

Bóg „stał się człowiekiem” (Verbum caro factum est; Logos sarks egeneto). Sołowjow cytuje 

słowa z Prologu Ewangelii św. Jana - „A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród 

nas” 13.  

 Jest to fenomen nieznany i niepowtarzalny w żadnej inne religii, nadający 

chrześcijaństwu nieredukowalną do innych religii niepowtarzalną i własną treść. To on 

stanowi o istocie chrześcijaństwa i jedynie w świetle tego „wydarzenia”, tego „faktu” można 

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

Upadku, Grzechu, „fakt” zła14. Słowem, pytania o zło nie sposób zrozumieć i przemyśleć do 

końca bez odniesienia do pytania o sens Wcielenia. I odwrotnie; to jaki jest ostatecznie sens 

Wcielenia rozstrzyga się ostatecznie w relacji do pytania o zło. Te dwa fakty, i „fakt” 

Wcielenia oraz „fakt” zła są niejako „symetryczne” względem siebie i nie sposób zrozumieć 

jeden bez drugiego.  

 Ich związek tłumaczy zarazem dlaczego filozofia Sołowjowa nie jest ani filozofią 

płaskiego optymizmu, ani też z drugiej strony filozofią desperackiego pesymizmu, i znajduje 

się na przeciwnym biegunie zarówno koncepcji, które negują skażenie świata przez Grzech i 

zło (Rousseau, Tołstoj), jak i zło czynią samą zasadą świata (np. E. von Hartmann, A. 

Schopenhauer). Podejście Sołowjowa do problemu zła, chociaż podkreśla on wagę 

Ewangelicznej prawdy o „świecie leżącym w złym” (1 J 5, 19)15 cechuje próba łącznego a nie 

rozłącznego ujęcia „pierwiastka pesymizmu” oraz „pierwiastka optymizmu”. Ostateczny sens 

prawdy o „świecie leżącym w złym” wyjaśnia się dlań w jeszcze bardziej fundamentalnej 

prawdzie chrześcijańskiej, prawdzie o Wcieleniu Boga. Dlatego słusznie pisał M. 

Zdziechowski, iż „złemu przeciwstawiał on, jako jedyną moc zdolną do walki z nim, religię 

prawdziwego Boga; istotę religii streszczał w tym, że Bóg stał się człowiekiem”16. Stąd, za 

                                                
13 Ibidem, Sołowjow, Duchowe podstawy życia, tłum. J. Zychowicz, [w:] idem, Wybór pism, op. cit. t. 1. s. 73. 
14 Por. W. Sołowjow, Duchowe podstawy życia, op. cit. s. 59. Tamże czytamy: „Zaiste świat cały pogrążony jest 
w złu. Zło stanowi fakt ogólnoświatowy, bowiem wszelkie życie w przyrodzie zaczyna się od zażartej walki, 
swoją kontynuację znajduje w cierpieniu i poddaństwie, a kończy się śmiercią i rozkładem”. 
15 Por. W. Sołowjow, Duchowe podstawy życia, op. cit. s. 58 i passim; idem, Cztienija o Bogoczełowieczestwie, 
[w:] idem, Sobranije soczinienij, Briussel 1966, t. s. 167 i passim. 
16 Por. M. Zdziechowski, Pesymizm, romantyzm a podstawy chrześcijaństwa, Kraków 1914, t. 1. s. 317. 
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współczesnym teologiem można powiedzieć, iż dla Sołowjowa to w samym Chrystusie, we 

Wcielonym Bogu objawia się to, co teolog ten określa jako „Chwałę”, „Wspaniałość Boga” 

(Herrlichkeit17). Wcielenie Boga jako ostateczne i pełne objawienie się Boga człowiekowi 

oraz założona przez Niego „religia Bogoczłowieczeństwa”, której przygotowaniem były inne 

religie i teofanie to - poza wymiarem religijnym tego wydarzenia - prawdziwa odpowiedź 

Boga na pytanie o panujące w świecie zło. 

 

2. Pytanie o sens Wcielenia a zło 

Zgodnie z tym przekonaniem, Sołowjow uznał za całkowite niezrozumienie Wcielenia i krok 

„niegodny pojęcia Boga”18 - co też miało miejsce na Zachodzie od czasów Anzelma 

Kantanuareńskiego19 - traktowanie tego wydarzenia w kategoriach teologii zadośćuczynienia, 

Krok uczyniony przez teologów łacińskich wieków średnich, daje się zrozumieć jako próbę 

odpowiedzi na pytanie Cur Deus homo? w ramach właściwej Średniowieczu łacińskiemu 

jurydycznej mentalności, jako historyczna konieczność, niemniej dla zrozumienia istoty celu 

Wcielenia jego następstwa były fatalne. Prawnicza teoria Odkupienia zgubiła z oczu 

prawdziwy sens zbawczego „czynu” Chrystusa i rzeczywisty cel jego Misji w świecie. Pod 

„literą” prawa i naciskiem prawniczej mentalności głębia dramatu bogo-człowieczego została 

utracona, a najgłębszy „sens” Wcielenia zagubiony. W polemice z takim pojmowanie sensu 

Wcielenia, na początku XI i XII wykładu swojego dzieła poświęconego bogoczłowieczeństwu 

Sołowjow pisał:  

 „Doprawdy dzieło Chrystusa nie jest jurydyczną fikcją, kazuistycznym spłaceniem 

zaciągniętego długu, jest ono prawdziwym czynem, jest realną walką i zwycięstwem nad 

pierwiastkiem zła. Drugi Adam urodził się na Ziemi nie w celu zakończenia formalno-

jurydycznego procesu, ale w celu realnego zbawienia Ludzkości, w celu rzeczywistego 

wybawienia jej spod Władzy zła, w celu objawienia czynem Królestwa Bożego”20.  

 Dla Sołowjowa rzeczywisty cel Wcie lenia  leży poza horyzontem teologii „winy” 

i „odpłaty”. W Duchowych podstawach życia Sołowjow pisze: 

                                                
17 Por. H. Urs von Balthasar, Herrlichkeit. Eine Theologische Ästhetik Einsiedeln, 1962. W drugim tomie tej 
rozprawy zatytułowanej Fächer der Stile autor poświęca Sołowjowowi obszerny rozdział (s. 647-718). 
18 Por. W. S. Sołowjow, Cztienija o Bogoczełowieczestwie, op. cit. s. 163. 
19 Ibidem. 
20 Ibidem. 
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 „Zły duch niezgody i wrogości, który, wiecznie bezsilny wobec Boga, w początku 

czasu zapanował nad człowiekiem, musi pośrodku czasu ulec Synowi Bożemu i Synowi 

Człowieczemu jako pierworodnemu wobec wszelkiego stworzenia – po to aby u kresu czasów 

zostać z wszelkiego stworzenia wygnany. Taki jest  prawdziwy sens Wcie lenia”21 

(podk.- J. K).  

 Zwykło się uważać, iż do dziedzictwa świata przedchrześcijańskiego chrześcijaństwo 

wnosi bądź przykazanie miłości bliźniego, bądź zasadę nie odpłacania złem za zło, bądź też 

nieznany starożytnemu światu kodeks moralny. Ale ani nauka o miłości bliźniego, ani też 

kanon moralny Nowego Testamentu, nie stanowi o istocie tego, co wnosi w świat 

chrześcijaństwo. Gdyby całe Novum Ewangelii sprowadzało się do tych elementów, 

chrześcijaństwo dawno podzieliłoby los innych religii i - nawet gdyby nie znikło z widowni 

dziejów - na pewno nie byłoby tym czym w istocie jest, a mianowicie „religią Zbawienia”, 

religią zbawienia dla wszystkich, albowiem wszyscy potrzebują zbawienia. Odczytanie idei 

Bogoczłowieczeństwa wyłącznie w perspektywie filozofii religii, czyli jako jedynie 

historycznego objawienie się Boga w świecie mogłoby sprawić wrażenie, iż chrześcijaństwo 

jest tylko częścią powszechnego objawienia Bożego i nie posiada samoistnej oraz niezależnej 

od innych religii treści. Ale dla Sołowjowa chrześcijaństwo niezależnie od tego, że jest jedną 

z wielu religii posiada – jak powiedziałby współczesny teolog - zarazem „charakter 

absolutny”22. 

