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„Nie ma nowych idei. Idee są ciągle te same, począwszy od Hioba.” 

Fiodor Dostojewski 

 

 

 

 

 

WPROWADZENIE 

 

   

 Filozofia rosyjska, w szczególności ta określana mianem religijnej, była (i jest) w 

istotny sposób pochłonięta tematem cierpienia i śmierci. O ile śmierć, jako centralne 

zagadnienie filozofii, była (i jest) wiecznym tematem refleksji filozoficznej, to cierpienie 

w krąg tematyki centralnej nie zawsze było włączane. Wynikało to z różnych przyczyn. 

Dużą  rolę odgrywało tu  specyficzne rozumienie zadań stojących przed filozofią, 

pojmowanie „współczynnika racjonalności”, jak i stosunek do tego, co można określić 

mianem religijnego wymiaru filozofowania. Rosjanie stosunkowo najczęściej pojmowali 

myślenie jako integralność porządku filozoficznego i religijnego. Dlatego cierpienie, 

które w ramach  zachodniego paradygmatu nauki było przesuwane w obszar 

zainteresowań psychologii, fizjologii czy ogólnie medycyny – w Rosji było traktowane 

jako doniosły moment refleksji filozoficzno-religijnej. 

 Scholastyczne partykularyzacje, odróżnienia  kompetencji poszczególnych nauk w 

Rosji nie podlegały jakimś szczególnym absolutyzacjom. Pozwalało to na włączanie w 

zakres filozoficznych przemyśleń tematów, które według filozofii pojmowanej jako 

dziedzina ścisłego, czystego myślenia nie mieszczą się w zasięgu jej kompetencji. Dlatego 

umieranie, cierpienie i wszystkie wiążące się z tym stany przeżyciowe stały się tu 

zagadnieniami szeroko opracowywanymi, w częstych nawiązaniach do literatury pięknej 

czy poezji, a również lekcji udzielonej przez samą historię Rosji, obfitującą  wszelkimi 

formami zła, wynikającego z przyczyn społecznych i politycznych. Rosjanie, których 

pochłaniał filozoficzny namysł, wszyscy bez mała podkreślali tę specyfikę swojego 

myślenia i przeciwstawiali się zimnemu, beznamiętnemu oglądowi rzeczywistości, który 

przez całe pokolenia wykuwali filozofowie Zachodu. Zadaniem moim, które stawiam 

przed sobą w tej pracy, będzie między innymi udowodnienie powyższej tezy. 
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 W szczególności rosyjska literatura XIX i  XX-wieczna jest nasycona tematyką 

cierpienia, rozpatrywaną na wielu poziomach. Chodzi tu o wymiar społeczny i narodowo- 

etniczny, jak i religijny i osobowy. Można powiedzieć, że podejmując ten  trudny temat 

tacy autorzy jak Fiodor Dostojewski, Lew Tołstoj, a w nowszych czasach Borys 

Pasternak, Aleksander Sołżenicyn, Warłam Szałamow (to tylko ci najbardziej znani) 

starali się ująć nie tylko własne przeżycia i przemyślenia na ten temat, lecz także 

zmierzali do wyrażenia istoty, samego sedna rosyjskiej duszy. A zatem uwzględniali 

pewien zasadniczy rys Rosjan jako ludzi z krwi i kości, jako ludzi uwikłanych w dramat 

życia, świadomych tego dramatu i czyniących z niego podstawową treść swojej 

egzystencji. Oczywiście, cierpienie jest zagadnieniem uniwersalnym, przewijającym się w 

twórczości literackiej od greckich tragików (Ajschylos, Eurypides, Sofokles), poprzez 

Szekspira aż do Knuta Hamsuna, Johna Steinbecka czy Gustawa Herlinga – 

Grudzińskiego. Jednakowoż wkład Rosjan w tym zakresie jest tu niewątpliwie niezwykle 

doniosły i swoisty. Dusza rosyjska cierpi tak jak dusza każdego innego człowieka, który 

znajduje się w sytuacji faktycznego cierpienia. Jednak ważne tu są bardziej szczegółowo 

rozpatrywane momenty i tło tego cierpienia, a zatem miejsce cierpienia w całościowym 

rozumieniu człowieczeństwa. W tej mierze kultura rosyjska miała dużo do powiedzenia w 

wymiarze ogólnoludzkim. 

 Pewna wyższość literatury w stosunku do filozofii polega niewątpliwie na tym, że te 

„przeklęte problemy” rozważa ona na materiale wziętym z życia, z codziennych przeżyć, 

uczuć, emocji. Filozofia uwzględnia zawsze kontekst  problemowy i szersze tło 

problematyki. Takie jest jej zadanie i posłannictwo. Czy to jednak oznacza, że swoje 

przemyślenia  ma  czerpać li tylko z analiz pojęciowych, które odsłaniają prawdę, ale 

pozbawiają ją odniesienia do ludzkiej realności? Rosyjska filozofia charakteryzowała się 

na ogół uwrażliwieniem na wymiar antropologiczny rzeczywistości. Jeśli antropologia  

ma być uprawiana w sposób dogłębny, to nie wystarczy tylko odniesienie obecnych w 

niej tematów do bardziej abstrakcyjnie rozumianej metafizyki czy filozofii Boga. Chodzi 

o pokazanie, w jaki sposób ów wymiar pozaludzki i ponadludzki rzeczywistości odciska 

się w człowieczych przeżyciach i co istotnego może w nich zmienić.  

Filozofia bowiem jest nie tylko rozwijaniem rozumienia, ale poprzez rozumienie 

powinna kształtować wrażliwość, w wielu jej aspektach. Być może najistotniejszą 

wartością filozofii rosyjskiej jest to, że kładła ona nacisk na uwrażliwianie człowieka. 

Myśl uwrażliwiająca wiąże filozofię z życiem, a filozofia, chociaż nieustannie poszukuje 

metafizycznych podstaw życia, to jako dzieło żyjących ludzi jest w tym życiu zanurzona. 
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Być między ziemią a niebem, przeżywać dogłębnie wszystko, co życie przynosi, a 

jednocześnie poszukiwać znaków boskości – takie jest chyba w ostatecznym rozrachunku 

powołanie filozofa. 

Rosyjska myśl filozoficzna jest zadziwiającym połączeniem dążenia do głębinowego 

wejrzenia w duszę człowieka, dążenia które stara się nie tylko zarejestrować to, co w 

człowieku wielkie i doniosłe, co jest świadectwem jego duchowego wzlotu  z  

jednoczesną   próbą  wniknięcia w tajniki wewnętrznego życia Boga i boskiego 

nadprzyrodzonego świata. To  przeżyciowo-poznawcze drążenie człowieczeństwa i 

mistyczny wzlot w kierunku Boga są traktowane z całą  pasją, ocierając się nieraz o 

granice szaleństwa i herezji. Częste jest w myśleniu rosyjskich filozofów to, że dają się 

pochłonąć przez problematykę antropologiczną, chcąc zrozumieć człowieka nawet zdają 

się odcinać go od boskich źródeł, maksymalizować ludzką autonomię i wolność. 

