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Włodzimierz  Sołowjow 
FILOZOFICZNE PODSTAWY WIEDZY INTEGRALNEJ 
 

Od redaktora przekładu 
Włodzimierz Sołowjow żył w latach 1847-1900 i należy do zupełnie innego pokolenia twórców kultury rosyjskiej niż pozostali 

autorzy niniejszego temu. Jednak znaczenie, jakie w twórczości Sołowjowa odgrywało pojęcie „integralność”, czyni jego poglądy - 
szczególnie w świetle dalekich od pełni i jednoznaczności rozważań Kiriejewskigo - znakomitym uzupełnieniem i kontrapunktem dla 
konstrukcji klasycznego słowianofilstwa Tym, co natychmiast rzuca się w oczy jako różnica między ujęciem Kiriejewskiego i 
Sołowjowa to wyraźnie historyczny, społeczny i kulturowy kontekst integralności u pierwszego, a filozoficzny, metafizyczny i 
teologiczny u drugiego. Nie przypadkowo Sołowjow uchodzi za pierwszego, jak powiedzielibyśmy dzisiaj, profesjonalnego filozofa w 
Rosji (niezależnie od krótkotrwałości jego formalnej kariery akademickiej). Prezentowany tutaj tekst składa się z dwóch fragmentów 
(całego rozdziału II i ok. jednej trzeciej rozdziału IV) opublikowanej w roku 1877 pracy, której tytuł oryginalny brzmi: Философское 
начала цельного знания. Drukowana była po raz pierwszy w częściach, w numerach 3, 4, 6, 10 i 11 pisma „Журнал Министерства 
Народного Просвещения”. Sołowjow wysoko cenił tę swoją pracę, zamierzał początkowo przedstawić ją jako rozprawę doktorska, ale 
musiał zamiar ten zmienić. W rezultacie tekst pozostał nie ukończony. Niniejszy przekład (pierwszy w języku polskim) oparty jest na 
wydaniu zamieszczonym w: В. С. Соловьев, Сочинения в двух томах, ред. А. Гулыга, А. Лосев, т. 2, Москва 1988.   
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I. O  TRZECH  TYPACH  FILOZOFII 
Wolna teozofia jest organiczną syntezą teologii, filozofii oraz nauki empirycznej, i tylko 

taka synteza może zawierać w sobie integralną prawdę wiedzy: poza nią i nauka, i filozofia, i 
teologia są jedynie oddzielnymi częściami lub aspektami, odrębnymi dziedzinami wiedzy, i tym 
samym nie mogą być w jakimkolwiek stopniu uznane za uniwersalną prawdę. Zrozumiałe, iż 
właściwą syntezę można osiągnąć, wychodząc z jednego z jej członów. Ponieważ prawdziwa 
nauka nie do pomyślenia jest bez filozofii i teologii tak samo, jak prawdziwa filozofia bez 
teologii i nauki pozytywnej, a prawdziwa teologia bez filozofii i nauki, przeto każdy z tych 
elementów, doprowadzony do swej rzeczywistej pełni, otrzymuje syntetyczny charakter i staje 
się spójną wiedzą. Nauka pozytywna więc, podniesiona do prawdziwego systemu lub czerpiąca 
ze swoich prawdziwych źródeł, przeobraża się w wolną teozofię, którą staje się również 
filozofia wyzwolona z jednostronności; a w końcu i teologia, oswobodziwszy się z poczucia 
wyższości, przekształca się w tę samą wolną teozofię. I jeśli wolnej filozofii nadaje się miano 
integralnej wiedzy, czyni się tak dlatego, że w szczególności właśnie ona może być nazwana 
integralną nauką, integralną filozofią czy też integralną teologią; różnica zachodzi tu tylko w 
punkcie wyjścia i sposobie ujęcia, rezultaty zaś oraz ostateczna treść pozostają te same. W 
niniejszym tekście punktem wyjścia jest filozoficzny sposób rozważań, wolną teozofię 
rozpatruję się na wzór filozoficznego systemu, ja zaś przede wszystkim jestem zobowiązany 
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pokazać, iż prawdziwa filozofia powinna koniecznie mieć teozoficzny charakter, jak też, że 
może być ona wyłącznie tym, co nazywam wolną teozofią lub wiedzą integralną. 

Słowo „filozofia”, jak wiadomo, nie ma jednego, dokładnie określonego znaczenia, lecz 
jest używane w wielu nader rozmaitych sensach. Spotykamy się głównie z dwoma 
podstawowymi, różniącymi się między sobą, pojęciami: po pierwsze filozofia jest tylko teorią, 
dziełem akademików; po drugie jest czymś więcej niż teorią, jest przede wszystkim sprawą 
życia, a dopiero potem akademii. W pierwszym znaczeniu filozofia odnosi się wyłącznie do 
poznawczych zdolności człowieka; w drugim - dotyczy także wyższych dążeń ludzkiej woli i 
wyższych ludzkich ideałów, ma zatem nie tylko teoretyczne, ale i moralne oraz estetyczne 
znaczenie, oddziałuje na sfery twórczości i praktycznej działalności, różniąc się od nich 
zarazem. Filozofia pojmowana jako filozofia akademicka wymaga od człowieka jedynie 
rozwiniętego do określonego poziomu rozumu, wyposażonego w różnego rodzaju wiedzę i 
wyzwolonego z wulgarnych przesądów; filozofia w drugim znaczeniu - filozofia życia - 
wymaga nadto specjalnego ukierunkowania woli, czyli szczególnego moralnego usposobienia, 
a także zmysłu artystycznego, siły wyobraźni i fantazji. Pierwsza filozofia, zajmując się 
wyłącznie zagadnieniami teoretycznymi, nie ma żadnego bezpośredniego, głębokiego związku 
z życiem jednostkowym i społecznym; druga filozofia usiłuje stać się twórczą i kierującą siłą 
życia. 

Która z tych dwóch filozofii jest właściwa? Obydwie roszczą sobie jednakie prawo do 
poznania prawdy, jednakże słowo to rozumieją całkiem odmiennie: dla jednej ma ono tylko 
abstrakcyjno-teoretyczne znaczenie, dla drugiej żywe, istotne. Jeżeli w celu rozstrzygnięcia 
naszego problemu sięgniemy do etymologii słowa „filozofia”, otrzymamy odpowiedź korzystną 
dla filozofii żywej. Jest oczywiste, że wyrażenie „umiłowanie mądrości” (taki jest sens 
greckiego źródłosłowu) nie może się odnosić do abstrakcyjnej, teoretycznej nauki. Mądrość 
oznacza nie tylko pełnię wiedzy, ale i moralną doskonałość, wewnętrzną harmonię ducha. 
Toteż słowo „filozofia” oznacza dążenie człowieka ku duchowej harmonii - i w takim 
znaczeniu było początkowo używane. Jest wszakże zrozumiałe, iż ten etymologiczny argument 
sam przez się nie ma wagi, bowiem słowo wzięte z martwego języka może po pewnym czasie 
otrzymać znaczenie niezależne od jego etymologii. Na przykład słowo „chemia”, znaczące 
etymologicznie „czarnoziemna” (od słowa „chiem” - czarna ziemia) w dzisiejszym swym 
znaczeniu ma, oczywiście, bardzo mało wspólnego z czarnoziemem. Należy jednak przy tym 
zauważyć, że i dziś większości ludzi filozofia kojarzy się z jej początkowym znaczeniem. 
Powszechny sąd i jego odzwierciedlenie, język potoczny, do tej pory widzą w filozofii coś 
więcej niż abstrakcyjną naukę, a w filozofie nie tylko uczonego. W mowie potocznej można 
nazwać filozofem nie tylko człowieka słabo wykształconego, ale i kogoś całkiem 
niewykształconego, jeśli tylko odznacza się szczególnym umysłowym i moralnym 
usposobieniem. Zatem nie tylko etymologia, lecz także powszechny zwyczaj nadaje temu 
słowu sens zupełnie nie odpowiadający akademickiej filozofii, będący za to bliski temu, co 
nazwaliśmy filozofią życia, a co stanowi poważne praeiudicium1 na korzyść tej ostatniej. Lecz 
to wciąż jeszcze nie rozstrzyga omawianej kwestii: utarte rozumienie filozofii może przecież 
nie spełniać potrzeb bardziej rozwiniętego, dojrzalszego umysłu. A zatem, by ostatecznie 
rozwiązać zagadnienie, należy się przyjrzeć „wewnętrznym” źródłom obydwu filozofii i 
dopiero, przekonawszy się o ich wartości lub jej braku, sformułować wniosek korzystny dla 
jednej albo drugiej. 

Wszelka różnorodność systemów akademickiej filozofii może być sprowadzona do 
dwóch typów bądź kierunków, przy czym jedne z systemów są prostymi odmianami tych 
typów lub rozmaitymi stadiami ich rozwoju, drugie stanowią przejściowe stopnie czy też 

                                                        
1 Przesądzenie sprawy. 
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pośrednie ogniwa między jednym typem a drugim, trzecie natomiast są próbami eklektycznego 
połączenia pierwszych dwóch. 

Filozofowie należący do pierwszego typu, widzą podstawowy przedmiot filozofii w 
świecie zewnętrznym, w sferze materialnej przyrody i zgodnie z tym za prawdziwe źródło 
poznania uważają doświadczenie zewnętrzne, którym dysponujemy za pośrednictwem naszego 
zwykłego postrzegania zmysłowego. Ze względu na wskazywany przedmiot poznania taki typ 
filozofii nazwać można naturalizmem, natomiast ze względu na źródło poznania - 
zewnętrznym empiryzmem. 