 Przykładem niezrozumienia tego Novum chrześcijaństwa jest protestantyzm, który 

chciałby sprowadzić „istotę chrześcijaństwa” do samej tylko nauki Chrystusa pomijając jego 

zbawczy czyn. Ale ujęcie chrześcijaństwa, które w imię Jego nauki gubi z oczu 

bogoczłowieczy czyn Chrystusa rozmija się prawdziwym celem Jego Misji i niweczy zarazem 

„prawdziwy sens Wcielenia”23. Całe zbawcze dzieło Boga-Człowieka ma na celu pokonanie 

panującego w świecie zła, a nie tylko moralną poprawę świata. Podczas kiedy inni wielcy 

Nauczyciele ludzkości przynosili tylko naukę i mieli na celu moralną reformę człowieka 

Chrystus, Bogoczłowiek przez bogo-człowieczy zbawczy czyn24 zapoczątkowuje realne 

wybawienie świata od zła, którym on „leży”. Sołowjow pisze:  

                                                
21 W. Sołowjow, Duchowe podstawy życia, op. cit. s. 74. 
22 Por. R. Łukaszyk, Absolutny charakter chrześcijaństwa, [w:] Encyklopedia katolicka, Lublin 1985, t. 1. s.37-
39. Także: J. Ratzinger, Jezus Chrystus, [w:] idem, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, przeł. Z. Włodkowa, 
Kraków 1994, s.183-326; W. Kasper, Jezus Chrystus, przeł. B. Białecki, Warszawa 1983; idem, Bóg Jezusa 
Chrystusa, tłum. J. Tyrawa, Wrocław 1996; H. Waldenfels, O Bogu, Jezusie Chrystusie i Kościele dzisiaj. 
Teologia fundamentalna w kontekście czasów obecnych,  przeł. A. Paciorek, Katowice 1993. 
23 W. Sołowjow, Duchowe podstawy życia, op. cit. s. 74. 
24 Por. W. Sołowjow, Cztienija o Bogoczełowieczestwie, op. cit. s. 163. 
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 „Współcześnie w świecie chrześcijańskim, szczególnie protestanckim, bardzo często 

można spotkać ludzi, którzy nazywają siebie chrześcijanami, ale uznającymi, ze istota 

chrześcijaństwa leży nie w osobie Chrystusa, lecz w Jego nauce. Powiadają oni: jesteśmy 

chrześcijanami, dlatego że przyjmujemy Jego naukę. Ale na czym polega nauka Chrystusa ? 

Jeśli weźmiemy naukę moralną (a to właśnie mają na uwadze w tym wypadku), ukazaną w 

Ewangelii i sprowadzającą wszystko do zasady: <<miłuj bliźniego swego, jak siebie 

samego>>, to nie sposób nie zgodzić się, że ta zasada moralna nie stanowi jeszcze specyfiki 

chrześcijaństwa. Dużo wcześniej od chrześcijaństwa religijnych naukach Indii w braminizmie 

i buddyzmie przejawiła się miłość i miłosierdzie, i to nie tylko do ludzi, ale do wszystkiego, 

co żyje”25.  

 Wymienione przez filozofa elementy innych religii, a więc zasada nie odpłacania złem 

za zło, pojęcie „Ojca w niebie”26, itd., były już znane światu starożytnemu. Tym, co w 

chrześcijaństwie jest prawdziwie chrześcijańskie i niepowtarzalne jest sama Osoba Jego 

Założyciela. To właśnie sprawia że chrześcijaństwa nie da się zredukować, ani do kodeksu 

etycznego, ani samej moralności oraz, że Orędzia Chrystusa nie można sprowadzić do 

moralnej poprawy świata a Jego dzieła do rozdziału z historii religii, czy etyki, że On Sam w 

sobie a nie historyczna treść chrześcijaństwa stanowi w istocie jedyną niezbywalną i nie 

podlegającą „zamianie”27 wartość chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo - powiada Sołowjow - 

jest wprawdzie szczytem świadomości religijnej wszystkich poprzedzających go religii, ale 

nie jest ich prostą „sumą”. Chrześcijaństwo w Osobie Chrystusa jako najpełniejszej i 

ostatecznej „teofanii”28 zawiera i łączy w sobie w sobie doświadczenia i wiedzę wszystkich 

dotychczasowych religii, ale jego wyjątkowość polega zarazem na czymś nieporównywalnie 

więcej. Jedyność i wyjątkowość Osoby Chrystusa polega na tym, iż t ylko On pokonał 

„największe zło”, „zło krańcowe”29, czyli śmierć która aż do czasu Jego Zmartwychwstania 

stanowiła kres wszystkich nadziei człowieka i świata.  

 „Chrześcijaństwo - pisze filozof – posiada  własną  swoją  własną  treść, niezależną od  

                                                
25 Ibidem. 
26 Por. ibidem. 
27 Pokusa „zamiany” Chrystusa, to w istocie największa pokusa jakiej może podlegać chrześcijaństwo. Jest to w 
istocie pokusa „ostateczna”, eschatologiczna i jako taka zostanie ukazana w Krótkiej opowieści o Antychryście. 
Por. W. Sołowjow, Krótka opowieść o Antychryście, tłum. J. Zychowicz, [w:] idem, Wybór pism, t. 2. Także: H. 
Paprocki, Chrystus i książę tego świata, „Więź” 1982 , nr 6; J. Krasicki, W cieniu Antychrysta, „Znak” 1986, nr 
11-12. 
28 Por. ibidem, s. Por. także: M. Zdziechowski, op. cit. s. 340. 
29 W. Sołowjow, Trzy rozmowy, op. cit. s. 112. 
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wszystkich tych elementów weń wchodzących i tą właśnie treścią jest jedynie i wyłącznie 

Chrystus. W chrześcijaństwie jako takim znajdujemy Chrystusa i tylko Chrystusa - oto 

prawda wiele razy wypowiadana, lecz jeszcze za mało zrozumiana”30.  

 Jednym słowem, ostatecznie to sam Chrystus jest tym, co w chrześcijaństwie nie może 

podlegać redukcji i „zamianie” 31. Sprawia to zarazem, że religia Bogoczłowieczeństwa jest i 

musi być uznana za jedyną prawdziwą religię (dwu prawdziwych religii nie ma i być nie 

może). Jeśli odwołać się do słów Ewangelisty, religia prawdziwa to „poznanie 

prawdziwego Boga” (por. J 17,3; podk.- J. K.)32.  

 Sołowjow pisze: „Jeśli rozpatrzymy całą teoretyczną i całą moralną treść nauki 

Chrystusa, które znajdujemy w Ewangelii to jedynie nowym, specyficznie wyróżniającym od 

wszystkich religii, będzie tutaj nauka Chrystusa o Sobie samym, wskazanie na Siebie samego, 

jako na żywą wcielona prawdę. <<Ja jestem, Droga, Prawda i Życie: każdy kto wierzy we 

Mnie ma życie wieczne>>. W ten sposób, jeśli szukać charakterystycznej treści 

chrześcijaństwa w nauce Chrystusa, to tu winniśmy zgodzić się, że ta treść sprowadza się do 

samego Chrystusa”33. 

 Słusznie pisał więc E. Trubiecki: „Sołowjow pokazuje, że pogląd, który widzi istotę 

chrześcijaństwa w nauce Chrystusa, a nie w Jego osobie, jest oparty na nieporozumieniu, 

ponieważ cała istota tej nauki sprowadza się do uznania Chrystusa jako osoby 

bogoczłowieczej”34.   

 

                                                
30 W. S. Sołowjow, Cztienija o Bogoczełowieczestwie, op. cit. s. 112.  
31 Współczesny teolog pisze, że Chrystus stanowi „zjawisko jedyne w historii”. „W każdym innym przypadku – 
czy to będzie Budda, Konfucjusz czy Mahomet – twórca religii jest założycielem ruchu duchowego, który na 
dobrą sprawę może dalej rozwijać się samodzielnie. Natomiast Chrystusa sam jest przedmiotem i celem 
chrześcijaństwa. Nie tylko, jak Lao-tse, wskazuje drogę, ale mówi, że sam jest drogą; nie tylko, jak inni prorocy , 
jest wysłannikiem prawdy, ale twierdzi, że sam jest prawdą; nie tylko jak inni filozofowie, otwiera drogę do 
życia, ale utrzymuje, iż sam jest życiem (J 10, 9). Gdzie indziej zaś, w tym samym znaczeniu mówi: <<Ja jestem 
bramą. Jeśli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony. (J 10,9); lub jeszcze: <<Ja jestem zmartwychwstanie i 
życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. 
Wierzysz w to?” (J 11, 25-26). To jest cos absolutnie jedynego w historii ludzkości. A jedynym, naprawdę 
ważnym pytaniem, jest Chrystusowe: <<Czy wierzysz w to?>> Prawdziwa wiara zaczyna się bowiem wtedy, 
gdy chrystianizm ustępuje miejsca samemu Chrystusowi i gdy ten, kto już wierzy lub dopiero pragnie uwierzyć, 
kończy z abstrakcyjnymi rozważaniami nad ideologią czy moralnością chrystianizmu i po prostu wychodzi na 
spotkanie Jezusa, tak jak się idzie na spotkanie z konkretnym człowiekiem; tyle, że ten Człowiek utrzymuje, iż 
jest prawdziwym Bogiem. Twierdzi, że jako Człowiek, jest taki sam jak miliony innych. Ale jako odwieczny 
Syn Boży, który przyszedł na świat, jest jednym Jedynym”. Por. A. Léonard, Podstawy i zasadność wiary, 
„Podstawy wiary-teologia. Kolekcja Communio” 1991, nr 6. 
32 „ A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz tego, którego posłałeś , Jezusa 
Chrystusa” (J 17, 3). Por. także: J. Czerski, Życie,[w:] Egzegeza Ewangelii św. Jana, red. F. Gryglewicz, 
Lublin1992; Życie, [w:] Praktyczny słownik biblijny, red. A. Grabner-Heider, przeł. T. Mieszkowski, P. 
Pachciarek, Warszawa 1994. 
33 W. S. Sołowjow, Cztienija o Bogoczełowieczestwie, op. cit. s. 112-113. 
34 Por. E. Trubieckoj, Mirosoziercanije W. S. Sołowjowa, Moskwa 1995, t. 1. s. 334. 
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3. Rozwój świadomości zła a proces bogoczłowieczy  

Nauka o Bogoczłowieczeństwie35 stoi w centrum systemu filozoficznego Sołowjowa, stanowi 

jej ideowy zwornik, w niej zbiegają się i od niej rozchodzą inne zasadnicze idee jego nauki: 

sofiologia, teoria Wszechjedności (Wsiejedinstwo), teoria Absolutu (Absoliutnoje), leży ona u 

podstaw jego kosmologii, soteriologii, historiozofii, filozofii moralnej. 