Następnie, prawem kontrastu, ich myślowa aktywność w niespodziewany sposób zwraca 

się w stronę Boga i bytów czy energii bliższych Bogu, dążąc do mistycznego  roztopienia 

się w wiecznym świetle boskości. I w jednym i w drugim przypadku  daje się odczuć 

maksymalizm oczekiwań dotyczących możliwości filozofii. Każda metoda czy sposób 

poznania wydaje się być dla Rosjan uprawniona, o ile doprowadzić może człowieka do 

utęsknionej prawdy dotyczącej zgłębienia człowieka i Boga. Syntezą  zaś prawdy o 

człowieku i ludzkości oraz prawdy o Bogu z  reguły dla rosyjskich myślicieli jest 

tajemnica Bogoczłowieczeństwa i wnikanie w nią staje się dalszym etapem filozoficznego 

odnajdywania się w świecie. Dialektyka buntu i pokory towarzyszy nieustannie tym 

nagłym i namiętnym zmianom perspektyw  przeżyciowych i  poznawczych. 

Cierpienie i śmierć jest w rosyjskiej myśli religijnej jednocześnie problemem 

filozoficznym i tajemnicą teologiczną. Te dwie płaszczyzny nie są separowane, jak to ma 

nader często miejsce w myśli filozoficznej Zachodu. Odnoszą się te zagadnienia, 

związane z cierpieniem i śmiercią, zarówno do antropocentrycznego, jak i 

teocentrycznego wymiaru rosyjskiego myślenia. Połączenie perspektywy filozoficznej i 

teologicznej powoduje, że cierpienie i śmierć nie są rozważane tylko w jakichś 

zamkniętych, odrębnych płaszczyznach przyrodniczej i metafizycznej , lecz uwzględniana 

jest także, a może przede wszystkim,  płaszczyzna nadprzyrodzona. To zaś oznacza, że 

rozważania Rosjan na temat tych fundamentalnych dla zrozumienia nie tylko człowieka, 

ale i świata stanów mają charakter eschatologiczny. Eschatologizm rosyjskiego myślenia 

jest jedną z podstawowych jego cech, które wyróżniają  je w stosunku do filozofii 

zachodniej. Filozofowie zachodni wprowadzenie eschatologii w porządek rozważań ściśle 
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filozoficznych, opartych na rygorze metod racjonalistycznego zgłębiania rzeczywistości 

uważają za zabieg nieuprawniony i niedopuszczalny. Jest to jednak być może tylko 

wyrazem pewnego racjonalistycznego przesądu, który wlecze się przez nieomalże całe 

dzieje europejskiej filozofii. Cóż bowiem powiedzieć o Platonie, który w Fedonie rozwija 

swoje eschatologiczne fantazje, czy żyjącym współcześnie z krytycznym wobec nie tylko 

wszelkiej metafizyki, ale i religii Immanuelem Kantem – Emanuelu Swedenborgu, 

autorze książki  O niebie i jego cudach, również o piekle według tego co słyszano i 

widziano?  

Ukazanie perspektywy eschatologicznej, którą miała na względzie większość 

rosyjskich myślicieli żyjących w XIX i  XX wieku, jest podstawowym celem niniejszej 

pracy. Różnorodność „propozycji” w tym zakresie wydaje się być rzeczą najbardziej z 

punktu widzenia filozoficznego i teologicznego interesującą. Dlatego będę prezentował 

poglądy rosyjskich myślicieli wywodzących się z różnych tradycji filozofowania  i starał 

się przedstawić ich sposób uzasadniania  przyjętych przez nich typów eschatologii. 

Myśliciele, których poglądami zajmę się w niniejszej pracy są w Polsce w różnym stopniu 

znani i komentowani. Istnieje bogate piśmiennictwo poświęcone filozofii Nikołaja 

Bierdiajewa, w kręgach prawosławnych zwłaszcza teologów komentowane są poglądy 

Sergiusza Bułgakowa. Natomiast ciągle jeszcze słaba jest znajomość dorobku Nikołaja 

Fiodorowa, Wiktora Niesmiełowa i zwłaszcza Lwa Karsawina Wszyscy ci myśliciele są 

przedstawicielami rosyjskiej filozofii religijnej i prezentują taki styl filozofowania, który 

można nazwać teologizującym, a nawet można ich nazwać filozofującymi teologami. 

Przybliżenie poglądów tych myślicieli, odnoszących się w swojej twórczości do 

problematyki cierpienia i śmierci, powinno przyczynić się do poszerzenia wiedzy na 

temat rosyjskiej refleksji eschatologicznej. Natomiast nie omawiam w osobnym rozdziale 

pogladów na temat cierpienia i śmierci Lwa Szestowa, który jest przedmiotem wielu 

analiz polskich badaczy rosyjskiej filozofii religijnej. Jestem autorem obszernej 

monografii, poświęconej jego myśli, w której dużo uwagi poświęcam tematom 

poruszanym w niniejszej pracy  Prezentacja i analiza poglądów eschatologicznych pięciu 

rosyjskich myślicieli religijnych poprzedzona została rozdziałem, w którym zawarte 

zostały uwagi dotyczące ogólnych kwestii, odnoszących się do sposobu ujmowania 

fenomenów cierpienia i śmierci w ramach refleksji filozoficznej, ze szczególnym 

uwzględnieniem w tej mierze swoistości rosyjskiej filozofii religijnej.                 
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 Uniwersalność śmierci i powszechność cierpienia stanowią podstawowe dane 

filozoficzne, służące najpierw opisowi, a następnie próbie zrozumienia ludzkiej kondycji, 

a również, a może przede wszystkim, przeżyciowemu wczuciu się w nią. Poprzez  

zgłębianie wymiaru antropologicznego rzeczywistości dochodzimy też do możliwości  

uchwycenia  ontycznych podstaw człowieczeństwa w płaszczyźnie przyrodniczej i 

nadnaturalnej, a tym samym znalezienia pomostu pomiędzy tym, co ludzkie i 

pozaludzkie. Ten fakt, że filozofia zawsze była meditatio mortis (rozmyślaniem o śmierci) 

i, co więcej, praeparatio mortis (przygotowaniem do śmierci)  oraz ostatecznie stanowiła 

świadomościową podstawę tego, co określa się jako ars moriendi (sztuka umierania) 

może być potraktowany jako konstatacja wręcz banalna.  