Jednakże naturalizm - rozumiany jako właściwy rodzaj filozofii przyrody, danej nam w 
zewnętrznym doświadczeniu - nie może przypisywać rozstrzygającego znaczenia 
bezpośredniej, otaczającej nas rzeczywistości w całej jej skomplikowanej i zmiennej 
różnorodności. Jeśli poszukiwana prawda filozofii byłaby tożsama z ową otaczającą nas 
rzeczywistością, jeśli byłaby, by tak rzec, u nas pod ręką, nie trzeba byłoby jej szukać i filozofia 
jako osobna dziedzina wiedzy nie miałaby po co istnieć. Ale w tym cała rzecz, że ta nasza 
rzeczywistość nie jest samowystarczalna, że jawi się ona jako coś częściowego, niestałego i 
żąda tym samym wyjaśnienia swej prawdziwej istoty. Ta fenomenalna rzeczywistość - to, co 
wszystko razem nazywamy światem - jest tylko wyjściową daną filozofii, jest tym, co należy 
objaśnić, jest zadaniem do rozwiązania, zagadką, którą trzeba rozszyfrować. Klucz do tej 
zagadki, le mot de l`enigme2, jest właśnie tym, co poszukiwane przez filozofię. Wszystkie 
kierunki filozoficzne, gdziekolwiek by szukały istoty prawdy, jakkolwiek by ją definiowały, 
zgodnie przyznają, iż powinna mieć powszechny i niezmienny charakter, odróżniający ją od 
przemijającej i zróżnicowanej rzeczywistości zmysłowej. Przyznaje to także kierunek 
filozoficzny nazwany przez nas naturalizmem, upatrujący prawdę nie w prostej sumie zjawisk 
zewnętrznych z ich widzialną różnorodnością, lecz w powszechnej, realnej zasadzie lub materii 
tych zjawisk. Określając tę zasadę, naturalizm przechodzi trzy stopnie rozwoju. Pierwszy - 
młodzieńcza faza naturalistycznej filozofii (reprezentowana na przykład przez starożytną 
szkołę jońską) - może być nazwany elementarnym bądź żywiołowym naturalizmem; za zasadę 
lub początek wszechrzeczy (arche) przyjmuje się tutaj jeden z żywiołów, a wszystkie pozostałe 
uznaje się za jego modyfikację. Łatwo jednak zauważyć, że żaden żywioł - będący przecież 
ograniczoną, odróżniającą się od innych rzeczywistością - nie może być prawdziwym 
początkiem wszechrzeczy; może nim być jedynie żywioł powszechny i nieokreślony lub 
powszechna zasada obejmująca wszystkie żywioły (apeiron Anaksymandra). 

Ta jedyna rodzicielka wszystkiego co istnieje, wszechobejmująca matka-przyroda 
(materia od „mater”), zrodziwszy z siebie wszelkie życie, nie może być martwą i bezduszną 
rzeczywistością; koniecznym jest, by mieściła w sobie wszystkie żywe siły bytu; sama 
powinnam więc być żywa. Taki pogląd, ożywiający przyrodę materialną, nazywa się 
hylozoizmem i stanowi drugi stopień filozofii naturalistycznej (jej przedstawicielami są m.in. 
filozofowie natury XV i XVI w., głównie najwybitniejszy z nich - Giordano Bruno). Poglądy o 
przyrodzie jako ożywionym bycie mogą być całkiem słuszne (i zobaczymy później, że takimi 
są), jednak z punktu widzenia naturalizmu takie twierdzenia są bezpodstawne; mogą one 
utrzymywać się w naturalizmie tylko do czasu, gdy zda on sobie sprawę z właściwego sobie 
sposobu poznania; gdy tylko pojawi się świadomość, że jeśli zasada wszystkiego, co istnieje 
przynależy do świata zewnętrznego, to i poznana ona może być jedynie dzięki doświadczeniu 
zewnętrznemu, skoro tylko zjawi się ta świadomość, hylozoizm staje się nie do przyjęcia dla 
naturalisty. Istotnie, w doświadczeniu zewnętrznym nie znajdujemy żadnej ożywionej przyrody 
jako pierwszej przyczyny wszechrzeczy; na ogół w doświadczeniu zewnętrznym postrzegamy 
wyłącznie rozliczne odmiany i mechaniczne ruchy substancji; realna zaś żywa siła, będąca 

                                                        
2 Rozwiązanie. 



 4

przyczyną tych ruchów nie tylko w zewnętrznym doświadczeniu nie ujawnia się, ale z żadnych 
doświadczalnych danych nie może być logicznie wywiedziona. Toteż przyjmując taki punkt 
widzenia, możemy uznać za zasadę wszechrzeczy jedynie substrat ruchu mechanicznego, czyli 
niezmienne, niepodzielne cząsteczki materii - atomy. 

Atomy - niepodzielne, materialne cząsteczki - są rzeczywiste i nieprzemijające, cała 
reszta pochodzi z różnorodnego, mechanicznego połączenia atomów i jest zjawiskiem 
przejściowym - tak brzmi zasada charakteryzująca trzeci stopień naturalizmu, zwany 
materializmem mechanistycznym bądź atomizmem. Pogląd ów nic nie wie o wszechświatowej, 
żywej sile, o której mówi hylozoizm; lecz bez uznania istnienia siły w ogóle, także materializm 
mechanistyczny obejść się nie może: musi uznać przynajmniej cząstkowe, elementarne siły 
właściwe atomom. A zatem, pojawia się twierdzenie, iż wszystko co istnieje składa się z siły i 
materii - Kraft und Stoff. Jeżeli usuniemy część nieporozumień dotyczących bardziej słów 
aniżeli przedmiotu naszej refleksji, będziemy wówczas zmuszeni zgodzić się z ową 
podstawową zasadą materializmu. Bo w rzeczy samej, wszystko składa się z siły i materii. 
Słuszność i prostota tego twierdzenia przysporzyły materializmowi ogromnej popularności we 
wszystkich epokach, lecz, z drugiej strony, nigdy nie mógł on zadowolić głębszych, 
filozoficznych umysłów. Przyczyna jest zrozumiała: mówiąc prawdę, materializm nie mówi 
całej prawdy. Że wszechświat składa się z materii i siły, jest to tak samo słuszne jak to, że 
Wenus z Milo zbudowana jest z marmuru, i podobnie jak to ostatnie twierdzenie nie ma 
żadnego znaczenia dla artysty, tak pierwsze nie ma wagi dla filozofa. Naturalnie, samo pytanie 
o powszechny substrat tego, co istnieje, ma dla filozofii nieporównanie większe znaczenie niż 
pytanie o budulec rzeźby dla artysty; lecz mam tu na uwadze odpowiedź materialisty na to 
ważne pytanie - odpowiedź zupełnie nieokreśloną i pustą w swojej ogólnikowości. Kiedy zaś 
materializm usiłuje uniknąć ogólnikowości i dać jakieś rzeczowe ustalenia, spotyka go 
wówczas bardzo smutny los.  