 Dla nas najistotniejsze zagadnienie jakie łączy się z nauką o Bogoczłowieczeństwie, to 

problem obecności zła w świecie, człowieku i historii oraz problem jego przezwyciężenia. Z 

tej perspektywy punktem kulminacyjnym dziejów i wydarzeniem nadającym nowy bieg 

historii, jest – wedle Sołowjowa osobowe Wcielenie Boga. Tak jak celem przyrody było 

wydanie człowieka, tak celem historii jest wydanie Boga-człowieka 36.  

 Objawienie się Boga człowiekowi - powiada Sołowjow - było z jednej strony 

historycznym „faktem”, który miał miejsce w Osobie Jezusa Chrystusa czyli Bogoczłowieka, 

a z drugiej, było przygotowywane w procesie historycznego rozwoju, w poprzedzających to 

wydarzenie systemach religijnych i filozoficznych, czyli w „procesie Bogoczłowieczym” i w 

tym znaczeniu było „procesem pozytywnym i obiektywnym, to znaczy realnym 

współdziałaniem Boga i człowieka”37. Oznacza to zarazem, że każda z religii stanowi pewien 

pozytywny etap w dochodzeniu do religii Bogoczłowieczeństwa, że „religii fałszywych” nie 

ma i być nie może. Ponieważ u podstawy każdej religijnej świadomości i każdej z religii 

leży jedna i ta sama, odsłaniana jedynie w toku rozwoju świadomości religijnej prawda o 

Bogoczłowieczeństwie, ten sam - jak pisze Sołowjow w dziele Historia i przyszłość teokracji 

                                                
35 Podzielamy tutaj pogląd m. in. E. Trubieckiego. i W. Zieńkowskiego. Por. E. Trubieckoj, op. cit. s. 315; W. 
Zieńkowski, Istoria russkoj fiłosofii, Rostow-na-Donu 1999, t. 2. s. 23. 
36 Por. W. S. Sołowjow, Cztienija o Bogoczełowieczestwie, op. cit. s. 160-161. Słusznie pisał A. Walicki: 
„Koncepcje gnoseologiczne i etyczne podporządkowane były w systemie Sołowjowa filozofii religii, 
nierozerwalnie związanej z antropologią, kosmologią i 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 wiar 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 od Oświecenia do marksizmu, op. cit. s. 552-553. 
37 W. S. Sołowjow, Cztienija o Bogoczełowieczestwie, op. cit. s. 36. 
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– „jedyny dogmat Wcielonego Bogoczłowieka”38; każda religia – powiada Sołowjow - jest 

„prawdziwa”; religia „fałszywa” to sprzeczność (contradictio in adiecto)39; „proces religijny 

nie może polegać na tym, że czyste kłamstwo zostało zamienione na czystą a prawdę”40.  

 W procesie bogoczłowieczym najpełniejsza „teofania”, czyli Wcielone Słowo, Bóg-

Człowiek łączy doświadczenia poprzedzających je dotychczasowych religii (hinduizmu, 

buddyzmu, doktryn religijno-filozoficznych starożytnej Grecji, platonizmu, judaizmu, 

spekulacji Filona z Aleksandrii, neoplatonizmu itd.), syntezuje w sobie zarazem w sposób 

doskonały i pełny trzy „pierwiastki” każdej religii: naturę, pierwiastek boski i osobę 

człowieka41. Pierwiastki te rozmaicie łączyły się w dziejach religii, a ich wzajemny układ 

obrazuje „logiczny” rozwój świadomości religijnej: od dominacji pierwiastka naturalnego 

nad pierwiastkiem boskim i ludzkim, po ich integralne i harmonijne połączenie w osobie 

Bogoczłowieka.  

 Proces ten jest zarazem procesem rozwoju świadomości zła: począwszy od 

przeciwstawienia ludzkiej jaźni przyrodzie jako złu (buddyzm), przez poszukiwanie 

prawdziwego Dobra i istoty człowieka w świecie idei (platonizm), ideę królestwa Bożego 

(judaizm), przez przekształcenie idealnego Dobra i „królestwa idei” Platona w Królestwo 

Boże (chrześcijaństwo). 

 „Geniuszowi żydowskiemu” Bóstwo objawiło się jako „osobowość”, „geniuszowi 

helleńskiemu” zaś jako „idea”, synteza tych dwu elementów konieczna dla pełni poznania 

Boga miała miejsce w Aleksandrii42 czyli tam, gdzie po raz pierwszy w sposób pełny zetknęła 

się umysłowość żydowska z grecką. W Aleksandrii te dwie idee, tj. idea „absolutnej 

osobowości Boga” (judaizm) oraz „absolutnej idei Bóstwa” (hellenizm) złączyły się w nauce 

o Logosie filozofów aleksandryjskich. Jednak wobec najgłębszych pragnień religijnych 

człowieka późnego antyku - pisze Sołowjow - dotychczasowe objawienie się Boga jako „idei” 

w świecie antycznym okazało się niewystarczające; człowiek poczuł się podwójnie zagubiony 

i „samotny”; w obcym mu wrogim kosmosie i w świecie powszechnego w zwątpienia w 

prawdę i niechęci do życia. Okazało się, że same idee w ogóle „nie wystarczą w walce ze 

złem życia i pojawiła się potrzeba, aby prawda została wcielona w żywą osobową silę”43.  

 Objawienie  się  Boga  światu  antycznemu  jako  konkretnej  Osoby  było  „logicznie”  

                                                
38 Por. W. S. Sołowjow, Istoria i buduszcznost’ tieokracii, [w:] idem, Sobranije soczinienij, t. 4. s. 293 i passim. 
39 Por. W. S. Sołowjow, Cztienija o Bogoczełowieczestwie, op. cit., s. 37. 
40 Ibidem. 
41 Ibidem, s. 40. 
42 Ibidem, s. 80. 
43 Ibidem, s. 162. 
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konieczne”, albowiem było ostatecznym dopełnieniem dotychczasowych teofanii o element, 

który mógł być tylko rezultatem bezpośredniej interwencji Boga w dzieje człowieka. Dlatego 

tylko chrześcijanom Bóg objawia się w postaci ostatecznej, nieznanej we wcześniejszych 

religiach, „chrześcijanie pierwsi i jedyni – pisze Sołowjow - poznali boski Logos i Ducha nie 

od strony tych czy innych metafizycznych kategorii, pod którymi pojawiły się one w filozofii 

aleksandryjskiej; poznali oni Logos w swoim Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym 

Zbawicielu”44.  

 

4. Trzy pokusy” i troisty „bogoczłowieczy czyn” Chrystusa 

Przez Grzech świat „odpadł”45 od Boga a jedność Boga ze światem i człowiekiem została 

zniszczona. „Czyn” Boga-Człowieka to odbudowanie „jedności” człowieka i stworzenia z 

Bogiem, jedność ta czyli jedność zasady boskiej i ludzkiej nie może jednak zostać 

odbudowana w takiej postaci jaka przysługiwała „pierwszemu Adamowi” tj. w stanie jego 

rajskiej niewinności, albowiem przez Upadek została raz na zawsze utracona. Po Upadku 

jedność tych zasad może zostać tylko „odbudowana” w nowej postaci i może być tylko 

rezultatem równoczesnego, czyli bogo-człowieczego „samowyrzeczenia”. Ten akt 

„samowyrzeczenia” może mieć miejsce tylko w Osobie Chr ystusa, albowiem tylko w 

Chrystusie spotykamy się z rzeczywistą bogoczłowieczą osobą, zdolną dokonać podwójnego 

czyli teandrycznego, bogo-człowieczego „samowyrzeczenia”. Dlatego Chrystus, jako Bóg, w 

sposób wolny wyrzeka się Chwały Bożej, Wciela się, i „przyjmując postać sługi”46 wchodzi 

w zmienny potok historii, poddaje się ograniczeniom świata czasoprzestrzennego. 