Tymczasem z punktu widzenia kolejnych pokoleń  ludzi filozofujących nigdy nie jest 

to banałem. Drążąca rzeczywistość ludzka myśl i nieodłączne od istnienia przeżywanie 

nieustannie zmagają się ze śmiercią jako podstawowym horyzontem osobowego życia i 

zarazem jako jednym z fundamentalnych filozoficznych problemów. Podobnie, choć 

niezupełnie tak samo, rzecz ma się z zagadką ludzkiego cierpienia. Życie ludzkie jest, od 

strony doczesnej, nie tylko umieraniem, jako nieodwracalnym procesem wiodącym ku 

śmierci, czyli zniknięciem żywej ludzkiej istoty w tym świecie, ale i jednocześnie 

napełnione jest różnorodnymi formami cierpienia, które towarzyszą umieraniu, będąc 

jego oznaką. Można powiedzieć, że cierpienie i umieranie są nieodrodnymi towarzyszami 

ludzkiej wędrówki przez, dłuższe lub krótsze, życie. Z tą różnicą, że cierpienie raz się od 

nas oddala, to znowu jest w pobliżu, w zasięgu ręki, natomiast umieranie trzyma ciągle 

nas za dłoń. Wędrówka zaś ta nie jest swobodną przechadzką, lecz prowadzi prosto w 

objęcia śmierci. 

 Tak wygląda rzeczywistość ludzkiego losu, oglądanego od niejako ludzkiej strony. I 

cierpienie, i śmierć możemy przyjąć jako koszt zaistnienia w świecie, poprzestając na tej 

konstatacji. Racjonalistyczne filozofie, w rodzaju demokrytejskiej, epikurejskiej, a nawet 

stoickiej, wszystkie późniejsze odmiany materializmu, ale i też, wcale nie z tradycji 

racjonalistycznej wyrastający,  ateistyczny egzystencjalizm Jean Paul Sartre’a czy 

Martina Heideggera  – czynią wszystko, aby te fundamentalne odniesienia ludzkiego 

życia zawrzeć w granicach „tego świata”. O ile jednak śmierć można rozpatrywać jako 

coś, co da się penetrować i wyjaśniać beznamiętnym rozumem, to cierpienie i umieranie 

w klamry tegoż  rozumu ująć się nie da. W nieuchronny sposób odsyłają i poznawczą 

uwagę, i przeżycia w obszary Transcendencji. Myślenie filozoficzne, dążące do syntezy 

na poziomie racjonalności, do rozumności, rzec można, samozamkniętej, wewnętrznie 
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spójnej i, w pewnym sensie, ze sobą pogodzonej przypomina daremny trud Syzyfa, jeśli 

nie otwiera perspektywy syntezy szerszej, w której spotyka się z myśleniem 

teologicznym.  

 Jeśli za pewnego rodzaju trop wiodący do zrozumienia specyfiki ludzkiego bytowania 

przyjąć dynamikę buntu i pokory, to niewątpliwie synteza porządku  filozoficznego i 

teologicznego  będzie tego konsekwencją. Inną sprawą jest, czy da się ją osiągnąć. Tym 

niemniej rzeczywistość życia, które jest naznaczone cierpieniem w nieuchronny sposób 

popycha, myślącą zwłaszcza, część rodzaju ludzkiego do prób tworzenia takiej syntezy. 

Biorąc pod uwagę integralność bytu ludzkiego, to że stanowi on pewną, dynamiczną 

wszakże, całość – wtedy rozrywanie porządków rozumu i wiary wydaje się stanowić 

zabieg sztuczny. Czymś jeszcze innym  jest zagadnienie, czy istnieje jakaś, często nie 

zawsze wyrażana, motywacja takiego zabiegu.  

 Zagadnienia cierpienia, umierania i śmierci należą niewątpliwie do najtrudniejszych w 

refleksji filozoficznej. Nawet jeśli przyjmiemy perspektywę filozofii zobiektywizowanej, 

takiej, która bada rzeczywistość starając się w maksymalny sposób uniknąć posądzenia o 

uleganie subiektywizmowi, to tak czy inaczej zawsze filozofuje na ten temat człowiek, 

który jest wydany na różne możliwości cierpienia, który jest skazany na umieranie i 

wreszcie na nieodwracalną śmierć. Zajmując się innego rodzaju problematyką 

filozoficzną, dotyczącą na przykład zagadnień filozofii przyrody czy natury Boga – 

filozofujący podmiot nie musi jej odnosić w sposób „nagląco” bezpośredni do samego 

siebie, choć i nie jest to tematyka niezwiązana z człowiekiem jako takim. W europejskiej 

tradycji filozoficznej, wyrastającej z ducha Aten, posiłkującej się głównie 

racjonalistycznym i dążącym do obiektywizowania rezultatów poznania paradygmatem – 

owa postawa dystansu wobec rozważanych tu fenomenów jest na ogół przestrzegana. 

Wiąże się to z rygorem racjonalności. Filozofii nie pojmuje się jako jakiejś formy 

autobiografii, odwołującej się do własnych przeżyć i odczuć, odnoszących się do 

przeżywanych albo przeżytych przez dany podmiot cierpień oraz stosunku do własnego 

umierania. Wychodzi się tu z założenia, że cierpienie, umieranie i śmierć mają wszystkie 

cechy przypadłości właściwych gatunkowi animal rationale. Nawet jeśli filozofowie tacy, 

jak Marek Aureliusz (w Rozmyślaniach), św. Augustyn (w Wyznaniach), czy Błażej 

Pascal (w Myślach) wypowiadają się na fundamentalne tematy egzystencji  w pierwszej 

osobie albo niejako do siebie – to na różne sposoby jednak odnoszą się do kondycji 

ludzkiej rozumianej w sposób powszechny. Wynika to z faktu, że człowiek jest bytem nie 

tylko przeżywającym i tak, jak w przypadku myśliciela wyrażającym w różnych formach 
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ekspresji filozoficznej swoje przeżycia, ale również przeżywa stany i doświadczenia 

egzystencjalne innych ludzi i porównuje je z własnymi. Bowiem gatunek ludzki to nie 

tylko zbiór autonomicznych biologicznie osobników, lecz także cała sieć aksjologicznych 

relacji między nimi. Czy jednak takie racje, przemawiające na rzecz filozoficznego 

obiektywizmu są wystarczające? 

 Bierdiajew zauważa, że: „Grecka filozofia nie postawiła w całej głębi i pełni problemu 

człowieka. Odkryła w człowieku rozum, ale sam człowiek nie ujawnił się tej filozofii jako 

centrum bytu i główny problem filozofii”1 Wiąże to z istotnym brakiem właściwym tej 

filozofii, mianowicie z tym, że brakowało w niej momentu personalistycznego. „Filozofia 

nie może nie być personalistyczną nawet wtedy, kiedy dąży do bycia obiektywną. Na 

każdej znaczącej filozofii spoczywa pieczęć osobowości filozofa. Nie tylko filozofia bł. 