Materializm definiuje materię jako sumę atomów. Czym są jednak atomy? Dla naturalisty 
są to empirycznie dane cząsteczki, względnie niepodzielne, tzn. takie, których nie możemy w 
żaden sposób podzielić w istniejących warunkach. Toteż na pytanie: czym jest materia? - 
otrzymujemy taką oto, wyrafinowaną intelektualnie odpowiedź: materia jest sumą cząstek 
materii. Ci nieliczni materialiści, którzy czują niejaką niedostateczność takiej odpowiedzi, 
uciekają się do innego sposobu wyjaśnienia, mianowicie, do analizy jakościowych elementów 
materii. Usuwając wszelkie wtórne i cząstkowe właściwości materii, analiza taka sprowadza 
materię do nieprzenikalności, tzn. do zdolności stawiania oporu zewnętrznemu wpływowi. 
Właściwie możemy tu tylko mówić o oporze wobec naszego wpływu. Odczuwany przez nas 
opór tworzy ogólne wyobrażenie materialności i tak jak wszystkie wtórne oraz cząstkowe 
przejawy materii, takie jak barwy, dźwięki itp., sprowadzają się do naszych doznań - 
wzrokowych, słuchowych itd. - tak również wszelki empirycznie uchwytny ruch materii jest 
niczym innym jak naszym wrażeniem. Konkluzja ta, przenosząc zasadę wszechrzeczy z 
zewnętrznego świata do naszego wnętrza, burzy zapatrywania naturalizmu. By tego uniknąć, 
materializm musi powrócić do pojęcia atomów, lecz już nie jako empirycznie poznawalnych 
cząstek materii sprowadzonych do naszych wrażeń, lecz jako absolutnie niepodzielnych, 
realnych punktów, które istnieją same w sobie niezależnie od wszelkiego doświadczenia i 
zarazem swoim oddziaływaniem na podmiot warunkują wszelkie doświadczenie. Takie 
metafizyczne atomy, po określeniu ich jako bezwzględnie niepodzielnych cząsteczek, nie mogą 
być dane empirycznie, ponieważ empiria dotyczy jedynie względnego, a nie bezwarunkowego 
bytu; jeśli więc owe cząsteczki nie mogą być dane empirycznie, ich uznanie powinno mieć 
podstawy logiczne i winno podlegać uzasadnieniu logicznemu. Jednakże rozumowanie 
logiczne nie tylko nie ma dostatecznych, logicznych podstaw dla potwierdzenia istnienia 
absolutnie niepodzielnych i materialnych punktów, ale wręcz cechuje je niemożność takiego 
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logicznego uzasadnienia. W rzeczy samej, atomy albo są rozciągłe, albo nie. W pierwszym 
przypadku są one podzielne, a zatem istnieją jedynie atomy empiryczne, nie będące 
prawdziwymi. Jeśli zaś nie mają same w sobie żadnych właściwości fizycznych (powinno być 
tak dlatego, że rozciągłość, będąca cechą empirycznej, fenomenalnej materii, jest 
uwarunkowana formami subiektywnej percepcji), są one wówczas punktami matematycznymi; 
żeby jednak stanowić zasadę wszechrzeczy, te matematyczne punkty powinny mieć własną 
substancjalność; substancjalność ta nie może być jednak materialna, gdyż wszystkie cechy 
materii, nie wyłączając rozciągłości, odjęte zostały atomom, a wszelka materialność uznana 
została za fenomenalną, a nie substancjalną; a zatem, substancjalność ta, nie będąc materialną, 
musi być dynamiczną. Atomy są nie częściami składowymi materii, lecz siłą wytwarzającą 
materię. Siły te, poprzez interakcje oraz poprzez całokształt działań skierowanych na nasz 
podmiot, tworzą całą naszą rzeczywistość empiryczną, cały świat zjawisk. Tym samym nie siła 
jest właściwością materii, jak początkowo zakładano, a przeciwnie, materia jest skutkiem sił 
lub, ściślej mówiąc, skutkiem względnego obszaru współdziałania sił. Atomy więc albo w 
ogóle nie istnieją, albo są niematerialnymi dynamicznymi jednostkami, żywymi monadami. 
Wraz z przyjęciem takiego wniosku ostatecznie upada materializm mechanistyczny, a razem z 
nim wszystkie naturalistyczne światopoglądy. Istotnie, po utożsamieniu atomów z żywymi 
siłami, przed myślicielami naturalistycznego kierunku otwierają się dwie drogi. Można, po 
pierwsze, uznawszy realność monad, zwrócić się ku badaniu ich wewnętrznego ruchu i 
wzajemnych stosunków. Badanie takie, wymagające spekulatywnego charakteru (bowiem 
monady nie są dane w doświadczeniu), wykracza poza obszar naturalizmu, wprowadza nas, 
jak się później okaże, w samą głębię filozofii mistycznej. Druga droga - starając się za wszelką 
cenę pozostać na gruncie empiryzmu, musi przyjąć wszystkie negatywne skutki, w sposób 
konieczny wynikające z takiego punktu widzenia. A mianowicie: jeśli jedynym źródłem 
poznania jest doświadczenie zewnętrzne i jeśli w zewnętrznym doświadczeniu nie 
otrzymaliśmy żadnych zasad bytu, żadnej istoty rzeczy, a dane są w nim wyłącznie fakty 
sprowadzające się do naszych doznań i wyobrażeń, to fakty te w ich stosunkach następstwa i 
podobieństwa muszą być uznane za jedyny przedmiot poznania. Materializm mechanistyczny, 
opierający się wyłącznie na doświadczeniu zewnętrznym, dopuszcza więc coś takiego, czego w 
zewnętrznym doświadczeniu brak: właśnie atomy. Taka sprzeczność musi zostać usunięta; 
trzeba wyrzec się takich godnych politowania jestestw jak atomy; trzeba wyrzec się wszelkich 
jestestw, złożyć je wszystkie w ofierze empiryzmowi, z którym naturalistyczny punkt widzenia 
jest nierozerwalnie związany, gdyż nie ma dla niego innego adekwatnego sposobu poznania, 
prócz zewnętrznej empirii. 

Toteż naturalizm zmuszony jest uznać, iż jedynym przedmiotem poznania jest to, co 
zostało dane w rzeczywistym doświadczeniu zewnętrznym, a więc zjawiska w ich 
zewnętrznym związku następstwa i podobieństwa. Lecz takie badanie zjawisk jest zadaniem 
nauk pozytywnych. Tym samym naturalizm sprowadza się do nauk pozytywnych i przestaje 
być filozofią. Uniknął stania się metafizyką tylko po to, by zostać bez reszty wchłoniętym przez 
empiryzm i wtopić się w nauki pozytywne. Taki rezultat jest dla wielu osób zgodny z 
prawdziwym stanem rzeczy, jest ostatecznym triumfem ludzkiego rozumu nad mętnymi 
majakami metafizyki. W miejsce sensu zjawisk, w miejsce przyczyn i celów - niezmienne 
prawa, w miejsce transcendentalnej filozofii - nauka pozytywna. W takiej zamianie empiryzm 
upatruje swoje pełne zwycięstwo, które wedle niego jest zwycięstwem prawdy nad fałszem. 
Bieda w tym, że nieubłagana logika rozumu nie pozwala empiryzmowi uspokoić się nawet w 
tej płytkiej, ale, jak się zdaje, zupełnie bezpiecznej przystani nauki pozytywnej; nieubłaganie 
spycha go w ciemną przepaść bezwzględnego sceptycyzmu. Istotnie, nauka stara się poznać 
prawa rządzące zjawiskami, tj. powszechne i konieczne między nimi stosunki - obejmujące 
wszystkie jednorodne zjawiska, wszystkie poszczególne przypadki, przeszłe i przyszłe. 
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Zakłada się, że te prawa nauka poznaje na drodze doświadczenia. Lecz w doświadczeniu 
możemy obserwować jedynie empiryczne relacje między zjawiskami, czyli ich związki w 
jakichś określonych warunkach, zależnych od naszej obserwacji. Związkiem następstwa i 
podobieństwa pomiędzy danymi zjawiskami we wszystkich przeprowadzanych próbach jest 
fakt; lecz co przemawia za niezmiennością tego związku, obowiązującą bezwzględnie we 
wszystkich czasach, tak przyszłych, jak i poprzedzających nasze doświadczenia, gdy nie 
możemy stwierdzić istnienia tego związku na podstawie właściwości faktu? Co nadaje 
empirycznemu, faktycznemu związkowi zjawisk powszechny i konieczny charakter, co czyni 
go prawem? Naukowe doświadczenie istnieje, można rzec, od dnia wczorajszego wstecz i ilość 
przypadków jemu podległych jest - wobec wszystkich pozostałych - nieskończenie mała. A 
gdyby nawet owo doświadczenie istniało miliony wieków, to i te miliony wieków nic by nie 
znaczyły wobec nieskończoności czasów przyszłych i w żaden sposób nie mogłyby wpłynąć na 
bezwzględną wiarygodność praw wywiedzionych z doświadczenia. Na czym więc empirycy 
opierają swe powszechne prawa rządzące zjawiskami? Przychodzi nam tutaj skonstatować coś 
zupełnie nieprawdopodobnego: ci sami współcześni empirycy, którzy tak się śmieją ze 
scholastyków podających za aksjomat, iż przyroda nie cierpi pustki, nie czyni skoków itp., 
sami całkiem poważnie objawiają, że powszechność i konieczność, inaczej - niezmienność 
praw zjawisk, opiera się na pewniku, że przyroda jest stała i jednorodna w swych działaniach. 
Jeżeli zasługują na śmiech scholastycy, którzy mieli jednak prawo do swych aksjomatów, gdyż 
w ogóle uznawali veritates aeternae et universalis3, to na co zasługują współcześni empirycy, 
którzy, odrzucając wszelkie aprioryczne prawdy, ofiarowują tymczasem czystą veritatem 
aeternam, dotyczącą przyrody i przejawów jej działania? A czymże jest sama przyroda dla 
empiryków? Ogólnym pojęciem, oderwanym od zjawisk i ich praw, nie mającym więc żadnej 
własnej treści niezależnej od zjawisk i praw; tym samym, aksjomat o stałości przyrody 
sprowadza się do przekonania, że prawa rządzące zjawiskami są niezmienne i otrzymujemy 
czyste idem per idem4: niezmienność praw zjawisk, opartą na prostym przekonaniu o tejże 
niezmienności.  

A zatem na pytanie: dlaczego określony, dany w doświadczeniu związek zjawisk jest 
powszechnym i koniecznym prawem? - pozostaje empiryzmowi jedyna odpowiedź: dlatego, że 
do tego czasu ten związek zawsze dawał się zaobserwować. W takim wypadku jednak prawo 
jest prawem zaledwie do pierwszej obserwacji, która ukaże inny związek między zjawiskami 
tego samego rodzaju; nie jest to już zatem prawdziwe prawo, powszechne i konieczne. Jeśli 
zaś dopuścimy, że dany związek jest prawem, bowiem jest konieczny sam przez się, czyli a 
priori, przechodzimy wówczas od empiryzmu do filozofii spekulatywnej. W takim razie, z 
empirycznego punktu widzenia niemożliwe jest poznanie zjawisk w ich powszechnych, 
koniecznych prawach; konsekwentny empiryzm niweczy nie tylko filozofię, ale i naukę 
pozytywną w jej teoretycznym znaczeniu. Pozostaje wyłącznie możliwość empirycznych 
informacji o zjawiskach w ich faktycznych związkach, zmiennych i przemijających - informacji 
mogących przynieść praktyczne korzyści, lecz pozbawionych wszelkiego wymiaru 
teoretycznego. 