 W Chrystusie czyli w osobie bogoczłowieczej świadomość granic przyrodniczego 

istnienia łączy się ze świadomością Boskiej Mocy; doświadczając ograniczoności bytu 

przyrodniczego, Bogoczłowiek może poddać się pokusie uczynienia swojej boskiej Mocy 

środkiem dla zyskania ziemskich celów, dlatego na drodze do pełnego samowyrzeczenia 

                                                
44 Ibidem. 
45 Problem genezy zła łączy się u Sołowjowa z teorią Upadku Duszy świata, Sołowjow ukazał dwie jej wersje: 
pierwszą, w której „winną” zła w świecie jest „upadła” Dusza świata-Sofia (Wykłady o Bogoczłowieczeństwie; 
1877-1881) oraz drugą, w której odróżnił Duszę świata od Sofii przenosząc całkowicie „winę” za zło i 
„upadłość” świata na pierwszą (La Russie et l’Eglise Universelle; 1889). Na ten temat zob. m. in. A. Walicki, 
Rosyjska filozofia od Oświecenia do marksizmu, Warszawa 1973, s. 553-555; M. Zdziechowski, Pesymizm, 
romantyzm a podstawy chrześcijaństwa, op. cit. s. 327-342. 
46 Por. W. S. Sołowjow, Cztienija o Bogoczełowieczestwie, op. cit. s. 168. 
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Bogoczłowiek musi doświadczyć troistej pokusy zła47. Pokonanie tych pokus to zarazem 

rozstrzygający moment w walce ludzkości z „pierwiastkiem zła”, a wszystkie pokusy jakim 

może być poddany człowiek i ludzkość zostały przez „czyn” Chrystusa pokonane. 

 Po pierwsze, Syn Boży doświadcza pokusy uczynienia dobra materialnego celem 

swojej egzystencji i wykorzystania Boskiej Mocy jako środka dla jego osiągnięcia. Słowa tej 

pokusy brzmią: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz aby te kamienie stały się chlebem”. W 

pokusie tej Boskie jestestwo Syna Bożego („jeśli jesteś Synem Bożym”) i objawienie tego 

jestestwa – słowo („powiedz”) może posłużyć jako środek w celu zaspokojenia potrzeby 

materialnej. Chrystus odpiera tę pokusę odpowiadając, że Słowo Boże nie jest narzędziem 

życia materialnego, ale samo jest źródłem prawdziwego życia  dla człowieka: „Nie 

samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem które pochodzi z ust Bożych”48. 

Przezwyciężywszy „pokusę ciała” Człowieczy otrzymuje „władzę nad wszelkim ciałem”. 

 Z kolei panując na swoimi naturalnymi pragnieniami i będąc wolnym od pokus 

materialnych Bogoczłowiek wystawiony jest na „pokusę umysłu”, pokusę „pychy”. Uczynić 

swoją Boską Moc narzędziem „samoutwierdzenia” swojej ludzkiej osoby - oto istota tej 

pokusy. Słowa tej pokusy brzmią: „Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się na dół, napisano 

bowiem, że aniołom Swoim dał rozkaz o Tobie chronić Ciebie, i na rękach swoich nosić Cię, 

abyś nie uraził swojej stopy o kamień”. W istocie, pisze Sołowjow, czyn do którego namawia 

szatan („rzuć się na dół”) jest kuszeniem Boga przez człowieka. Na pokusę tę Chrystus 

odpowiada: „Napisano również: nie będziesz kusił Pana Boga swego”. Pokonawszy „grzech 

umysłu, Syn Człowieczy otrzymuje władzę nad umysłami”49. 

 Kiedy Bogoczłowiekowi nie zagrażają już ani niewola ciała ani pycha umysłu a Jego 

ludzka wola znajduje się na wysokim stopniu moralnej doskonałości przychodzi trzecia,  

najpoważniejsza pokusa. Będąc ponad wszelkim innym stworzeniem; w imię swojej moralnej 

doskonałości, Bogoczłowiek może zechcieć panować nad światem dla jego dobra ale w imię 

tego Dobra użyć przemocy. Istota tej pokusy polega na tym, że ulegając namowom Złego 

                                                
47 Por. ibidem, s. 169. Cały wykład Sołowjowa o „trzech kuszeniach” Chrystusa nosi na sobie wyraźne piętno 
Legendy o Wielkim Inkwizytorze F. Dostojewskiego. Por. S. Hessen, Walka utopii i autonomii dobra w 
światopoglądzie Fiodora Dostojewskiego i Włodzimierz Sołowjowa, [w:] idem, Studia z filozofii kultury, 
Warszawa 1968, s.107-193; R. Lauth, Zur Genesis der Großinquisitor-Erzälung. Zugleich Hinweise zum 
Verhältnis Dostojewskij-Solowjew, „Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte” 1954, nr 6, s. 265-276; S. 
Lewickij, Wł. Sołowjow i Dostojewskij, „Nowy Żurnał” 1955, nr 41, s. 197-206; G. Przebinda, Włodzimierz 
Sołowjow wobec historii, Kraków 1992, s. 112-113. 
48 Por. W. S. Sołowjow, Cztienija o Bogoczełowieczestwie, op. cit. s. 169. 
49 Ibidem. 



 13

ducha czyli używając swej Boskiej Mocy Syn Boży wybrałby drogę zła, czyli 

odpowiedziałby złem na zło.  

 Chrystus odrzuca i tę trzecią ostatnia i najsilniejszą pokusę, „wykorzystanie przemocy, 

tj. zła dla celów dobra” byłoby bowiem potwierdzeniem, iż „dobro samo z siebie jest bezsilne 

siły, że zło jest silniejsze od niego – byłoby oddaniem czci pierwiastkowi zła, który panuje 

nad światem: << I ukazał Mu wszystkie królestwa świata i chwałę ich, i powiedział do Niego: 

wszystko to oddam Tobie jeśli upadłszy złożysz mi pokłon>>”50. W trzecim Kuszeniu przed 

ludzką wolą Syna Bożego powstaje rozstrzygające pytanie o to czemu chce służyć – czy 

niewidzialnej sile Bożej czy „widomie” panującej w świecie sile zła?  

 Odrzuciwszy wszelką ugodę z panującym w świecie złem i zwyciężywszy pokusę 

żądzy władzy, ludzka wola Chrystusa, w sposób wolny podporządkowała siebie Dobru 

prawdziwemu: „Powiedział mu Jezus: <<Idź precz szatanie, napisane jest bowiem: Panu 

Bogu twemu oddasz pokłon i jemu jedynemu służyć będziesz>>”51.   

 Przezwyciężywszy „grzech ducha”, pisze Sołowjow, Syn Człowieczy otrzymał 

najwyższą władzę w „królestwie ducha”; odżegnawszy się od podporządkowania się sile 

ziemskiej w celu panowania nad ziemią, zdobył dla siebie posługę wszystkich sił niebieskich. 

Jak powiada Ewangelista: „I przystąpili do Niego aniołowie i służyli Mu”52. 

 Przezwyciężywszy pokusy Złego, skłaniające ludzką wolę Bogoczłowieka ku 

„samoutwierdzeniu”, Chrystus uzgadnia swoją ludzką wolę z wolą boską, „przebóstwiając” 

swoje człowieczeństwo w ślad za „uczłowieczeniem” swego Bóstwa. Ale to wewnętrzne 

„samowyrzeczenie się” ludzkiej woli nie wyczerpuje jeszcze czynu Chrystusa albowiem 

będąc w pełni człowiekiem Chrystus posiada w sobie nie tylko element czysto ludzki 

(rozumną wolę), ale i element materialny, przyrodniczy, Chrystus nie tylko „uczłowieczył 

się” – pisze Sołowjow-  ale i „wcielił się ()”53 co oznacza że „czyn ducha” 

powinien zostać dopełniony „czynem ciała”. Słowem, „pierwiastek zła” pokonany przez 

Chrystusa przez wewnętrzne samowyrzeczeniem woli, dla którego nie znalazło się miejsca w 

centrum jestestwa ludzkiego, „zachował jeszcze władzę na naturą zmysłową” a ta ostatnia 

mogła być wybawiona od zła tylko przez fizyczne cierpienie i przez śmierć (dlatego to w 

Ewangelii po opowiadaniu o Kuszeniu na pustyni jest powiedziane, że diabeł odszedł od 

                                                
50 Ibidem, s. 170. 
51 Ibidem. 
52 Ibidem. 
53 Ibidem. 
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Chrystusa do czasu”54). Czyn duchowy, czyli wewnętrzne pokonanie pokusy, musiał zostać 

dopełniony przez czyn ciała. W Ogrodzie Oliwnym ludzka wola Syna Bożego, pomimo jej 

ludzkiej słabości (modlitwa o oddalenie Kielicha Goryczy), w sposób wolny 

podporządkowała się Jego Bóstwu. W ten sposób Jego Bóstwo „podporządkowało sobie Jego 

zmysłową naturę”55.  