Augustyna, Pascala, Schopenhauera, Kierkegaarda, Nietzschego była personalistyczną. 

Nie mniej personalistyczna była filozofia Platona, Plotyna, Spinozy, Fichtego i Hegla. 

[…] Filozofia może być jedynie moją, chociaż nie znaczy to, że zamknąłem siebie w 

mojej filozofii. Autentyczna filozofia, której rzeczywiście coś się objawia, nie jest tą, 

która bada przedmioty, ale tą, która męczy się nad sensem życia i własnego losu. 

Filozofia zaczyna się od rozważania nad własnym losem”.2 Warto tu przy okazji zwrócić 

uwagę na to, że Bierdiajew trud filozofowania pojmuje jako mękę, jako przebijanie się 

człowieka do obszarów sensu. Czy jednak faktycznie grecka filozofia zamykała się na 

problematykę człowieka, traktując go w sposób systematyczno-racjonalistyczny i 

odrywając od głębi? Nie wydaje się to być do końca prawdą, jeśli przywołamy sobie 

postaci Heraklita czy Sokratesa, którzy zasadę „poznaj samego siebie” uważali za 

kluczową dla refleksji filozoficznej. Nawet jeśli personalizm ich filozofii przejawiał się w 

formie zalążkowej i nie był rozszerzony o odniesienia do rzeczywistości międzyosobowej 

i społecznej, to stanowił istotny krok w nowym kierunku i był niejako prologiem do 

wykwitu późniejszego personalizmu chrześcijańskiego. Poza tym, Bierdiajew ma rację, że 

od personalizmu w filozofowaniu nie można „uciec”, ale to nie zmienia faktu, że można 

starać się w jak największym stopniu zminimalizować ten motyw. Przykładem choćby 

filozofowanie pitagorejczyków czy przyrodnicze zainteresowania filozofów epoki 

Odrodzenia, nie mówiąc już o XIX-wiecznym naukowym pozytywizmie Augusta 

Comte’a, Herberta Spencera czy Hipolita Taine’a albo marksizmie. 

                                                
1 Mikołaj Bierdiajew, Rozważania o egzystencji. Filozofia samotności i wspólnoty, Kęty 2002, przełożył Henryk 
Paprocki, s.27. 
2Ibidem, s.19-20. 
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 Piotr Przesmycki w swojej pracy poświęconej teologicznym i moralnym aspektom 

myśli Bierdiajewa zauważa: „Analiza dzieł Bierdiajewa w aspekcie antropologicznym 

pozwala stwierdzić, że człowiek rozumiany jako osoba zajmuje w jego hierarchii miejsce 

pierwszoplanowe; jest kategorią aksjologiczną, punktem przecięcia się świata materii i 

ducha, konieczności i wolności. Osoba to byt duchowy doznający radości i cierpień. 

Przysługuje jej całkowita samodzielność ontologiczna. Nie stanowi ona części żadnej 

nadrzędnej całości – jest bowiem mikrokosmosem”.3  Cała dyskusja wokół możliwości 

adekwatnej eksplikacji fenomenów cierpienia, umierania i śmierci musi uwzględniać 

właśnie ów antropologizm filozofii i głos Bierdiajewa wydaje się być tu znaczący. Ktoś 

mógłby powiedzieć, że koncentrowanie się przez filozofów na temacie ludzkim jest 

niczym innym, jak grzechem antropomorfizmu, a w kategoriach chrześcijańskich po 

prostu przejawem pychy. Jednak dalsza refleksja ujawnia, że wcale tak być nie musi. 

Bierdiajew dobitnie broni antropologicznego punktu wyjścia w filozofii: „Nie można 

uwolnić filozofii od antropologizmu i antropocentryzmu, jak często próbowali to czynić 

filozofowie, pragnąc przezwyciężyć pierworodny grzech egocentryzmu. 

Antropocentryzm jest fałszywy i grzeszny właśnie jako egocentryzm. Jednak widmowe i 

iluzoryczne są wszystkie próby uwolnienia filozofii od filozofa – człowieka i od 

podstawowego dla filozofii tematu człowieka. […]zadanie  nie polega na tym, aby 

uwolnić filozofię od wszelkiego antropocentryzmu, ale na tym, aby oczyścić 

antropologizm, ujawnić w filozofie-człowieku obraz wyższego bytu, który jest w nim 

zawarty.”4 

 Podejście antropologiczne wydaje się być jedynym sensownym, gdy przystępujemy 

do wyjaśniania fenomenów cierpienia (cierpienie zaś jest formą umierania) i śmierci. 

Filozofia rosyjska jest zaś dogłębnie antropologiczna. Pisałem o tym w swoim artykule 

zatytułowanym O duchu filozofii rosyjskiej. Stwierdzam tam: „Cechą najbardziej 

rzucającą się w oczy, gdy zapoznajemy się z dorobkiem filozofii rosyjskiej, jest duży 

nacisk na antropologię. […] Antropologia rosyjskiej filozofii człowieka rozpatruje jako 

byt zaangażowany w dynamikę zmagania się ze światem, widzi go bardziej poprzez jego 

czyn, działanie, a nie jako stabilną strukturę. Człowiek swoim istnieniem w świecie 

wyraża pewną istotną pasję, jego powołaniem jest przeżywać, doświadczać, tworzyć. 

Znamienne jest, że większość rosyjskich myślicieli człowieka chce ująć w jego 

                                                
3 Piotr Przesmycki, W stronę Bogoczłowieczeństwa. Teologicznomoralne studium myśli Mikołaja Bierdiajewa, 
Łódź 2002, s.85.  
4 Mikołaj Bierdiajew, Rozważania o egzystencji. Filozofia samotności i wspólnoty, s.21. 
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dynamizmie zmagania się z losem i dążenia do tworzenia. Trudno jest znaleźć analizy, 

które byłyby próbą stworzenia „mapy człowieka”, a więc dywagacją nad 

funkcjonowaniem poszczególnych sfer duszy i ciała pojętych w ich odrębności, tak jak to 

ma miejsce w filozofii kartezjańskiej”.5 Antropologizm byłby nastawieniem 

filozoficznym obciążonym piętnem niepełności, gdyby odnosić go wyłącznie do myślenia 

przedchrześcijańskiego, czyli greckiego albo właściwego religijności Starego Testamentu. 