Empiryzm dopuszcza jedynie poznanie zjawisk. Lecz czym jest zjawisko? Jest czymś 
całkiem innym niż byt sam w sobie i dlatego określa się je jako to, co nie jest samo w sobie, a 
istnieje tylko względem czegoś innego, mianowicie względem nas, rozumianych jako 
poznający podmiot. Wszystkie zjawiska sprowadzają się do naszych wrażeń lub, dokładniej 
mówiąc, do rozmaitych stanów naszej świadomości. Wszystko co zazwyczaj uważamy za 
zewnętrzne, niezależne od nas przedmioty, wszystko co widzimy, słyszymy, dotykamy itd., w 
                                                        
3 Prawda wieczna i uniwersalna. 
4 To samo przez to samo  - logiczny błąd, polegający na tym, że do definicji lub do dowodu w niezauważalny 
sposób wprowadza się dowodzone twierdzenie bądź definiowane pojęcie. 
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rzeczywistości składa się z naszych własnych wrażeń, z aspektów naszego poznającego 
podmiotu i dlatego nie może rościć sobie prawa do jakiejkolwiek innej realności prócz tej, jaką 
mają wszystkie pozostałe aspekty podmiotu, takie jak: pragnienie, uczucie, myśl itd. Znika 
więc przeciwstawienie wewnętrznego i zewnętrznego doświadczenia; nie można już mówić o 
zewnętrznych przedmiotach i o naszych psychicznych stanach jak o czymś przeciwstawionym 
sobie, gdyż zewnętrzne przedmioty są w rzeczywistości naszymi psychicznymi stanami i 
niczym więcej - wszystko jest zjawiskiem, aspektem naszego podmiotu, rozmaitymi stanami 
świadomości. Dotyczy to nie tylko tak zwanych przedmiotów nieożywionych, lecz także 
innych postulowanych na zewnątrz nas podmiotów. Wszystko co wiemy o innych ludziach 
sprowadza się do naszych własnych wrażeń; widzimy ich, słyszymy, dotykamy w ten sam 
sposób jak widzimy, słyszymy, dotykamy inne zewnętrzne przedmioty; pod tym względem - 
pod względem sposobu poznawania ich - między ludźmi a pozostałymi przedmiotami nie ma 
żadnej różnicy i jeśli, jak to czyni empiryzm, ze sposobu poznania wyprowadzać sąd o postaci 
bytu poznawanego, z tego więc, że materialny przedmiot jest przeze mnie poznawany w moich 
wrażeniach, wnioskować, że składa się on jedynie z moich wrażeń, to nic nie stoi na 
przeszkodzie, by takie wnioskowanie stosować również wobec ludzi. Znam innych ludzi 
wyłącznie za pośrednictwem mych doznań, ludzie istnieją dla mnie tylko w określonych 
stanach mojej świadomości, są więc niczym innym niż stanami mej świadomości. Sam w sobie, 
jako podmiot, znam jedynie stany mojej świadomości, zatem także ja sam jako podmiot 
poznania powinienem być sprowadzony do stanów mojej świadomości; wydaje się to wszakże 
niedorzeczne, bowiem moja świadomość zakłada moje istnienie. Pozostaje więc dopuścić 
istnienie zjawisk świadomości - lecz nie mojej, bo mnie nie ma - a świadomości w ogóle, bez 
uświadamiającego i bez uświadamianego. Istnieją zjawiska same w sobie, wyobrażenia same w 
sobie. Sens tych określeń jest jednak sprzeczny z logicznym znaczeniem terminów w nich 
użytych. Zjawisko bowiem - w przeciwieństwie do tego co istnieje - nie jest czymś samym w 
sobie, istnieje jedynie w relacji z czymś innym. Dokładnie tak samo ma się rzecz z 
wyobrażeniem: jeśli brak wyobrażającego, brak wtedy i wyobrażenia, brak także zjawiska, a 
wszystko sprowadza się do jakiegoś nieważnego, zamkniętego w sobie i bez jakiegokolwiek 
związku z innym (gdyż innego brak), nieistniejącego bytu. Wniosek absurdalny w swej logice i 
nie mający nic wspólnego z empiryczną rzeczywistością; wniosek, którym empiryzm 
ostatecznie obala sam siebie. 

Ażeby uniknąć takiego wniosku, należy uznać, że poznający podmiot jako taki nie jest 
fenomenalnym, a absolutnym bytem, nie jest zjawiskiem, lecz prawdziwie istniejącym 
jestestwem (истинно-сущим). Takie twierdzenie jest źródłem drugiego kierunku czy też typu 
filozofii akademickiej, noszącego zazwyczaj miano idealizmu. Tutaj prawdy istnienia 
poszukuje się nie w zewnętrznym świecie, jak to czynił naturalizm, a w nas samych - w 
poznającym podmiocie. Konsekwentny, świadomy siebie empiryzm - poprzez sprowadzenie 
wszelkiego zewnętrznego, przedmiotowego bytu do wrażeń podmiotu - stanowi naturalne 
przejście od naturalizmu do idealizmu. 

Twierdząc, iż poznający podmiot jest bytem absolutnym, idealizm nie ma oczywiście na 
myśli empirycznych podmiotów w ich konkretnej wielorakości, w ich pojedynczych, osobnych 
aktach materialnie uwarunkowanego poznania; ma na myśli poznający podmiot jako taki, tzn. 
w powszechnych i koniecznych jego obrazach lub ideach (stąd „idealizm”). Idee te, jako 
powszechne i konieczne, nie mogą być dane empirycznie; są dostępne wyłącznie 
apriorycznemu myśleniu czystego rozumu; dlatego idealizm pod względem epistemologicznym 
jest bez wątpienia czystym racjonalizmem. [Pogląd ten swój najpełniejszy wyraz znalazł w 
nowożytnej filozofii niemieckiej, wywodzącej się od Kanta. Rozwój tej filozofii jest wszystkim 
znany, wspomnę więc o nim tutaj w kilku tylko słowach]. Prawdą (истинно-сущим) wedle 
idealizmu jest to, co poznaje się czystym rozumem, lecz czystym rozumem dają się poznać 
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jedynie pojęcia ogólne; do nich sprowadza się idea, bowiem jest dana w czystym, racjonalnym 
myśleniu. Prawda jest zatem pojęciem ogólnym, a ponieważ wszystko co istnieje powinno być 
przejawem prawdy istnienia jako powszechnej zasady, przeto wszystko, co istnieje jest niczym 
innym jak rozwinięciem pojęcia ogólnego; lecz pojęciem ogólnym może być tylko takie 
pojęcie, które nie kryje w sobie żadnej konkretnej treści, czyli pojęcie czystego bytu, niczego w 
sobie nie zawierającego, niczym nie różniącego się od pojęcia nicości, zatem tożsamego z nim. 
Tym samym racjonalny idealizm zbliża się do absolutnej logiki Hegla, według której wszystko, 
co istnieje jest rezultatem samorozwoju czystego pojęcia bytu tożsamego z nicością. Jeżeli 
wszelka autentyczna rzeczywistość mieści się w pojęciu, to i poznający podmiot jest niczym 
innym niż pojęciem i nie jest w żaden sposób uprzywilejowany wobec reszty bytu. W takim 
razie, pojęcia lub idee, stanowiące wszystko co istnieje, nie są ideami myślącego podmiotu (on 
sam jest tylko ideą) - istnieją same w sobie i wszystko, co istnieje jest, jak powiedziano, 
rezultatem ich samorozwoju lub, mówiąc dokładniej, samorozwoju jednego pojęcia - czystego 
bytu bądź nicości. Innymi słowy, wszystko powstaje z niczego i wszystko w istocie rzeczy jest 
nicością. Wszystko jest czystą myślą, myślą bez myślącego i bez pomyślanego, aktem bez 
działającego podmiotu i bez przedmiotu działania5. Widzimy tutaj jaskrawy przykład, jak 
przeciwne sobie kierunki schodzą się ze sobą w swoich końcowych wnioskach. Empiryzm 
dochodzi, jak widzieliśmy, do podobnego rezultatu - do uznania wyobrażenia bez 
wyobrażającego podmiotu i bez wyobrażanego przedmiotu, do stanów świadomości bez kogoś 
uświadamiającego i bez czegoś uświadamianego, mówiąc krótko: do zjawiska bez istnienia, do 
uznania jakiegoś nieokreślonego, przemijającego bytu. Różnica polega jedynie na tym, że 
empiryzm określa ten byt sensualistycznie, jako wrażenie lub doznanie zmysłowe, panlogizm 
zaś - racjonalistycznie, jako pojęcie ogólne. Różnica jest pozorna, bowiem jeśli wszystko 
uznaje się za wrażenie lub wszystko uznaje się za pojęcie, wówczas i wrażenie, i pojęcie tracą 
swą odrębność, swoje specyficzne znaczenie. Wrażenie, które jest wszystkim, nie jest już 
wrażeniem, a pojęcie, które jest wszystkim, nie jest już pojęciem - różnica jest tylko werbalna. 
I jedno, i drugie pozbawione podmiotu i przedmiotu rozpływa się w całkowitą nieokreśloność, 
w czystą nicość. Sprowadzenie ich do zera, dokonane zresztą przez rozwój samych tych pojęć, 
jest wystarczającym dowodem jednostronności obydwu stanowisk. I jeśli niewątpliwą 
przyczyną ich samozniszczenia jest logiczny proces myślowy, wyprowadzający konieczne 
wnioski z przesłanek tychże poglądów, to błąd, rzecz jasna, znajduje się w samych 
przesłankach. Wyjściowa przesłanka empirycznego naturalizmu głosi, że prawda znajduje się w 
świecie zewnętrznym, w przyrodzie, dlatego można ją poznać poprzez doświadczenie 
zewnętrzne. Wyjściowa przesłanka idealizmu racjonalistycznego mówi, że prawda kryje się w 
poznającym podmiocie, w naszym rozumie, dlatego można ją poznać poprzez czyste myślenie 
racjonalne lub system pojęć ogólnych. Tymczasem podczas rozwinięcia tych przesłanek, 
empiryzm dochodzi do zanegowania świata zewnętrznego, przyrody i doświadczenia 
zewnętrznego jako sposobu poznania prawdy, racjonalizm zaś dochodzi do zanegowania 
poznającego podmiotu i czystego myślenia jako sposobu poznania bytu (ponieważ sam byt jest 
zanegowany). Toteż odrzucając podstawy obu tych kierunków czy też typów filozofii, nie 
potrzebujemy sięgać po zewnętrzne wobec nich argumenty: one same siebie obalają, gdy tylko 
dochodzą do swych ostatecznych wniosków logicznych. Razem z nimi upada również cała 
abstrakcyjna filozofia akademicka, której owe kierunki są dwoma niezbędnymi biegunami.  