 Przez „troisty czyn” Chrystusa, w „drugim Adamie” stosunek wszystkich trzech 

zasad, tj. naturalnej, boskiej i ludzkiej naruszony przez Grzech „pierwszego Adama”, został 

na nowo przywrócony i odbudowany.  

 

5. Kościół a zło  

Kenosis czyli dobrowolne „wyniszczenie” Syna Bożego (por. Flp 2 5-11), poprzedza Jego 

Zmartwychwstanie. W Zmartwychwstałym Chrystusie pierwiastek ludzki przestaje oddzielać 

przyrodę od Boga i staje się „narzędziem Boskiego ducha, prawdziwym ciałem duchowym”. 

„Przebóstwiwszy” naturę ludzką Chrystus „objawia się swemu Kościołowi”56 i jest to 

początek dzieła „przebóstwienia” świata i człowieka a zarazem nowy etap w walce ze złem. 

Chrześcijaństwo jako „religia bogoczłowieczeństwa”, jako „religia wcielonego Słowa” -jak 

pisał Sergiusz Trubiecki 57- to bowiem dla Sołowjowa religia, w której nie tylko wyraża się i 

zawiera istota wszystkich dotychczasowych religii, ale jest to zarazem religia, w której 

zmagania ze złem w weszły w ostateczną i decydującą fazę. Wyrazem tym zmagań jest 

założenie przez Chrystusa Kościoła jego Jego „Żywego Ciała”58.  

 Kościół, który pojawił się w świecie najpierw w formie nielicznej gminy pierwszych 

chrześcijan, jest Żywym Organizmem i krok po kroku rośnie i rozwija się, aby u końca czasów 

objąć całą Ludzkość i całą przyrodę w jednym powszechnym Bogoczłowieczym Organizmie; 

dlatego że i cała przyroda, według słów Apostoła, „z nadzieją oczekuje objawienia synów 

Bożych”; ponieważ „stworzenie poddało się marności nie z własnej woli, ale z woli tego 

który je poddał, w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone od niewoli śmierci w 

wolności Chwały synów Bożych; ponieważ wiemy, że wszystko stworzenie cierpi aż dotąd w 

bólach rodzenia”59 (por. Rz 8, 19). 

                                                
54 Ibidem, s. 171. 
55 Ibidem. 
56 Ibidem, s. 171. 
57 Por. S. Trubieckoj, Osnownoje naczało uczienija W. Sołowjowa, „Woprosy Fiłosofii i Psichołogii” 1901, nr 1 
(56), s. 102. 
58 Por. W.  Sołowjow, Duchowe podstawy życia, op. cit. s. 54. 
59 Por. W. S. Sołowjow, Cztienija o Bogoczełowieczestwie, op. cit. s. 171-172. 
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 Chociaż Kościół, nie jest jeszcze „uwielbionym, całkowicie przebóstwionym Ciałem 

Chrystusa”, ale Jego Ciałem w stanie „cierpienia” będzie nim w przyszłości, aż cała ludzkość 

zjednoczy się z Bogiem. „Objawienie i Chwała synów Bożych”, której z nadzieją oczekuje 

całe stworzenie, jest pełnym wprowadzeniem wolnej bogoczłowieczej więzi we wszystkich 

sferach jego życia i działalności; czyli wszystkie te sfery powinny dojść do bogoczłowieczej 

jedności, powinny wejść w skład wolnej teokracji, w której Powszechny Kościół osiągnie 

„pełną miarę wzrostu dojrzałości Chrystusowej”60. 

 

6. Zmartwychwstanie Chrystusa jako ostateczny triumf nad złem 

Zmartwychwstanie Chrystusa - powiada Sołowjow -, to triumf nad śmiercią jako „złem 

absolutnym” a zarazem jedyne kryterium prawdziwości Chrystusa jako Mesjasza, „dowód”, 

„świadectwo” Jego Boskości. Jak powiada Sołowjow w Trzech rozmowach: „Rzeczywiste 

zwycięstwo nad złem (jest) w rzeczywistym zmartwychwstaniu. Jedynie ono (...) otwiera 

rzeczywiste królestwo Boże, a bez niego jest tylko królestwo śmierci i grzechu, i ich ojca - 

szatana. Zmartwychwstanie –ale nie w sensie przenośnym, lecz faktycznym - oto świadectwo 

prawdziwego Boga”61. 

 Postawę Sołowjowa wobec Zmartwychwstania jasno uwidacznia jego „spór z 

Tołstojem”62. Dla Sołowjowa inaczej niż dla Tołstoja, który pojmował zło jedynie jako 

następstwo „odpłacania złem za zło” i odmawiał mu metafizycznej natury, cała sprawa 

                                                
60 Ibidem. Także: K. Kupiec, Ewolucyjna wizja dziejów u źródeł dynamicznej koncepcji Kościoła w myśli 
Włodzimierza Sołowjowa, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 1993, t. 12., s. 234-250; R. Kozłowski, Eklezjologia 
Włodzimierza Sołowjowa [w:] idem,  Rosyjska eklezjologia prawosławna w XIX - XX wieku, Warszawa 1988, s. 
127-133. 
61 Por. W. Sołowjow, Trzy rozmowy, op. cit. s. 118. 
62 Por. G. Przebinda, Włodzimierz Sołowjow wobec historii, op. cit. s. 196-204. Sołowjow nie od razu przystąpił 
do krytyki poglądów Tołstoja. „W obszernym drugim liście do Tołstoja  pisze S. M. Sołowjow  napisanym 
miedzy 28 lipca a 2 sierpnia 1894 roku Sołowjow wskazuje na zbieżności między nimi. Wszystkie nasze 
rozbieżności pisał filozof można skoncentrować w jednym punkcie zmartwychwstaniu Chrystusa. Sądzę, że w 
pańskim własnym światopoglądzie (jeśli właściwie rozumiem ostatnie pańskie utwory) nie ma nic, co nie 
pozwałoby uznać prawdy zmartwychwstania, a nawet jest coś, co zmusza do jej <<uznania>>. Sołowjow ma 
jeszcze nadzieję, że przekona Tołstoja o realności zmartwychwstania Chrystusa. Jednak się myli,. Wkrótce 
gwałtownie poróżni się  z Tołstojem i w ostatniej swej pracy, w Trzech rozmowach przedstawi wielkiego pisarza 
ziemi rosyjskiej jako pozoranta, fałszywego chrześcijanina, ducha antychrysta”. Por. S. M. Sołowjow, Życie i 
ewolucja twórcza Włodzimierza Sołowjowa, tłum. E. Siemaszkiewicz, Poznań 1986, s. 315. Warto w tym 
miejscu przytoczyć następujący cytat o osobistej postawie Tołstoja wobec rzeczywistości Zmartwychwstania: 
„Gdyby mi powiedziano oświadczył kiedyś Tołstoj  że zaraz tutaj, na tej ławce, zobaczę zmartwychwstałego 
Chrystusa, nie zainteresowałbym się tym”. A o ewangelicznym Łazarzu: „On nigdy nie zmartwychwstał, nie 
mógł i nie miał po co zmartwychwstać, a gdyby nawet zmartwychwstał, też nic by to nas nie obchodziło”. Por. 
L. N. Tołstoj, Stat’ji i matieriały, VII, Gorkij 1970, t. 7. s. 167. Cyt. [za:] D. Kułakowska, Ewangelia według 
Lwa Tołstoja, „Studia- Polono-Slavica–Orientalia. Acta Litteraria” 1979, t. 5. Zob. także w tej kwestii: L. 
Besançon, Tołstojewszczyzna, przeł. M. L., „Zeszyty Literackie” 1990, nr 3. W ideowy spór Tołstoja z  
Sołowjowem był także zaangażowany także M. Zdziechowski. Por. J. Krasicki, W obliczu zła: Marian 
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rozstrzyga się w uznaniu „faktu” Zmartwychwstania Chrystusa. Narzuca ją sama 

rzeczywistość i logika „faktów”: skoro „fakt” zła w świecie jest czymś realnym i 

niezaprzeczalnym jedyną odpowiedzią nań może być tylko równie niezaprzeczalny „fakt” 

triumfu nad nim; jedyną możliwą i ostateczną odpowiedź na „fakt” śmierci w świecie 

upatruje filozof w „fakcie” innym tj. w Zmartwychwstaniu Chrystusa63. Wedle Sołowjowa 

jest to jedyna i pełna  odpowiedź na pytanie o zło, do której w sposób logiczny, racjonalny i 

historyczny zmierzała w swych najwyższych wyobrażeniach religijnych i filozoficznych 

osiągnięciach cała ludzkość, począwszy od pierwotnego aninimizmu, wierzeń starożytnego 

Wschodu, filozofii indyjskiej, na nauce Platona o nieśmiertelności ludzkiej duszy kończąc. 

Jest to jedyna pełna a zarazem ostateczna odpowiedź na odwieczne pytanie o „sens życia”64. 

Odpowiedź jakiej od początku swych dziejów aż po wypełnienie się jej eschatycznych 

przeznaczeń oczekiwań otrzymała cała Ludzkość, przyroda i każdy poszczególny człowiek w 

Jezusie Chrystusie. 