Jednak już myślenie i przeżywanie chrześcijańskie stawia problem antropologiczny w 

samym centrum za sprawą kategorii Bogoczłowieczeństwa i postępującym za nim 

zagadnieniem ludzkiej autonomicznej osoby. Spośród rosyjskich filozofów religijnych 

większość przyjmowała opcję związaną z akceptacją Bogoczłowieczeństwa. Tylko  

Szestow i Wasyl Rozanow odnosili się do Boga pojmowanego w duchu zgoła 

niechrześcijańskim. Dlatego spróbuję tutaj przedstawić podstawowe ich myśli w tej 

kwestii i zaprezentować niektóre głosy krytyczne. 

  Szestow pisał o Bogu paradoksalnym, który z ludzkiego punktu widzenia i od strony 

ludzkich przeżyć jest bytem absurdalnym. Jest to Bóg Starego Testamentu, w stosunku do 

którego nie ma żadnych zapośredniczeń. Boga tego nie krępują też żadne konieczności. 

Do tego Boga człowiek może odnosić się tylko w akcie wiary i to wiary rodzącej się w 

obliczu życiowej tragedii. Nie ma przy tym Boga-człowieka, który przyciąga do swojego 

Krzyża i swojego cierpienia ludzkie cierpienie i śmierć. Było to przedmiotem polemiki ze 

strony znaczących przedstawicieli rosyjskiej myśli religijnej. Bułgakow, stojąc na gruncie 

prawosławnej dogmatyki, uważał myśl Szestowa za niepełną, niedopełnioną 

podstawowym aktem wiary, którym jest uznanie realności Bogoczłowieczeństwa. W 

artykule poświęconym religijnemu światopoglądowi Szestowa stwierdza dobitnie: „Ale, 

oczywiście, najbardziej decydującym w całym biblijnym światopoglądzie Szestowa 

wydaje się  jego stosunek do Chrystusa.[…] Najczęściej Szestow zamyka się przed tym 

pytaniem, jak gdyby nie zauważał w «Piśmie Św.» samego Chrystusa.  […] dochodzimy 

do wniosku, że Chrystus dla Szestowa nie jest wcielonym Bogiem, jak o tym mówi 

«Pismo», ale «najdoskonalszym z ludzi». Następnie, wszystko, co powiedziano o Nim w 

Starym i Nowym Testamencie, w «Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego» (Mk. 1,1), 

pozostaje zakryte dlań  «zasłoną» (2 Kor. 3, 14-16), według słowa ap. Pawła, i sama jego 

«religijna filozofia» jawi się jako filozofia zasłony: nie Novum Testamentum in Vetere, 

                                                
5 Adam Sawicki, O duchu filozofii rosyjskiej, [w:] praca zbiorowa pod redakcją Honoraty Jakuszko i Jadwigi 
Mizińskiej, Duch filozofii, Lublin 2005, s.195-196. 
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ale Vetu Testamentum supra Novum – fideizmem bez głównej treści wiary.”6 Ta, 

fundamentalna zresztą, różnica teologiczna, która zaistniała pomiędzy Szestowem a 

Bułgakowem ńie powinna dziwić, jeśli wiemy, że Szestow wywodził się z żydowskiej 

rodziny, a Bułgakow był synem prawosławnego duchownego. Działała tu „siła tradycji”, 

która wprawdzie dla poglądów filozoficzno-teologicznych nie jest zawsze istotna, ale 

której nie można nie uwzględniać.  

 Warto przytoczyć jeszcze opinię jednego z polskich badaczy twórczości Szestowa, 

Cezarego Wodzińskiego, który komentując polemikę Bułgakowa z Szestowem pisze: 

„Odrzucenie dogmatyki biblijnej pociąga za sobą, zdaniem Bułgakowa, cały szereg 

błędnych rozstrzygnięć Szestowa. Jego filozofia religijna nie potrafi przekroczyć bariery 

negatywizmu. Usiłuje, odwołując się do absurdu, przezwyciężyć racjonalizm, ale okazuje 

się być jedynie jego negatywną formą – w całości wyczerpuje się w krytyce i negacji. 

Proklamowana „władza absurdu” jest utopijną abstrakcją. Również Szestowowska 

koncepcja biblijnego Boga jest nie do przyjęcia na gruncie chrześcijańskiej teologii 

dogmatycznej. […] Doktryna religijna Szestowa we wszystkich swoich podstawowych 

tezach – dotyczących istoty myślenia religijnego, wiary i Boga – stoi tedy w 

zdecydowanej sprzeczności ze światopoglądem chrześcijańskim, a tym samym z jego 

biblijnymi źródłami”.7 Szestow przyjmował „teologię ubogą”, opartą na wierze w 

niepojętego Boga-Stwórcę, natomiast Bułgakow był zwolennikiem „teologii bogatej”, 

która w Bogu dostrzega także, a może przede wszystkim, Człowieka.  

 Również Bierdiajew toczył z Szestowem fundamentalny spór, odnoszący się do 

zagadnienia Bogoczłowieczeństwa, w którym chodziło także i o to, czy cierpi i umiera 

tylko człowiek postawiony wobec niepojętego Boga, czy też cierpi i człowiek, i 

Bogoczłowiek. Wodziński tak komentuje ten spór: „Zignorowanie ofiary krzyża, faktu 

„uczłowieczenia Boga”, który jest fundamentem historii zbawienia i chrześcijańskiego 

światopoglądu, powoduje, twierdzi Bierdiajew, uwikłanie się w aporie myślenia 

racjonalnego i niemożliwość przeniknięcia chrześcijańskiej tajemnicy wiary. 

Szestowowska  wiara jest jałowa, nie gwarantuje zbawienia, jego absurdalna walka z 

rozumem – równie bezsilna wobec tragicznego losu człowieka i świata, jak sam rozum”.8 

Szestowa i Bierdiajewa, według tej interpretacji, różni więc stosunek do Krzyża i teologii 

krzyża. Czy jednak teologia krzyża przybliża bardziej filozoficznej refleksji fenomen 
                                                
6 Siergij Bułgakov, Niekotoryje czierty rieligioznogo mirowozzrienija L.I. Szestova, [w:] Soczinienija w dwuch 
tomach, Moskwa 1993, t.2, s.532.  
7  Cezary Wodziński, Wiedza a zbawienie. Studium myśli Lwa Szestowa, Warszawa 1991, s.230. 
8 Cezary Wodziński, Wiedza a zbawienie. Studium myśli Lwa Szestowa,  s.231. 
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cierpienia i śmierci człowieka, aniżeli filozofia absurdu? Pozostaje to fundamentalnym 

pytaniem, ponieważ bez Chrystusowego Krzyża cierpienie i śmierć ludzi jawią się przed 

nami, ludźmi w całej swojej nagości, jako nieprzysłonięte żadnym  innym Cierpieniem i 

żadną inną Śmiercią. 