                                                        
5 Logiczna konieczność, sprowadzająca konsekwentny idealizm do zera, przez wielu była już zauważona, na 
przykład (żeby wspomnieć o przykładzie ostatnim) przez Hartmanna w Grundlesung des transcendentalen 
Realismus [Berlin 1875]. Negować tę konieczność mogą tylko umysłowo martwi dogmatycy heglizmu. 
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Należy zatem albo w ogóle zrezygnować z poznania prawdy i przyjąć punkt widzenia 
sceptycyzmu6, albo też trzeba przyznać, że poszukiwana „niewiadoma” filozofii nie znajduje 
się ani w realnym bycie świata zewnętrznego, ani też w idealnym bycie naszego rozumu; nie 
poznaje się jej ani na drodze empirii, ani na drodze czysto racjonalnego myślenia. Innymi 
słowy, należy uznać, że prawda ma własną absolutną rzeczywistość, całkowicie niezależną od 
zewnętrznego, materialnego świata i od naszego myślenia; przeciwnie, to ona umożliwia 
światu jego realność, a naszemu myśleniu - jego idealną treść. Poglądy mówiące o 
ponadkosmicznym i nadludzkim źródle prawdy, źródle nie mającym postaci abstrakcyjnej 
zasady (co znajdujemy np. w kartezjańskim i wolfowskim deizmie), lecz będącym pełnią żywej 
rzeczywistości - owe poglądy wykraczają poza obszar filozofii akademickiej i w stosunku do 
jej dwóch omówionych typów stanowią typ osobny, zwany na ogół mistycyzmem. 

W myśl tego poglądu prawda nie zawiera się ani w logicznej formie poznania, ani w jego 
empirycznej treści, prawda w ogóle nie ma nic wspólnego z wiedzą teoretyczną w jej 
odrębności i wyłączności - wiedza taka nie jest prawdziwa. Wiedzą prawdziwą jest tylko ta, 
która jest zgodna z wolą dobra i poczuciem piękna. Aczkolwiek określenie prawdy dotyczy 
bezpośrednio sfery wiedzy, to jednak w żaden sposób jej wyłączności (która już nie jest 
prawdą); określenie prawdy może odnosić się do wiedzy, tylko o tyle, o ile łączy się ona z 
innymi sferami istnienia duchowego; innymi słowy: prawdziwym - w pełnym tego słowa 
znaczeniu - może być tylko to, co jest zarazem dobre i piękne. Przyjmuje się również istnienie 
prawd, które są dostępne zdolności poznawczej w jej odrębności i abstrakcyjności; są to 
prawdy, z jednej strony, czysto formalne, z drugiej - czysto materialne lub empiryczne. 
Jakiekolwiek twierdzenie matematyczne jest formalnie prawdziwe, nie mając żadnego 
bezpośredniego związku z wolą i uczuciem, lecz zarazem samo w sobie jest ono pozbawione 
wszelkiej rzeczywistości i realnej treści. Z drugiej strony, jakikolwiek historyczny lub 
naukowo-przyrodniczy fakt jest materialną prawdą, nie mającą żadnego związku z etyką bądź 
estetyką, przy czym sam w sobie fakt ten pozbawiony jest wszelkiego rozumnego sensu. 
Prawdy pierwszego rodzaju są nierzeczywiste, drugiego - bezrozumne, pierwsze potrzebują 
realizacji, drugie - uświadomienia. Właściwa prawda, integralna i żywa, zawiera w sobie i 
swoją rzeczywistość, i swoją rozumność, a zarazem użycza ich całej reszcie bytu. Zatem 
przedmiotem filozofii mistycznej jest nie świat zjawisk sprowadzonych do naszych myśli, lecz 
żywa rzeczywistość; filozofia ta nie zajmuje się zewnętrznym porządkiem zjawisk, lecz 
wewnętrznym porządkiem bytów, rozumianym jako ich związek z bytem pierwszym. 
Zrozumiałym jest, że mistycyzm, jak każda filozofia, rozwija się w świecie myśli, wie jednak 
przy tym, iż myśli te mają znaczenie tylko dlatego, że odnoszą się do tego, o czym dzięki nim 
się myśli i co samo nie jest myślą, lecz czymś więcej. Filozofia akademicka albo miesza 
istnienie z tą lub inną postacią bytu, czyli wyobrażenia, albo zaprzecza samej możliwości 
poznania tego, co istnieje. Filozofia mistyczna wie, że wszelki byt jest zaledwie formą naszego 
o nim wyobrażenia, a nie nim samym; wszelako mówi również - wbrew sceptykom głoszącym, 
że człowiek nic nie zna prócz wyobrażeń - iż sam człowiek jest czymś więcej niż 
wyobrażeniem lub materialnym bytem, dlatego, nawet nie wychodząc poza siebie, może 
posiąść wiedzę o tym co istnieje. 

Na mistycyźmie kończy się zakres możliwych poglądów filozoficznych, jest bowiem 
oczywiste, iż poszukiwana „niewiadoma” filozofii może mieć własną rzeczywistość albo w 
świecie zewnętrznym, tzn. w poznawanym obiekcie jako takim, albo w nas samych - 
poznającym podmiocie jako takim, albo też w sobie samej, niezależnie od nas i od świata 
zewnętrznego; czwarte przypuszczenie jest nie do pomyślenia. Jeżeli dwa pierwsze poglądy, 
                                                        
6 Sceptycyzm jest prostym zanegowaniem wszelkiej definiującej filozofii (ponieważ wątpienie jest negacją, 
mianowicie negacją pewności i możliwości definiowania); dlatego też bezzasadnym jest uznawać sceptycyzm 
(jak to wielu czyni) za osobny typ lub kierunek filozofii.  
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stanowiące filozofię akademicką, nie mogą być zaakceptowane dlatego, że same siebie 
unicestwiają, pozostaje nam albo w ogóle zaprzestać szukania prawdy, albo przyjąć ów trzeci 
pogląd jako podstawę prawdziwej filozofii. Jeżeli prawda - nie znajdująca się ani w świecie 
zewnętrznym, ani w nas samych - może eo ipso7 stanowić właściwość jedynie transcendentnej 
rzeczywistości absolutnej i jeśli, jak wnioskuje sceptycyzm, nie możemy owej transcendentnej 
rzeczywistości poznać, znaczy to, że w ogóle nie jesteśmy w stanie poznać prawdy i, tym 
samym, argumenty sceptycyzmu wytoczone przeciw roszczeniom filozofii mistycznej 
skierowane są w istocie przeciw wszelkim poszukiwaniom prawdy, przeciw całej filozofii, 
przeciw całej wiedzy. 

Toteż wiedza mistyczna8 jest niezbędna filozofii, gdyż bez niej filozofia - jak widzieliśmy 
na przykładzie empiryzmu i racjonalizmu - dochodzi do absurdu. Lecz wiedza mistyczna może 
być tylko podstawą prawdziwej filozofii, podobnie jak zewnętrzne doświadczenie stanowi 
podstawę filozofii empirycznej, a logiczne myślenie jest podstawą racjonalizmu. Wiedza 
mistyczna sama przez się nie tworzy jeszcze systemu prawdziwej i syntetycznej filozofii, nie 
tworzy tego, co nazwałem wiedzą integralną bądź swobodną teozofią. System ten - jak 
wskazuje sama jego nazwa - powinien być wolny od wszelkiej jednostronności i wyłączności, 
podczas gdy mistycyzm, wzięty w swej odrębności, może być i istotnie jest jednostronny, 
sankcjonując jedną tylko, bezpośrednią wiedzę mającą formę wewnętrznego, bezwzględnego 
przekonania. Owszem, na takim przekonaniu winna być ugruntowana prawdziwa wiedza, ale 
żeby być spójną i integralną nie może na tym poprzestać (jak to czyni mistycyzm 
jednostronny): musi jeszcze poddać się refleksji rozumu oraz otrzymać potwierdzenie ze strony 
empirycznych faktów. Odrzucając fałszywe podstawy i niedorzeczne wnioski empiryzmu i 
racjonalizmu, prawdziwa filozofia musi zawierać obiektywne treści obu tych kierunków, które 
byłyby jej wtórnymi i podporządkowanymi elementami. Albowiem jeśli wiedza integralna jest 
syntezą filozofii z teologią i nauką, to taką szeroką syntezę powinna poprzedzać paralelna 
wobec niej, węższa synteza na obszarze samej filozofii, obejmująca mistycyzm, racjonalizm i 
empiryzm. Analogia jest tutaj przejrzysta: mistycyzmowi odpowiada teologia, empiryzmowi - 
nauka pozytywna, a racjonalizm znajduje swój odpowiednik w filozoficznym abstrakcjonizmie, 
jako że wspiera się na czystym, filozoficznym myśleniu, podczas gdy mistycyzm znajduje 
oparcie w dogmatach religii, a empiryzm w twierdzeniach nauki pozytywnej.                   