 W tym kontekście było dla Sołowjowa całkowicie jasne, że takie postawy jak np. 

Tołstoja, negującego „fakt” Zmartwychwstania Chrystusa nie sięgają istotnych przyczyn zła i 

są, jak w przypadku pisarza-proroka, mimo programu zwalczania społecznych i moralnych 

źródeł zła, mimo oddolnej społecznej pedagogiki, misji naprawiania świata, leczenia go z 

jego chorób i bolączek, mimowolna zgodą na panowanie w świecie zła i to zła 

ontologicznego, zła które obraca postulowane przez Tołstoja Królestwo Boże nie tylko w 

etyczną Utopię, ale, po prostu, zamienia je w „królestwo śmierci”65.  

 Rozumowanie Tołstoja, który zaprzecza istnieniu metafizycznego w świecie 

doprowadza Sołowjow - pisze M. Zdziechowski - w istocie „do absurdu”66. Zgodnie z nim z 

uczynionego dotąd Dobra w świecie i działalności ludzi, którzy się temu dziełu poświęcili nie 

wynika nic prócz panowania śmierci i zła. Zło, które „nie istnieje” i śmierć, której „nie ma” 

triumfuje w świecie a Dobro „zapada się w nicość” 67. 

 Konkluzja wydaje się nieunikniona; w fakcie śmierci na sposób najbardziej 

„widzialny”,  dotykalny,  wręcz  namacalny  zło  jest  „mocniejsze” w świecie. W czym zatem  

 

                                                                                                                                                   
Zdziechowski i jego rosyjscy mistrzowie, [w:] Oblicza Wschodu w kulturze polskiej, red. G. Kotlarski i M. 
Figura, Poznań 1999.  
63 Por. W. Sołowjow, Trzy rozmowy, op. cit. t.2. s. 113. 
64 Por. W. S. Sołowjow, Priedisłowije k pierwomu izdaniju, op. cit. s. 8; idem, Duchowe podstawy życia, op. cit. 
s. 60 i n. 
65 Por. W. Sołowjow, Trzy rozmowy, op. cit. 113. 
66 Por. M. Zdziechowski, U opoki mesjanizmu, Lwów 1912, s. 124. 
67 Por. W. Sołowjow, Trzy rozmowy, op. cit. s. 111. 
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upatrywać dźwigni zwycięstwa nad złem? Słowami swego reprezentanta (P. Z.) Sołowjow 

odpowiada:  

 „Rzeczywiste zwycięstwo nad złem polega na rzeczywistym Zmartwychwstaniu. 

Jedynie ono, powtarzam, otwiera rzeczywiste królestwo Boże, a bez niego jest tylko 

królestwo śmierci i grzechu, i ich ojca szatana. Zmartwychwstanie, ale nie w sensie 

przenośnym, lecz faktycznym oto świadectwo prawdziwego Boga”68.  

 „Faktowi śmierci”69 nie można zaprzeczyć i dopóki w świecie panuje śmierć, panuje 

w nim zło i „bóg tego świata”70, czyli szatan (por. J 12, 31). Zwycięstwo Dobra nad złem 

będzie ostatecznym, eschatologicznym triumfem prawdziwe „wiecznego” i „nieśmiertelnego 

Życia” nad „uwiecznionym” złem i „uwiecznioną śmiercią” czyli biologicznym życiem 

przyrody, prawem gatunku71. Dlatego Sołowjow mógł napisać; „<<jako ostatni wróg zostanie 

pokonana śmierć>> - ale dopóki nie została jeszcze pokonana, widzimy jasno ze zło jest nie 

tylko silne, ale i silniejsze od dobra”72. 

  

7. Historyczny i moralny sens „religii bogoczłowieczej”  

Zmartwychwstanie jako „fakt” historyczny ukazuje iż, pokonanie zła przyszło nie przez 

moralną „naukę”, nie przez teorię ale przez realny bogo-człowieczy czyn. I tak jak decydujący 

krok ku ostatecznemu zwycięstwu nad złem przyszedł nie przez spekulatywne religijne 

systemy religii przedchrześcijańskich, ani też systemy filozoficzne (np. Platon), tak i dzisiaj 

po fakcie Zmartwychwstania realne zwycięstwo nad złem przychodzi nie przez „uczynki 

pobożności”, ale przeobrażenie całej widzialnej i niewidzialnej rzeczywistości w sposób 

czynny, przez działanie, czyn. Do takiej postawy wobec zła w świecie wzywa też Chrystus 

każdego człowieka, nie tylko tego kto nazywa go swoim „Panem” (por. Mt 25, 35-36). 

Orędzie Chrystusa – w myśl rozumowania Sołowjowa - skierowane jest nie tylko chrześcijan, 

ale także do tych którzy nawet nie znają Imienia Prawdziwego Boga, do wszystkich „ludzi 

dobrej woli”, i nie ma na względzie takiej czy innej przynależności; narodowej, społecznej, 

politycznej.  

                                                
68 Ibidem, s. 118. 
69 Ibidem, s. 113. 
70 Ibidem, s. 117. 
71 Por. W. S. Sołowjow, Priedisłowije ko wtoromu izdaniju, op. cit. s. 5. 
72 Por. W. Sołowjow, Trzy rozmowy, op. cit. s. 93. Por. także: G. Przebinda, op. cit. s. 195. 
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 Z tej perspektywy łatwiej zrozumieć dlaczego, czymś tak gorszącym dla środowisk 

konfesyjnych, a także dla niedawnych zagorzałych przyjaciół Sołowjowa73, był po okresie 

współpracy ze słowianofilami, jego akces do obozu „liberalnego”, czemu pośrednio dał wyraz 

m. in. w wykładzie O upadku światopoglądu średniowiecznego wygłoszonym 19 

października 1891 roku na posiedzeniu Moskiewskiego Towarzystwa Psychologicznego, a 

także poszukiwanie porozumienia ze wszystkimi tymi środowiskami, które nie tylko 

pozostawały zapatrzone w słowianofilską „konserwatywną utopię” (A. Walicki), ale czynnie 

próbowały ingerować w teraźniejszość74.  

 „Istotna i źródłowa różnica pomiędzy naszą religia a innym i religiami - mówił 

Sołowjow podczas wspomnianego wykładu - polega na tym, że chrześcijaństwo jako religia, 

zakłada działanie Boże ale zarazem wymaga też działania ludzkiego. Patrząc z tej strony 

urzeczywistnienie Królestwa Bożego zależne jest nie tylko od Boga ale i od nas, ponieważ 

jest zrozumiałe że duchowe odrodzenie ludzkości nie stanie się bez samej ludzkości, nie może 

być tylko faktem zewnętrznym; jest ono czynem, zadaniem które powinniśmy wykonać”75. 

 Natomiast w innym miejscu, w Przedmowie do Duchowych podstaw życia pisał 

Sołowjow: „Bóg - - nie ma dla nas rzeczywistości poza Bogoczłowiekiem Chrystusem. Ale i 

Chrystus nie może być dla nas rzeczywisty jeśli pozostaje tylko wspomnieniem 

historycznym”76. Jeśli zatem pragniemy właściwie zrozumieć Jego Wcielenie i wejście w 

„centrum historii”77, sami nie powinniśmy - powiada Sołowjow - stawać poza histor ią. 

Jeśli chcemy przyjąć właściwą postawę wobec zła w świecie: „Musi On objawiać się Nam nie 

tylko w przeszłości, lecz także w teraźniejszości”78.  

 Obojętny na zło w świecie i historii, pasywny, kontemplacyjny i sprowadzający się 

niemal do „ceremoniału”, bizantyjski, „średniowieczny światopogląd” współczesnego 

prawosławia, który krytykował Sołowjow w wykładzie o Upadku światopoglądu 

średniowiecznego zdaje się tak samo gubić istotę Wcielenia, jak skupiony wyłącznie na 

nauczaniu Chrystusa protestantyzm. Chrystus - mówił Sołowjowa podczas wykładu – 

„przyszedł na świat nie w tym celu, oczywiście, aby ubogacić świat kilkoma nowymi 

                                                
73 Chyba najbardziej charakterystyczna była tutaj postawa K. Leontiewa. Por. A. Walicki, W kręgu 
konserwatywnej utopii, Warszawa 1964, s. 465. 
74 Uwidacznia się to w publicystyce społecznej Sołowjowa z początku lat dziewięćdziesiątych. Por. m.in. W. S. 
Sołowjow, Narodnaja bieda i obszcziestwiennaja pomoszcz’; idem, Naszi griechi i nasza obiazannost’, [w:] 
idem, Sobranije soczinienij, op. cit. t. 5. 
75 Por. W. S. Sołowjow, Ob upadkie sriedniewiekowogo mirosoziercanija, [w:] idem, Sobranije soczinienij, op. 
cit. t. 6. s. 382. 
76 Por. W. Sołowjow, Przedmowa [do:] idem, Duchowe podstawy życia, op. cit . s. 12. 
77 Por., W. S. Sołowjow, Cztienija o Bogoczełowieczestwie, op. cit. s. 163 
78 Por. W. Sołowjow, Przedmowa, op. cit. s. 12. 
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ceremoniałami, ale aby świat zbawić”79. Chrystus – powiada dalej Sołowjow - „swoją 

śmiercią i zmartwychwstaniem (...) zbawił świat w jego zasadzie, w źródle, w centrum, a  

rozpowszechnić to zbawienie na cały krąg życia w świecie, może on nie Sam, tylko wespół z 

całą ludzkością, ponieważ pod przemocą i bez własnej wiedzy i zgody nikt naprawdę nie 

może być zbawiony”80.  