 Co zaś do niechrześcijańskiego charakteru Boga w filozofii Rozanowa, to wątki 

myślowe są tu  inne, aniżeli u Szestowa. Rozanow był przedstawicielem tak zwanej 

metafizyki płci i z tej pozycji oceniał chrześcijańską myśl i mentalność. Krytykował on 

chrześcijaństwo za wyrugowanie pierwiastka witalnego, związanego z płodnością i 

zasadą maksymalizowania wszystkich przejawów życia. O tej kwestii pisze badacz 

filozofii rosyjskiego renesansu religijnego Sławomir Mazurek: „ Zdaniem Rozanowa 

chrześcijaństwo, jako wrogie wobec seksualności i kosmiczne, nieuchronnie popada w 

konflikt ze światem, którego osnowę stanowi życiodajny eros. Rozanow ani na chwilę nie 

przestaje pisać o złowrogim oddziaływaniu chrześcijaństwa; o cieniu, który rzuciło na 

kosmos; o goryczy, którą przepełniło stworzenie. Nie jest to przecież nic innego niż mniej 

lub bardziej zmetaforyzowany opis odwartościowania świata, który nie tylko zostaje 

przez chrześcijaństwo ekskomunikowany, ale i w dosłownym znaczeniu tego słowa 

spustoszony: głód, wojna, rewolucja, śmierć to klęski spowodowane przez  akosmiczną 

chrześcijańską cywilizację”.9 Czytając Rozanowa, łatwo dojść do wniosku, że Bóg, w 

którego on wierzy, jest przede wszystkim Bogiem-Stwórcą, dawcą życia. Zauważa to 

Dymitr Fiłosofow w swoim artykule z 1906 roku: „Logicznie Rozanow stoi przed 

następującym dylematem: albo świat jest absolutnym złem, i wtedy odrzucające świat 

chrześcijaństwo jest absolutnym dobrem, albo świat – jest dobrem, a chrześcijaństwo – 

złem. W porządku terminologii teologicznej ten dylemat można sformułować tak: dwie 

pierwsze hipostazy wzajemnie się negują. Uznając jedną z hipostaz za boską, drugą w 

konieczny sposób należy uznać za demoniczną. Tertium non datur.[…] Ascetyzm, czarne 

„mnisze” chrześcijaństwo jest niekwestionowaną istotą tylko religii chrześcijańskiej, 

zamkniętej w drugiej hipostazie i zatrzymanej w swoim zupełnie  naturalnym 

przeciwieństwie wobec pogańsko-żydowskiej aprobaty dla Boga-Stwórcy, źródła 

światowego, bezosobowego życia.”10 Krytyka chrześcijaństwa, prowadzona przez 

Rozanowa, w wielu momentach przypomina krytykę Fryderyka Nietzschego. Dotyczy to 

zwłaszcza negatywnego stosunku do ascetycznego ideału historycznego chrześcijaństwa. 
                                                
9 Sławomir Mazurek, Odmienność idei nihilizmu w Rosji, [w:] Filantrop czyli nieprzyjaciel i inne szkice o 
rosyjskim renesansie religijno-filozoficznym, Warszawa 2004, s.47-48. 
10 Dmitrij Fiłosofow, rec.:W.W. Rozanow, „Około cerkownych stien”, 1905-1906, [w:]  W.W.Rozanow: Pro et 
contra.Antologija, Sankt-Peterburg 1994, t.2, s.14.   
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Dlatego często nazywa się go „rosyjskim Nietzsche’m”.  Występują jednak dość znaczące 

różnice pomiędzy tymi myślicielami. Nietzsche krytykuje chrześcijaństwo, jak zauważa 

Fiłosofow, z gruntu pozytywistycznego i racjonalistycznego, a Rozanow swoją krytykę 

wyraża z pozycji religijnych, pozostając w stosunku do niego na tej samej płaszczyźnie. 

Wracając jednak do problemu adekwatności filozofii Rozanowa, w związku z głoszoną 

przezeń „witalistyczną teologią”, w stosunku do głębokiego wniknięcia w zagadnienia 

cierpienia i śmierci, można zauważyć, że odrzucenie przezeń fundamentalnej dla 

zrozumienia sensu ascezy problematyki Krzyża może osłabiać moc tej koncepcji. Trafnie 

ujął to Bierdiajew w swojej  polemice   z  poglądami Rozanowa, zawartej w artykule z 

1907 roku: „Chwalony  przez Rozanowa  «świat» jest cmentarzem, wszystko w nim jest 

zatrute trupim jadem. Na cmentarzu chce Rozanow wyhodować kwiaty boskiego życia i 

ucieszyć się płodnością rozkładających się trupów. Rozanow ubóstwia biologiczny fakt 

rodzenia, ale mistyczna zagadka życia nie mieści się w biologicznym rodzeniu się w 

czasie, jest ona związana z tajemnicą śmierci”.11  

 Przyjęcie albo odrzucenie koncepcji Bogoczłowieczeństwa ma istotne znaczenie dla 

zrozumienia i eksplikacji egzystencjalnych fenomenów cierpienia, umierania i śmierci. 

Oczywiście, jest tak na poziomie refleksji, związanej z przyjęciem perspektywy 

wyjaśniania rzeczywistości, którą ostatecznie można nazwać religijną. Poza tym, same te 

fenomeny pozostają takimi, jakimi są, to znaczy nieodrodnie związanymi z kondycją 

ludzką. Tym niemniej ludzki umysł i ludzkie przeżywanie chce je umieścić w szerszym 

obramowaniu, szerszym kontekście rzeczywistości, aniżeli sam cierpiący i umierający 

człowiek. Gra toczy się o nadanie im sensu albo stwierdzenie ich absurdalności. Można tu 

dodać, że w obrębie myśli rosyjskiej nie pojawiła się propozycja filozoficzna, która 

przypominałaby rozwiązania w duchu ateistycznego egzystencjalizmu, jak to mamy w 

filozofiach Alberta Camusa, Jean Paul Sartre’a czy Martina Heideggera.12 Rosyjski 

egzystencjalizm, by użyć takiego terminu, reprezentowany przez dorobek Szestowa, 

Bierdiajewa czy Rozanowa (a z zastrzeżeniami co do filozoficzności formy – 

                                                
11 Nikołaj Bierdiajew, Christos i mir. Otwiet W.W. Rozanowu, [w:] :  W.W.Rozanow: Pro et contra.Antologija, 
t.2, s.34-35. 
12 Problem ten naświetlam w odniesieniu do relacji pomiędzy filozofią absurdu Szestowa a różnymi odmianami 
europejskiego egzystencjalizmu w swojej książce o Szestowie: Adam Sawicki, Absurd-rozum-egzystencjalizm w 
filozofii Lwa Szestowa,  Kraków 2000, rozdział III. Oczywiście nie wyczerpuje to tematu, bo istnieje całe 
zagadnienie relacji pomiędzy innymi myślicielami rosyjskimi, uprawiającymi filozofię w duchu 
egzystencjalistycznym, a czołowymi egzystencjalistami Zachodu.  
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Dostojewskiego) miał postać, tak czy inaczej, religijną. To implikuje zresztą odrębne 

problemy natury badawczej. Bo można zapytywać, dlaczego tak właśnie się działo i jaki 

był stosunek Rosjan do egzystencjalizmu ateistycznego?  