W systemie wiedzy integralnej lub swobodnej teozofii wzajemny stosunek trzech 
filozoficznych elementów kształtuje się zgodnie z przedstawioną analogią. Mistycyzm - ze 
względu na swój absolutny charakter - ma pierwszorzędne znaczenie, określa najwyższą 
przyczynę i wskazuje ostateczny cel wiedzy filozoficznej; empiryzm - z racji swego 
materialnego charakteru - służy zewnętrznym podstawom i pomaga w ostatecznej realizacji 
wyższych celów; natomiast racjonalistyczny, filozoficzny element - z powodu swego 
przeważnie formalnego charakteru - jawi się jako swego rodzaju pośrednik, ogólne spoiwo 
całego systemu. 

Z tego, co powiedziano jasno wynika, że swobodna teozofia, bądź też wiedza integralna, 
nie stanowi jednego z typów lub kierunków filozoficznych, lecz jest wyższym stadium całej 
filozofii w obydwu jej odmianach: zarówno w wewnętrznej syntezie jej trzech głównych 
kierunków - mistycyzmu, racjonalizmu i empiryzmu, jak i w bardziej ogólnej i szerokiej więzi 
filozofii z teologią i nauką pozytywną9. Ulegając powszechnemu prawu historycznego 
rozwoju, filozofia przechodzi przez trzy główne fazy, dokładnie odpowiadające tym, które były 
                                                        
7 Tym samym. 
8 Jak dotąd używam tego terminu tylko w znaczeniu negatywnym, pozytywna jego treść może zostać ujawniona 
dopiero później. 
9 Swobodna teozofia stanowi zatem pozytywną antytezę sceptycyzmu; ten ostatni jest negacją wszelkich typów 
filozofii, teozofia natomiast skupia je wszystkie w sobie. 
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omówione w pierwszym rozdziale i dotyczyły całej sfery wiedzy (a także innych sfer). 
Pierwszy etap charakteryzuje się szczególną przewagą mistycyzmu, który zarazem zawiera w 
sobie w stanie utajonym elementy racjonalistyczne i empiryczne (zauważmy, że zbiega się to z 
powszechną przewagą teologii); w fazie drugiej owe elementy wyodrębniają się, filozofia dzieli 
się na trzy osobne kierunki (typy), dążące do absolutnego samopotwierdzenia i wzajemnej 
negacji. W fazie tej - odpowiednio do ogólnego rozpadu sfery teoretycznej na wrogie wobec 
siebie: teologię, abstrakcyjną filozofię i naukę pozytywną - pojawia się jednostronny 
mistycyzm, jednostronny racjonalizm i jednostronny empiryzm. W trzecim etapie przeobrażają 
się one w wewnętrzną, organiczoną syntezę, która daje początek powszechnej syntezie trzech 
stopni wiedzy, a w przyszłości stanowić będzie podstawę dla powszechnej syntezy 
ogólnoludzkiego życia. Jeżeli jedność w sferze wiedzy, której konieczną osnową są zasady 
teologiczne i mistyczne, nazywamy teozofią (mówiąc dokładniej: teozofią jest wiedza w swej 
jedności), to wyższa syntetyczna jedność trzeciej fazy (w odróżnieniu od ograniczonej i 
niezróżnicowanej jedności w fazie pierwszej) charakteryzuje się przyjętym przeze mnie 
określeniem wolnej teozofii bądź wiedzy integralnej.  

Ogólnie mówiąc, przedmiotem wiedzy integralnej jest zarówno prawda sama w sobie, 
jak i jej związek z empiryczną rzeczywistością subiektywnego i obiektywnego świata, którego 
jest absolutnym źródłem. Wynika stąd podział całego filozoficznego systemu wiedzy 
integralnej na trzy organiczne części. Bowiem skoro w przedmiocie filozofii dane są dwa 
elementy: Absolut i pochodząca od niego wtórna rzeczywistość, to te dwa elementy mogą 
występować tylko w trzech relacjach. Po pierwsze, w bezpośredniej jedności; po drugie, w 
przeciwstawności; i po trzecie w aktualnej zróżnicowanej jedności, syntezie. Otrzymujemy 
więc trzy filozoficzne nauki: pierwsza rozpatruje Absolut we właściwych mu powszechnych i 
koniecznych (apriorycznych) kategoriach, w których inne skończone istnienie zawiera się tylko 
potencjalnie - jest to faza bezpośredniej jedności; druga rozpatruje Absolut jako tworzący i 
dający początek zewnętrznej, skończonej rzeczywistości - jest to faza rozpadu; trzecia ma za 
swój przedmiot Absolut, który jednoczy się ze skończonym światem w aktualnej, syntetycznej 
jedności. Ów troisty podział filozofii, wynikający z samej jej natury, pochodzi z odległej 
przeszłości i w tej lub innej formie spotyka się go we wszystkich spójnych i jako tako 
głębokich systemach. Każdy bowiem odrębny system, będący w istocie tylko jednostronnym 
przejawem tej lub innej fazy rozwoju wiedzy filozoficznej, stara się ze swego ograniczonego 
punktu widzenia reprezentować całą filozofię10.  

Oznaczam trzy składowe części wolnej teozofii starymi nazwami: logiką, metafizyką i 
etyką. Ażeby je odróżnić od analogicznych części innych filozoficznych systemów, będę 
stosował terminy: organiczna logika, organiczna metafizyka i organiczna etyka.11 Zgodnie z 
wewnętrznym porządkiem idei, przedstawienie systemu rozpoczyna się od logiki, ku której 
zatem powinniśmy teraz przejść. 
 
II. ZASADY  LOGIKI  ORGANICZNEJ. POJĘCIE  ABSOLUTU. PODSTAWOWE  
DEFINICJE  KATEGORII  ISTNIENIA, ISTOTY  I  BYTU 

Wiedza integralna nie może mieć wyłącznie teoretycznego charakteru, powinna 
zaspokajać wszelkie potrzeby ludzkiego ducha, winna służyć realizacji wszystkich wyższych 
dążeń człowieka. Oddzielenie teoretycznego bądź poznawczego elementu od elementu 
moralnego lub praktycznego oraz od elementu artystycznego czy też estetycznego, możliwe 
byłoby jedynie wtedy, gdyby duch ludzki dzielił się na wiele samodzielnych jestestw, spośród 
których jedno byłoby tylko wolą, drugie - tylko rozumem, trzecie - tylko zmysłem. Jako że tak 
                                                        
10 Dotyczy to w szczególności filozofii Hegla, która w sferze formalnego, czysto logicznego myślenia wydaje się 
doskonale pełną i zamkniętą. Dlatego powszechne formuły heglizmu pozostaną wiecznymi formułami filozofii. 
11 Znaczenie tych terminów będzie wyjaśnione w innym miejscu. 
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nie jest i być nie może, ponieważ zawsze i bez wyjątku przedmiot naszego poznania jest 
zarazem przedmiotem naszej woli i zmysłów, przeto wiedza czysto teoretyczna, abstrakcyjno-
naukowa zawsze była i będzie czczym wymysłem, subiektywnym mirażem. Daremnym jest 
powoływanie się na tak zwane nauki ścisłe - matematykę i przyrodoznawstwo - jako na czystą 
wiedzę, nie mającą żadnego bezpośredniego związku z wolą i odczuciem, gdyż to właśnie 
wskutek tego nauki te same w sobie, w swojej odrębności, nie mają żadnego, nawet 
teoretycznego, znaczenia, nie zaspokajają bowiem w żadnej mierze poznawczej potrzeby 
człowieka, nie tworzą prawdy. Jeśliby na odwieczne pytanie: „co jest prawdą?” - ktoś 
odpowiedział: prawdą jest to, że suma kątów trójkąta równa się dwóm kątom prostym, albo że 
związek wodoru z tlenem tworzy wodę - czyż nie byłoby to kiepskim żartem? Teoretyczne 
pytanie o prawdę dotyczy, co oczywiste, nie poszczególnych form i związków między 
zjawiskami, lecz powszechnego, bezwarunkowego sensu bądź istoty (logos) tego, co istnieje. 
Dlatego poszczególne nauki posiadają walor prawdy nie same przez się, a tylko poprzez swój 
związek z owym Logosem, jako organiczne części jednej, integralnej prawdy; wzięte natomiast 
z osobna są albo prostacką zabawą czyniącą zadość osobistym upodobaniom12, albo środkiem 
pomocniczym służącym zaspokojeniu materialnych potrzeb cywilizowanego życia - zatem i w 
tym przypadku owe nauki związane są z wolą i zmysłami, aczkolwiek nie z duchowym, 
moralnym aspektem woli, a z materialną żądzą i zachcianką; nie z wzniosłą, twórczą pasją, a z 
ordynarną zmysłowością. Nasza nauka służy albo Bogu, albo mamonie, albowiem komuś 
służyć musi, niezależną być nie może.  