 Nadaje to chrześcijaństwu szczególnie na tle pasywnych, kontemplacyjnych religii 

Wschodu np. buddyzmu, szczególnego charakteru; chrześcijaństwo nie tylko daje swoim 

wyznawcom określone przywileje, ale będąc religią czynu, religią bogo-człowieczą, 

teandryczną stawia przed nimi określone historyczne zadania i obowiązki, od których jeśli 

chcą być oni realnymi, a nie tylko nominalnymi sc. „bizantyjskimi”, „średniowiecznymi” 

chrześcijanami (por. O upadku światopoglądu średniowiecznego) nikt z nich nie może się 

uchylić. 

  

8. Chrystus –„prawdziwy Nadczłowiek” i Droga Życia  

Istotą chrześcijaństwa nie jest „nauka” ale „osoba” Boga-Człowieka. Chrystus, Bogo-

Człowiek jest zarazem jedyną DROGĄ przezwyciężenia „zła w którym świat leży”81. 

Prawdziwe zwycięstwo nad złem przyszło przez „prawdziwego Nadczłowieka”, czyli przez 

„zwycięzcę śmierci”82. Z tego punktu widzenia Sołowjow rozpatruje też naukę o 

Nadczłowieku Nietzschego.  

 Nietzsche mimo tej prawdy, że jak powiada Sołowjow, „prawdziwy Nadczłowiek”83 

już się objawił i nie trzeba Go „wymyślać”84, tworzy własną, zmitologizowaną wersję 

Nadczłowieka nie zdając sobie jakby sprawy z faktu, że jego „literacka” kreacja jedynie 

potwierdza, choć w wypaczony sposób, rzeczywistość historycznego Nadczłowieka. Afirmuje 

ona zarazem prawdę o odwiecznym „człowieczeństwie Boga” i odwiecznej „boskości 

człowieka”, o „Bogoczłowieczeństwie” i „bogoludzkości”85, o Rzeczywistości, którą Mikołaj 

Bierdiajew i Sergiusz Bułgakow nazywają „odwiecznym Bogoczłowiekiem”86.  

 Prawdę tę, prawdę o „nadczłowieczym pierwiastku w nas” - pisze Sołowjow -

przypomniał światu starożytnemu już św. Paweł w swojej mowie na ateńskim Areopagu (Dz 

                                                
79 Por. W. S. Sołowjow, Ob upadkie sriedniewiekowogo mirosoziercanija op. cit. s. 386. 
80 Por. ibidem. 
81 Ibidem, s. 111. 
82 Por. W. S. Sołowjow, Ideja swierchczełowieka, [w:] idem, Sobranije soczinienij, op. cit. t. 9, s. 272-273. 
83 Por. W. Sołowjow, Literatura czy prawda?, tłum. J. Zychowicz [w:] idem, Wybór pism, op. cit. t. 3., s. 162. 
84 Ibidem, s. 163: 
85 Por. M. Bierdiajew, Egzistencyalnaja dialektika bożestwiennogo  i czełowieczeskogo, Pariż 1952, s. 35. 
86 Por. W. Hryniewicz, Bogoczłowieczeństwo, [w:] Encyklopedia katolicka, Lublin 1985, t. 2. s. 714. 
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17)87, Wschodni Ojcowie Kościoła uczynili ją podstawą swej nauki o „przebóstwieniu” 

człowieka (theosis), a została ona najprościej a zarazem najpiękniej wyrażona w złotej 

maksymie patrystyki: „Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek stał się Bogiem”. 

Dogmatyczną podstawę nauki o Bogoczłowieczeństwie stanowi nauka IV Soboru 

Powszechnego w Chalcedonie (451 r.) o istocie Wcielenia i naturze Boga-człowieka; dogmat 

chrystologiczny głosi jedność i o nierozerwalność natury boskiej i ludzkiej w osobie Boga-

człowieka („bez pomieszania, bez zamiany, bez podziału, i bez rozłączenia”)88.  

 Nie da się zaprzeczyć, pisze Sołowjow, że patrząc z punktu widzenia 

„nadczłowieczego pierwiastka” w człowieku, „modna idea” Nadczłowieka nie bacząc na jej 

wypełnienie przez Nietzschego biologistyczno-witalistyczną treścią, „pociąga swoją 

prawdziwością”89. „Czyż nie ma racji nieszczęsny Nietzsche - pyta rosyjski filozof - kiedy 

twierdzi, iż cała godność, cała wartość człowieka polega na tym, że jest on więcej niż 

człowiekiem, że jest przejściem co czego innego, wyższego?”90.  

 Istotnie, cały fałsz, jak i cała prawda nauki o Nadczłowieku Nietzschego zawiera się w 

jednym słowie. Brzmi ono: „Nadczłowiek”. Prawdziwa treść tego pojecie wyjaśnia się w 

relacji do tego „największego zła” zła jakim jest śmierć.  

 Sołowjow zgadza się z tezą, iż każdy człowiek dąży do tego aby być więcej, aby 

przekraczać bariery wynikające ze skończonej biologicznej i materialnej kondycji człowieka. 

W pokonywaniu tych barier i ograniczeń wyraża się sens człowieka jako istoty nie tylko 

zwierzęcej, a więc podległej biologicznym, społecznym, i historycznym determinacjom, ale 

właśnie ludzkiej, zdolnej do autodeterminacji i duchowego rozwoju. Jednakże jak daleko by 

nie sięgały horyzonty tego rozwoju i przekraczania stojących przed człowiekiem i ludzkością 

barier i granic, istnieje jedna i sama granica nieprzekraczalna granica dla człowieka91. Tą 

granicą jest śmierć. Granicy tej człowiek przekroczyć nie może i dopóki jej nie przekroczy 

jest tylko człowiekiem.  

                                                
87 Por. W. Sołowjow, Literatura czy prawda?, op. cit. .s. 163. 
88 Por. Breviarium fidei, oprac. J. M. Szymusiak, S. G. Głowa, Poznań 1964, s. 280; J. N. D. Kelly, Początki 
doktryny chrześcijańskiej, przeł.. J. Mrukówna, Warszawa 1988, s. 252-255. 
89 Por. W. Sołowjow, Literatura czy prawda?, op. cit. s. 161. Także: W. S. Sołowjow, Idieja swierchczełowieka, 
op. cit. s. 268. 
90 Por. W. Sołowjow, Literatura czy prawda?, op. cit. .s. 163. 
91 Podobnie pisał Norwid: „Dalej – dalej – aż kiedy stoczyć się przyjdzie do grobu / I czeluście zobaczym 
czarne, co czyha za drogą, / Które aby przesadzić Ludzkość n ie znajdzie [sposobu” . Por. C. K. 
Norwid, Bema pamięci żałobny rapsod, [w:] idem, Pisma wybrane, red. J. W. Gomulicki, Warszawa 1968, t. 1. 
s. 471. 
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  Już u Homera - pisze Sołowjow - można odnaleźć stwierdzenie, iż „<<człowiek>>” i 

<<śmiertelny>>”, to „synonimy”92. Podać definicję człowieka w tym znaczeniu, to 

powiedzieć że jest on „śmiertelny”. Tylko człowiek we właściwym tego słowa znaczeniu jest 

„istotą śmiertelną”. Nie można tego powiedzieć o zwierzęciu, albowiem chociaż zwierzęta 

umierają „nikomu nie przyjdzie do głowy -pisze filozof - określać je jako śmiertelne”93, a 

człowiek doświadcza swej „śmiertelności”, kiedy ją sobie uświadamia. Uświadamiając sobie 

śmierć człowiek uświadamia ją sobie jako „istotną osobliwość swojego rzeczywistego stanu” 

i właściwie nigdy świadomie „nie chce się na nią zgodzić”94. Zwierzę „nie walczy” 

świadomie ze śmiercią dlatego nie może być nazwane „śmiertelnym”, dlatego też dla 

zwierzęcia „śmiertelność nie jest wyrzutem i nie jest czymś mu właściwym”, to „człowiek -

powiada Sołowjow - „jest przede wszystkim i w szczególności <<śmiertelny>>, w znaczeniu 

zwyciężanego, pokonanego przez śmierć. A jeśli tak znaczy to że „<<Nadczłowiek>> 

powinien być przede wszystkim  zwycięzcą śmierci” 95. 