 Poza Bogoczłowieczeństwem i uznaniem jakiejś formy Transcendencji mieszczą się 

oczywiście koncepcje materialistyczne, związane z marksizmem, o których wspomniałem 

już wyżej. Jednak i tutaj można mówić o pewnych formach religijności, związanych z 

ubóstwieniem człowieka, co często wiązało się z recepcją poglądów Ludwiga 

Feuerbacha. Na przykład Anatol Łunaczarski głosił tak zwany „materializm religijny” i 

zaliczał się do ruchu powstałego po rewolucji 1905 roku w kręgach rosyjskiej 

socjaldemokracji, który nosił nazwę bogostroitielstwa czy bogoczyniczielstwa (inni 

przedstawiciele to Włodzimierz Bazarow i Paweł Juszkiewicz). Według założeń tego 

ruchu intelektualnego naukowy socjalizm stanowi po judaizmie, chrześcijaństwie, islamie 

i panteizmie Spinozy – piątą wielką religię światową, będącą wytworem judaistycznym. 

Miała to być „religia bez boga”. Odmiennym ruchem było bogoiskatielstwo, które 

stawiało sobie za zadanie odnowienie źródeł duchowego i religijnego życia w Rosji na 

początku XX wieku (Dymitr Mereżkowski, Bierdiajew, Rozanow, Bułgakow, Fiłosofow i 

inni). Ci przedstawiciele liberalnej inteligencji kładli nacisk na filozoficzne przetworzenie 

wszystkich skarbów rosyjskiej duszy, które w szczególności zsyntezował w swojej 

twórczości Dostojewski. W ramach koncepcji materialistycznych zagadnienie cierpienia i 

śmierci nieuchronnie przesuwa się w stronę wyjaśniania biologicystycznego i trudno te 

fenomeny odnieść do aspektów moralnych ludzkiego istnienia. Co najwyżej można 

wprowadzić tu kategorię ofiary społecznej, którą swoim cierpieniem i umieraniem 

jednostka składa na rzecz zbiorowości, w którą jest  biologicznie i poprzez podział pracy 

włączona. 

 Jeśli przyjmuje się perspektywę religijną, to w nieuchronny sposób następuje 

zmierzanie w stronę eschatologii, chociaż także z pewnymi zastrzeżeniami. Znaną jest 

prawdą, że religie w początkowych fazach rozwoju ludzkości nie były tak wrażliwe jak 

dzisiaj na kwestię istnienia jakichś form egzystencji zmarłych po ich śmierci. Wynikało to 

zapewne z bardzo konkretnego postrzegania rzeczywistości przez ówczesnych ludzi. 

Myśl o istnieniu w człowieku pierwiastka duchowego, który funkcjonuje niezależnie od 

jego cielesności, długo torowała sobie drogę w religijnych wyobrażeniach ludzkości. 

Więź rodzinna, rodowa i wspólnotowa skłaniały do wiary w nieśmiertelność kolektywną, 

która u Izraelitów wyrażała się w kulcie seksualnej płodności i pomyślności rodu, aby 
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przekształcić się w ideę biologicznej i społecznej nieśmiertelności Izraela, jako narodu 

wybranego przez Boga i obdarzonego przezeń szczególną łaską pośród innych narodów.  

 Eschatologia posiada swój wymiar kosmologiczny i antropologiczny, człowiek 

bowiem w swoim istnieniu wyraża zatroskanie zarówno losem swoim, jak i losem świata, 

ponieważ jego istnienie ma „światowy charakter”. We wcześniejszych fazach rozwoju 

ludzkości, które można określić jako „dziecięce” ludzie zapewne nastawieni byli bardziej 

obiektywistycznie, natomiast sfera subiektywna nie była jeszcze na tyle rozwinięta, aby 

zajmować się tworzeniem wizji eschatologicznych ukierunkowanych antropologicznie. W 

ramach zarówno eschatologii kosmologicznej, jak i antropologicznej zaistniały dwa 

rozwiązania. Albo los świata pojmowano cyklicznie, jako proces następujących po sobie 

katastrof świata  i później jego ponownego odradzania się (tak było w religiach 

antycznych i w hinduizmie), a pośmiertny los człowieka wyobrażano jako krąg wcieleń 

duszy w formie reinkarnacji, których celem ma być wyzwolenie (w hinduizmie, 

gnostycyzmie, manicheizmie), albo, przy przyjęciu linearnej koncepcji czasu, 

przyjmowano, że w bliższej lub dalszej przyszłości nastąpi radykalny koniec świata w 

jego dotychczasowej, przyrodniczej i niedoskonałej formie i świat odnowi się w 

doskonałej, przebóstwionej formie (w judaizmie, chrześcijaństwie, islamie 

zaratustrianizmie), zaś człowiek (jego dusza) po śmierci ma podlegać osądowi i 

kierowany jest do nieba, piekła albo czyśćca, gdzie będzie przebywać do końca świata i 

tak zwanego Sądu Ostatecznego (judaizm, chrześcijaństwo, islam). 

 Filozofia, borykając się z zagadnieniami sensu ludzkiego cierpienia i wreszcie sensu 

życia, przebiegającego pod znakiem nieuchronności śmierci, w ogóle, musiała rozważać 

religijne koncepcje eschatologiczne, ale poszukiwała dla nich racjonalnej podstawy. Czy 

próby znalezienia racjonalnych wyjaśnień i uzasadnień dla religijnych przecież stanowisk, 

przyjmowanych na mocy przekonania wyrażonego w wierze były w ogóle zasadne? 

Historia filozofii pokazuje, że bez uwzględnienia w niej perspektywy eschatologicznej 

następuje ześlizgnięcie się na poziom apoteozy czysto ziemskiego bytowania (Epikur i 

materialiści), zawieszenie jakichkolwiek sądów poznawczych na temat rzeczywistości nie 

tylko transcendentnej, ale i rzeczywistości jako takiej (sceptycyzm) albo rezygnacja z 

prób zgłębienia świata nadnaturalnego i ograniczenie się do  naukowego 

przyrodoznawstwa (agnostycyzm Dawida Hume i Immanuela Kanta). Tymczasem 

„boski” Platon w swojej ponadczasowej filozofii odwołuje się do religijnego mitu, aby na 

grunt filozofii przenieść rozważania eschatologiczne, bo uważa, że tylko w ten sposób 

będzie można „domknąć” tajemnicę ludzkiego cierpienia i śmierci. Oczywiście, sam 
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autorytet Platona nie musi być traktowany jako ostateczna instancja, tym niemniej Platon 

pokazał określony sposób filozofowania, który można zaakceptować albo odrzucić. 