Nietrudno zauważyć, że jeśli niemożliwa jest czysta, bezwarunkowo niezależna wiedza, 
to dokładnie tak samo niemożliwa jest czysta, bezwarunkowo niezależna moralność, 
pozbawiona wszelkiego elementu poznawczego i estetycznego (Kantowski rozum praktyczny), 
podobnie również niemożliwy jest jakiś odrębny artyzm, całkowicie wolny od aspektów 
teoretycznych i moralnych. 

Tedy teoretyczna sfera myśli i poznania, praktyczna sfera woli i działania oraz estetyczna 
sfera zmysłowości i twórczości różnią się między sobą nie konstytuującymi je elementami, 
które wszak u nich wszystkich są jednakie, lecz względnym stopniem przewagi jednego bądź 
drugiego elementu w tej lub innej sferze. Wyodrębnianie zaś i ugruntowywanie tych elementów 
w ich wyjątkowości i swoistości zawsze było li tylko złudzeniem.  

Jeśli więc prawda, stanowiąca istotę właściwej filozofii, powinna pozostawać w 
koniecznym zespoleniu z wolą i zmysłami, odpowiadając tym samym ich wyższym potrzebom, 
to oczywistym jest, że element konstytutywny tej filozofii - Absolut - nie może być określany 
przez jeden tylko, intelektualny czynnik, lecz winien być nadto określany przez wolę i zmysły. I 
rzeczywiście, Absolut jest potrzebny nie tylko naszemu rozumowi jako logicznie konieczne 
źródło wszelkiej prawdy cząstkowej (czyli wszelkiego jasnego i dokładnego pojęcia, 
wszelkiego trafnego sądu oraz wszelkiego prawidłowego wnioskowania); Absolut jest 
niezbędny także woli jako konieczna podstawa wszelkiej aktywności moralnej (w postaci 
absolutnego celu bądź absolutnego dobra); jest wreszcie potrzebny zmysłom jako konieczne 
źródło wszelkiego rozkoszowania się, albowiem jedynie absolutne i wieczne piękno jest w 
stanie przesłonić sobą dysharmonię zjawisk zmysłowych „i podniosłym akordem ich głosów 
przezwyciężyć męczący rozdźwięk”.  

Idealna treść Absolutu może być ukazana tylko dzięki filozofii integralnej. Obecnie 
jednak zwrócimy uwagę przede wszystkim na znaczenie logiczne Absolutu, jako że termin 
„absolutny” bardzo często był używany i nadużywany w rozmaitych teoriach filozoficznych.  

                                                        
12 Niemiecki naturalista Haeckel zrównuje uczonych zajmujących się jednym rodzajem empirycznego materiału 
z tymi, którzy kolekcjonują pocztowe znaczki.  
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Słowo „absolutny” (absolutum od absolvere) oznacza, po pierwsze, odłączony od 
czegoś, oswobodzony, a po drugie, doskonały, zakończony, pełny, całkowity. Zatem już w 
znaczeniu etymologicznym zawarte są dwa określenia tego, co absolutne: w pierwszym 
definiowane jest ono samo w sobie, w odrębności bądź odłączeniu od wszystkiego, co inne, 
negatywnie wobec wszystkiego, co cząstkowe, skończone, różnorodne - jako więc wolne od 
wszystkiego, jako bezwzględna jedność. W drugim znaczeniu jest ono określane pozytywnie 
wobec tego, co inne - jako to, co panuje nad wszystkim, co nie może mieć niczego poza sobą 
(inaczej nie byłoby bowiem czymś doskonałym i pełnym). Obydwa znaczenia określają łącznie 
Absolut jako en kai pan (byt i wszystko). Istotne jest, że obydwa te znaczenia w sposób 
konieczny składają się na pojęcie Absolutu, ponieważ istnienie jednego z tych znaczeń 
implikuje obecność drugiego, jedno bez drugiego jest nie do pomyślenia; są dwoma aspektami 
jednego określenia. W rzeczy bowiem samej, po to, ażeby być od wszystkiego wolnym, trzeba 
mieć nad wszystkim moc i władzę, innymi słowy, trzeba rozporządzać pozytywną potencją 
stania się wszystkim lub siłą wszystkiego; z drugiej strony, wszystkim można być tylko wtedy, 
gdy nie jest się czymś poszczególnym czy odrębnym, jeśli jest się od wszystkiego wolnym i 
odłączonym.  

Łatwo teraz dostrzec ścisłą wewnętrzną współzależność czy też zgodność między 
pojęciem Absolutu a pojęciem prawdy, gdyż także prawda, jak widzieliśmy w poprzednim 
rozdziale, odznacza się w stosunku do bytu dwoma związanymi ze sobą aspektami; jest 
zarówno wolna od wszelkiego bytu, jak i stanowi pozytywne źródło bytu.  

Z tego, co powiedzieliśmy, jasno wynika, że nasze pojęcie Absolutu, stanowiące punkt 
wyjścia pierwszej nauki (teozofii) i leżące u podstawy całego systemu wiedzy integralnej, toto 
coelo13 różni się od „Absolutu” filozofii racjonalistycznej. W filozofii racjonalistycznej Absolut 
występuje tylko w jednym z dwóch określonych przez nas znaczeń, a ponieważ jedno 
znaczenie uzyskuje w rzeczywistości całą swą treść od znaczenia drugiego, przeto pojęcie 
Absolutu zupełnie nic tu nie znaczy, jest ono tak samo pustym słowem, jak wszystkie inne 
podstawowe pojęcia filozofii racjonalistycznej: byt, nicość itd. Będąc sam w sobie słowem 
pustym, Absolut napełnia się tu treścią i staje się rzeczywistym jedynie genetycznie, drogą 
samorozwoju w procesie dialektycznym. Tymczasem prawdziwy Absolut zawiera w sobie 
odwiecznie i w sposób konieczny wszelkie byty i wszelką rzeczywistość, zawsze będąc 
zarazem czymś wyższym od owych bytów i owej rzeczywistości. W samym Absolucie nie 
może zachodzić żaden proces. Wszelki proces, wszelki rozwój, wszelkie dialektyczne przejście 
od ogólnych, abstrakcyjnych i potencjalnych określeń do określeń bardziej konkretnych i 
rzeczywistych, właściwe jest wyłącznie nam, naszemu ludzkiemu myśleniu, które stopniowo, w 
procesie czasowego następstwa ujawnia treść, która zarazem istnieje w Absolucie jako 
jednolity, wieczny akt. 

Absolut, jak powiedziano, jest konieczny dla naszego rozumu, naszych zmysłów i woli. 
Lecz czy wynika z tego jego (Absolutu) własna, obiektywna rzeczywistość, a jeżeli nie wynika 
(co jest rzeczą oczywistą), to na jakiej podstawie możemy stwierdzać istnienie owej właściwej 
Absolutowi rzeczywistości? Nie ulega kwestii, iż jakakolwiek rzeczywistość czegoś innego od 
nas może mieć w nas jedynie podstawę bierną, innymi słowy: nie jesteśmy w stanie sami z 
siebie rzeczywistości takiej wytwarzać, możemy jedynie postrzegać ją jako oddziaływanie na 
nas czegoś od nas innego. Bez wątpienia, dla wszystkich ludzi dużo głębszym przeżyciem od 
świadectwa zmysłów, zdolności rozumienia i aktów woli jest bezpośrednie doznanie absolutnej 
rzeczywistości, w którym to doznaniu działanie Absolutu jest przez nas percypowane 
bezpośrednio; w którym, by tak rzec, stykamy się z Samoistniejącym. Doznanie to, nie 
związane z żadną określoną treścią, lecz wszelkiej treści podległe, samo w sobie jest 

                                                        
13 O całe niebo (łac.). 
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jednakowe u wszystkich ludzi, i dopiero kiedy pragniemy połączyć je z jakimś szczególnym 
wyrażeniem (pozytywnym bądź negatywnym - bez różnicy), kiedy pragniemy przełożyć je na 
ciasny język określonego przedstawienia, określonego wrażenia i określonej woli, wtedy 
nieuchronnie pojawiają się wszelkie możliwe różnice zdań i spory. Dlatego jeśli gdziekolwiek 
należy trzymać się nie słów i nazw, lecz bezpośredniego doznania lub odczucia to właśnie 
tutaj. 

 
Więc jeśliś uczuciu oddany bez reszty, 
Nazwij je jak chcesz - ja imienia 
Jego nie znam. Uczucie - wszystkim, a słowo 
To tylko dźwięk, dym, co otacza 
Żar nieśmiertelny niebiańskiego ognia14. 

 
Wszelkie poznanie dotyczy niepoznawalnego, wszelkie słowa odnoszą się do 

niewypowiedzianego i wszelka rzeczywistość sprowadza się do tej rzeczywistości, którą dzięki 
bezpośredniemu odczuciu odnaleźć możemy w nas samych. 

W owym bezpośrednim odczuciu objawia się nam jedno we wszystkim, trzeba wszelako 
również poznać wszystko w jednym. Absolut nie jest tylko rzeczywistością, tylko istnieniem, 
jest on nadto pełen treści, nie wolno zatem zadowolić się twierdzeniem dotyczącym jego 
rzeczywistości, wywiedzionym z bezpośredniego doznania, trzeba poznać jego 
urzeczywistnianie się w tym, co inne, jego przejawianie się, poznać Logos i ideę. Koniecznym 
jest więc zwrócenie się ku filozofii, a właściwie ku logice absolutnej.  