 W myśl przedstawionego tutaj rozumowania jeśli odwołać się do greckiego pojęcia 

człowieka („śmiertelny”), „nad-człowiek” to właśnie ktoś „nad- śmiertelny”. Przekroczyć 

status człowieczeństwa, to zatem ni mniej nie więcej tylko przekroczyć status istoty 

śmiertelnej. Czy jednak taki jest w istocie „Nadczłowiek” Nietzschego – pyta Sołowjow ? 

Czy mówiąc słowami samego twórcy tej idei  przekroczył on granicę stanowiącą kres 

człowieka? Granicę „śmierci”? Nie, odpowiada Sołowjow i dlatego „Nadczłowiek” 

Nietzschego nie jest dlań rzeczywistym nad-człowiekiem, ale parodią, karykaturą 

„prawdziwego <<Nadczłowieka>>”96, czyli Tego nad którym śmierć „nie ma już władzy” 

(Rz 6, 9). Nauka Nietzschego zostaje obalona na własnym gruncie.  

 Czy wobec powyższego jest ona fałszywa, pozbawiona wszelkiego znaczenia - pyta 

filozof? Owszem, byłoby tak w istocie gdyby nie „zatarty” wprawdzie przez ludzką pamięć 

ale rzeczywisty obraz „prawdziwego” Nadczłowieka. To dzięki niemu, dzięki temu Obrazowi, 

dzięki tej Ikonie, a więc Obrazowi ontologicznemu, transcedentalnemu niewymazywalnemu z 

ludzkiej świadomości, idea Nietzschego nie jest się czystą fikcją, fałszem, ale wskazuje na 

ponadczasową wieczną prawdę o człowieku i jego ostatecznym przeznaczeniu. Wskazuje ona 

mianowicie na „drogę nadczłowieczeństwa” jako na „drogę człowieczą”,  a Drogą 

                                                
92 W. S. Sołowjow, Idieja swierchczełowieka, op. cit. s. 272. 
93 Ibidem.  
94 Ibidem. 
95 Ibidem.  
96 Ibidem, s. 273. 
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tą jest Ten, który „rzeczywiście zwyciężył śmierć” i który mówi o Sobie: „Ja jestem Drogą i 

Prawdą i Życiem” (J 14, 6).  

 Tym samym także droga „nadczłowieczeństwa”, nie jest już Nietzscheańską droga dla 

„wybranych”, „lepszych”97; przeciwnie; jest „drogą” dla „wszystkich” tak jak wszyscy 

„potrzebują zbawienia”. Nie jest to „droga do nikąd”. Jest to droga, która ma wyraźnie 

określony i wyznaczony Cel: na jej końcu– powiada filozof czeka „nas pełne i zdecydowane 

zwycięstwo nad śmiercią”98. Tak oto, w „prawdziwym Nadczłowieku”, to co „boskie” łączy 

się z tym, co „ludzkie” a „droga nadludzka” staje się  „drogą ludzką”.  

 Patrząc od strony moralnej, tj. od strony podstawowego „wyboru człowieka”99, pisze 

filozof w innym miejscu, droga ta jest „drogą Dobra”100, albowiem dla człowieka istnieją 

tylko „dwie drogi” droga życia i droga śmierci, nieustanny wybór pomiędzy „dobrem a 

złem”. Szukanie jakiejś „trzeciej  pozornej drogi”101, drogi „poza dobrem i złem”, tak jak to 

sobie wymarzył Nietzsche, jest zejściem na bezdroża nihilizmu. Taka „pozorna” trzecia 

droga. „sprowadza się” w istocie do drugiej drogi, „drogi śmierci”102. Istotą człowieka nie jest 

bowiem Nietzscheański „skok” „poza dobro i zło” (Jenseits Gut und Böse), ale - póki jego 

człowieczeństwa, jego humanitas – trwanie pomiędzy biegunami dobra i zła, fundamentalny 

„wybór”103 między dobrem a złem. Wybór, poza którym człowiek nigdy nie może się 

postawić i od którego, po kres jego bytowania, nie może zostać zwolniony. 

 Dla człowieka – powie Sołowjow - droga wiodąca do Życia „jest tylko jedna”104. 

Przypomnijmy przytoczone na początku tego studium słowa filozofa:  

 „Jeśli rozpatrzymy całą teoretyczną i całą moralną treść nauki Chrystusa, które 

znajdujemy w Ewangelii to jedynym nowym specyficznie odróżnionym od wszystkich innych 

religii będzie tutaj nauka Chrystusa o Sobie samym wskazanie na Siebie samego jako na żywą 

wcielona prawdę. <<Ja jestem droga prawda i życie: kto wierzy we Mnie ma życie 

wieczne>>”105. 

                                                
97 Por. ibidem, s. 267. 
98 Ibidem, s. 273. 
99 Por. W. S. Sołowjow, Priedisłowije ko wtoromu izdaniju, [w:] idem, Oprawdanije Dobra, op. cit. s. 5. 
100 Ibidem. 
101 Ibidem. 
102 Ibidem. 
103 Ibidem. 
104 Ibidem.  
105 Por. W. S. Sołowjow, Cztienija o Bogoczełowieczestwie, op. cit. s. 112-113 
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 Dla człowieka droga „nadczłowieczeństwa” jest drogą bogo-człowieczą. Dlatego 

prawdziwy sens Bogoczłowieczeństwa i misji Bogoczłowieka może odsłonić dopiero wymiar 

doświadczenia największego zła czyli śmierci, wymiar eschatologiczny. 

  

Konkluzja. Nauka o Bogoczłowieczeństwie a „rosyjska idea” 

Podjęta przez filozofa próba uporania się ze złem stanowi zarazem znaczący wkład w dzieło, 

które nazwano „rosyjską ideą zbawienia”106. W jej centrum znajduje się nauka o 

Bogoczłowieczeństwie. Łączy się z nią zasada odpowiedzialności za zbawienie całego 

kosmosu (Wsieliennaja), odrzucenie soteriologicznego ekskluzywizmu i indywidualizmu, 

odpowiedzialność za zbawienie nie tylko wszystkich ludzi, ale całej przyrody; ożywionej i 

nieożywionej, całego stworzenia; stworzenia które aż „dotąd jęczy i wzdycha w bólach 

rodzenia” (Rz 8, 23); eschatologicznego „przeobrażenia” Wszechrzeczy w nadziei „nowego 

nieba i nowej ziemi” (Ap 21,1); zbawienia „wszystkiego i wszystkich”, tak aby „Bóg był 

wszystkim we wszystkich”107 (por. 1 Kor 15, 28). 

 Prawdy o Bogoczłowieczeństwie nie da się sprowadzić do „abstrakcyjnego 

dogmatu”108, jest ona nie tylko centralną prawdą teologiczną chrześcijaństwa, lecz stanowi 

zarazem wezwanie do czynnej współpracy z Bogiem każdego człowieka, do 

„bogodziałania ( 109 w dziele wyzwolenia świata ze zła, w którym aż dotąd 

„świat cały jest pogrążony”110(por. 1 J 5, 19). Bóg-Człowiek, Bóg, który „przyszedł w 

ciele”111, a „przyjąwszy postać sługi” „wszedł w zmienny potok historii” i czynem112 

rozpoczął dzieło zbawienia, to Bóg w swoim Bóstwie absolutnie Inny, absolutnie daleki, ale 

zarazem poprzez swoje Wcielenie Bóg zarazem człowiekowi niezwykle bliski. To Bóg „z 

nami”, Emmanuel113. W Nim, w Bogu Wcielonym, w Bogoczłowieku - jak napisał Sołowjow 

w wierszu Emmanuel - zło „jest bezsilne”, a człowiek „wieczny”114. 

                                                
106 Por. W. Sz. Sabirow, Russkaja ideja spasienija, op. cit. 
107 W. Sołowjow, Duchowe podstawy życia, op. cit. s. 83. 
108 W. Sołowjow, O falsyfikatach, tlum. J. Zychowicz, [w:] idem, Wybór pism, op. cit. t. 1. s. 168. 
109 W. Sołowjow, Duchowe podstawy życia, op. cit. s. 83. 
110 Ibidem, s. 59. 
111 W. Sołowjow, O falsyfikatach, op. cit. 168. 
112 W. Sołowjow, Duchowe podstawy życia, op. cit. s. 83. 
113 W. Sołowjow, Emmanu-el’, [w:] idem, „Niepodwiżno lisz’ sołnce ljubwi...”. Stichotworienija. Proza. Piśma, 
Wospominanija sowriemiennikow, Moskwa 1990, s. 67. 
114 Ibidem.  
Oto dwie ostatnie strofy tego wiersza: 
 
Da! S nami Bog, - nie tam, w szatrie lazurnom, 
Nie za priediełami biesczisliennych mirow, 
Nie w złom ognie, i nie w dychanie burnom, 
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I nie w usnywsziej pamiati wiekow. 
 
On zdies’, tiepier’, - sried’ sujety słuczajnoj. 
W potokie mutnom żizniennych triewog 
Władiejesz’ ty wsieradnostoju tajnoj: 
Biessilno zło; my wieczny; s nami Bog! 
 