Powiedzieliśmy, że Absolut rozporządza pozytywną siłą bytu. W określeniu tym 
powiedziane jest implicite, że, po pierwsze, Absolut sam w sobie wolny jest od wszelkiego 
bytu i, po drugie, że w pewien sposób zawiera w sobie wszelki byt. Są to, jak powiedziano, 
dwa aspekty jednego określenia, bowiem wolność od wszelkiego bytu (nicość pozytywna) 
implikuje rozporządzanie wszelkim bytem. Absolut wolny jest od wszelakich określeń dlatego, 
że wszystkie je w sobie zawierając, nie ulega wyczerpaniu, nie jest tożsamy z żadnym z nich, 
lecz pozostaje samym sobą. Natomiast gdyby Absolut nie rozporządzał bytem, gdyby bytu był 
pozbawiony, wówczas nie mógłby być od bytu uwolniony, przeciwnie, byt byłby wtedy dla 
Absolutu czymś koniecznym (albowiem byt byłby wówczas niezależny od Absolutu, a to, co 
ode mnie niezależne, czego mi brak, jest dla mnie czymś nieodzownym; jest koniecznością, 
którą muszę, nawet wbrew woli, zaakceptować). 

Absolut jest więc niczym i wszystkim: niczym, ponieważ nie jest czymkolwiek; 
wszystkim, ponieważ nie może być pozbawiony czegokolwiek. Sprowadza się to do jednego, 
bowiem wszystko, nie będąc czymkolwiek jest niczym, zaś nic, które jest (nicość pozytywna), 
może być tylko wszystkim15. Jeśli Absolut jest nicością, byt jest wobec niego czymś innym; 
jeśli zarazem Absolut jest źródłem bytu (rozporządza siłą pozytywną), to jest on źródłem tego, 
co wobec niego inne. Jeśliby Absolut pozostawał tylko samym sobą, zawierając w sobie coś 
innego niż on sam, wówczas to coś innego byłoby jego odrębną częścią, zatem Absolut nie 
byłby już Absolutem. Innymi słowy, jeśliby Absolut potwierdzał swoje istnienie tylko swą 
absolutnością, to właśnie dlatego nie mógłby być absolutny, wówczas bowiem to, co  inne 
wobec niego, nieabsolutne, byłoby wewnątrz Absolutu jako jego odrębna część czy też 
granica; Absolut byłby tym samym ograniczony, szczególny i zależny. W takim razie, ażeby 

                                                        
14 Nie udało się ustalić autora wiersza (przyp. red.). 
15 Owa nicość pozytywna, lub inaczej En-Sof kabalistów, jest całkowitym przeciwieństwem heglowskiej formuły 
nicość=czysty byt, uzyskanej przez proste wyabstrahowanie czy też odebranie bytowi wszystkich określeń 
pozytywnych. 
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być tym, czym jest, Absolut winien być przeciwieństwem samego siebie lub jednością siebie i 
swego przeciwieństwa. 

 
Denn Alles muss in Nichts zerfallen, 

                      Wenn es im Sein beharren will16.   
 
Owo najwyższe prawo logiki jest tylko abstrakcyjnym wyrazem wzniosłego zjawiska 

fizycznej i moralnej miłości. Miłość jest samonegacją istoty, potwierdzeniem tego, co inne; 
zarazem dzięki tej samonegacji dokonuje się wyższe samopotwierdzenie istoty. Nieobecność 
samonegacji czy też miłości, a więc egoizm, nie jest rzeczywistym samopotwierdzeniem istoty, 
a jedynie bezpłodnym, skazanym na niepowodzenie dążeniem lub wysiłkiem 
samopotwierdzenia, co właśnie uwidacznia egoizm, będący źródłem wszelkich cierpień. 
Rzeczywiste samopotwierdzenie osiągalne jest wyłącznie na drodze samonegacji, co sprawia, 
że obydwa te określenia są koniecznymi, uzupełniającymi się przeciwieństwami siebie. Toteż 
gdy mówimy, iż Absolut zgodnie ze swym określeniem stanowi jedność siebie i swej negacji, 
to jedynie powtarzamy w ten sposób - tyle że w bardziej abstrakcyjnej formie - słowa 
wielkiego apostoła: Bóg jest miłością. 

Jako dążenie do tego, co inne wobec Absolutu, a więc dążenie do bytu, miłość jest 
zasadą różnorodności, Absolut bowiem sam w sobie, jako coś ponadbytowego, jest 
bezwarunkową jednością; wszelkie istnienie natomiast jest relacją, relacja zaś implikuje wielość 
elementów, będących ze sobą w jakimś związku, a więc różnorodność. Jednakże Absolut - 
będąc źródłem tego, co wobec niego inne, jednością siebie i tego, co inne, a więc miłością - nie 
może, jak widzieliśmy, przestać być samym sobą; przeciwnie: tak jak w naszej ludzkiej miłości, 
będącej zapomnieniem o własnym ja, owo ja nie tylko nie ginie, lecz dostępuje 
samopotwierdzenia wyższego rzędu, tak i Absolut, postrzegając to, co wobec niego jest inne, 
potwierdza swą własną określoność  

Toteż w Absolucie należy rozróżnić dwa odwieczne bieguny, dwa centra: pierwsze - 
źródło bezwarunkowej jedności lub jedyności jako takiej, źródło wolności od wszelkich form, 
od wszelkich przejawów, a zatem od wszelkiego bytu; i drugie - źródło czy też siłę tworząca 
byt, siłę tworząca różnorodność form. Z jednej strony Absolut stoi wyżej aniżeli wszelki byt, 
stanowi bezwzględną jedność, jest nicością pozytywną; z drugiej strony jest bezpośrednią 
potencją bytu lub pierwszą materią. Albowiem jeśli Absolut byłby jedynie ponadistniejący lub 
wolny od bytu, nie mógłby tworzyć bytu i byt by nie istniał; gdyby jednak byt nie istniał, to 
wówczas Absolut nie mógłby być od niego wolnym, bo nie można być wolnym od czegoś, co 
nie istnieje, zatem sam Absolut jako taki nie istniałby, w ogóle nic by nie istniało; lecz 
ponieważ coś istnieje, istnieć musi również Absolut ze swoimi dwoma biegunami. Drugim 
biegunem jest istota bądź pierwsza materia Absolutu, podczas gdy pierwszym biegunem jest 
sam Absolut jako taki, nicość pozytywna (en-sof); pierwsza materia nie jest jakąś nową, 
odrębną wobec Absolutu substancją, lecz samym Absolutem potwierdzającym się poprzez 
odniesienie do swego przeciwieństwa. Absolut, sam w sobie nie podlegający określeniu 
(albowiem jego ogólne pojęcie jest tylko prowizorycznym określeniem dla nas) określa siebie, 
jawiąc się jako bezwzględna jedność w stosunku do swego przeciwieństwa, albowiem 
prawdziwą jednością jest to, co nie wyklucza z siebie różnorodności, lecz, przeciwnie, 
przyswaja ją sobie. Nie ulega przy tym naruszeniu przez nią, pozostaje tym, czym jest, 
pozostaje jednością i tym samym dowodzi, iż stanowi jedność bezwzględną, jedność 
ugruntowaną w samej swej istocie, nie mogącą być usuniętą ani unicestwioną przez 

                                                        
16 I wszystko musi zapaść się w Nicości, 
    Jeśli chce w Bycie uczestniczyć. 
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jakąkolwiek różnorodność. Jeżeli jedność byłaby jednością jedynie dzięki nieobecności 
różnorodności, gdyby była prostym brakiem różnorodności, gdyby wraz z pojawieniem się 
różnorodności jedność traciła swój charakter, wówczas jedność byłaby tylko czymś 
przypadkowym, a nie bezwzględnym; różnorodność miałaby nad nią przewagę, jedność byłaby 
różnorodności podporządkowana. Prawdziwa, bezwzględna jedność posiadać musi moc 
większą od różnorodności,  musi ją przewyższać i musi tę przewagę udowodnić bądź 
urzeczywistnić, odtwarzając w sobie wszelką różnorodność i stale nad nią triumfując; 
doświadczanie siebie polega bowiem zarazem na doświadczaniu napotykanych przeciwieństw. 
Podobnie i nasz duch stanowi jedność nie dlatego, że jest pozbawiony różnorodności, ale 
dlatego, że doznając w sobie nieskończonej różnorodności odczuć, myśli i pragnień, zawsze 
pozostaje samym sobą i całej żywiołowej różnorodności zjawisk nadaje charakter duchowej 
jedności, bierze tę  różnorodność w posiadanie, czyni ją sobie podległą. 

                        
Wolność, niewola, spokój, wzburzenie, 

                        Odchodzą i znowu wracają, 
                        On wciąż zaś ten sam, przez żywiołowe dążenie 
                        Tylko siły jego się ujawniają17.   
 
Jeśli jest tedy nicość negatywna, będąca czymś niższym od bytu, będąca brakiem bytu i 

jeśli jest nicość pozytywna, będąca czymś wyższym od bytu, mająca przewagę nad bytem i 
dysponująca wolnością od niego, to analogicznie do tego istnieje również jedność negatywna, 
będąca czymś niższym od różnorodności, będąca tylko brakiem różnorodności, oraz jedność 
pozytywna, będąca czymś wyższym od różnorodności, posiadająca nad nią przewagę, nie 
mogąca być przez różnorodność naruszona; wolna więc od różnorodności w sposób 
bezwzględny. Jest rzeczą oczywistą, że Absolut należy określać jako nicość pozytywną i 
jedność pozytywną.   
 
 

Przełożył z języka rosyjskiego Robert Papieski 

                                                        
17 W. Sołowjow, Jak w czystym lazurze ucichłego morza... 