Rosyjscy myśliciele w większości przypadków wybierali tę właśnie drogę refleksji 

filozoficznej. Mówiąc inaczej – uprawiali oni filozofię religijną o nastawieniu 

eschatologicznym. Miało to swoje uzasadnienie i w tym,  że religijni filozofowie XIX 

wieku w Rosji w dość naturalny sposób posługiwali się w obszarze refleksji filozoficznej 

terminologią teologiczną i rozważali klasyczne tematy teologiczne. Pisze o tym Teresa 

Obolevitch: „Teologia prawosławna przenikała całą twórczość religijnych filozofów 

rosyjskich. Nie zawsze dochowywali oni wierności ortodoksji, niemniej jednak 

chrześcijańskie dogmaty w ich bizantyjskiej redakcji znajdowały się w polu ich refleksji. 

Myśliciele rosyjscy musieli zarówno krytycznie ustosunkować się do ówczesnych 

poglądów filozoficznych, jak też zaproponować swoistą syntezę Objawienia i ratio, 

uczynić miejsce dla filozofii w sferze teologii, filozoficznie uzasadnić wiedzę 

teologiczną.”13 Zmnamienne jest, że u rosyjskich autorów cytaty z Pisma Świętego 

wplecione są nader często w racjonalny tok filozoficznego wywodu. Ten splot 

argumentacji filozoficznej i teologicznej odnosi się w szczególności do podejmowanej 

przez nich problematyki eschatologicznej. 

 Chciałbym odwołać się do poglądów Nikołaja Sietnickiego, który w swojej 

filozoficznej twórczości próbował określić sens myślenia eschatologicznego. Wprowadził 

on istotne rozróżnienia, które pozwalają  dokładniej pojąć zasadność zajmowania się 

problematyką  eschatologiczną. Sietnicki wychodzi od pojęcia ideału i ideał ostateczny 

[ros. koniecznyj idieał] przeciwstawia ideałom cząstkowym [ros. drobnyje idieały]. Wśród 

tych drugich wymienia: ideały teologiczno-religijne, ideały artystyczno-fantastyczne, 

ideały naukowo-poznawcze, ideały tradycyjno-życiowe. Kolejność ta odpowiada fazom 

wcielania ideału [ros. wopłoszczienije idieała]. Sietnicki ideały cząstkowe uważał za 

wadliwe, przy czym zauważał, że stopień tej wadliwości jest największy w przypadku 

ideałów tradycyjno-życiowych, a najmniejszy w przypadku ideałów teologiczno- 

religijnych. Ideały teologiczno-religijne są, według niego,  najbliższe możliwości ich 

zrealizowania, mimo że nie są do końca rozwinięte, to posiadają możliwość takiego 

rozwinięcia. Rozwinięcie to upatrywał w eschatologii. O eschatologii zaś stwierdza, że: 

„Eschatologia przedstawia nic innego, jak naukę o końcu, o «ostatnich» i «ostatecznych» 

rzeczach, i w takim swoim charakterze  może ona wydawać się  nie związaną organicznie 

                                                
13 Teresa Obolevitch, Problematyczny konkordyzm. Wiara i wiedza w myśli Włodzimierza S.. Sołowjowa i 
Siemiona l. Franka, Tarnów 2006, s.47-48. 
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z myślą o ideale. Tylko wtedy, kiedy do myśli o końcu przyłączy się wyobrażenie 

uwieńczenia, udoskonalenia i doskonałości, zachodzi zrośnięcie się eschatologii i ideału. 

W czystej swojej postaci nauka o końcu może wydawać się neutralną, «teoretyczną» tezą 

i w tym charakterze będzie ona pretendować do bycia nauką społeczną, polityczną albo 

ekonomiczną. Jest to po prostu stwierdzenie faktu, mającego nieuchronnie nastąpić. 

Oczywiście,  i taka nauka o końcu może (i powinna) mieć poważny wpływ na 

postępowanie ludzi (w tym polityczne i ekonomiczne), ale będzie ona całkiem często 

występować właśnie jako takie czysto nie zainteresowane w następstwach twierdzenie. To 

stwierdzenie stanie się zupełnie jasne, jeśli wziąć pod uwagę, że samo pojęcie końca jest 

formalne. Koniec, przerwanie określonej tendencji, przejście od ruchu w jakimś kierunku 

do spokoju albo do innych nieznanych stanów może być oceniany dwojako. Koniec może 

być pożądanym i chcianym, ale może on przedstawiać się jako niepożądany. Obok  

zachwytu i pociągu może on wzbudzać niechęć, przerażenie i rozpacz. Tym sposobem, 

cały sens każdej eschatologii nie polega na gołym stwierdzeniu końca, ale jakiegoś 

określonego końca”.14 

 Sietnicki charakter eschatologicznego końca uzależnia od tego, czy znajdujemy jakiś 

sens we wszystkich dokonaniach i zdarzeniach. „Odpowiedź na to pytanie określa 

charakter eschatologii. Odpowiadając: «tak, sens istnieje» – tym samym 

charakteryzujemy określony kierunek myśli i przesądzamy charakter działalności. Takoż i 

przy odpowiedzi negatywnej. Afirmując życie, odrzucamy śmierć, bo życie, z samej 

swojej logicznej istoty, jest afirmacją, uwarunkowaną negacją negacji”.15 Koniec może 

być, uważa Sietnicki, albo afirmacją, albo negacją. Dlatego mamy do wyboru jedną z 

dwóch eschatologii: eschatologię życia i zbawienia albo eschatologię śmierci i zagłady. 

To rozróżnienie, poczynione przez Sietnickiego, wydaje się być istotne. Można jednak 

mieć wątpliwość czy faktycznie  z negatywnej oceny doczesnej rzeczywistości musi 

wynikać jedynie  eschatologia negatywna, eschatologia śmierci i zagłady. Sietnicki 

zauważa wprawdzie, że eschatologia zagłady może być przyjmowana jako określony 

ideał. Pisze: „Może wydawać się, że eschatologia zagłady nie może dać gruntu dla 

wykształcenia ideału eschatologicznego. Byłoby tak, jeśliby zagłada nie ukrywała w sobie 

czegoś (choćby w sposób kuszący) przyciągającego, i naturalnym jest dlatego 

oczekiwanie, że myśl o powszechnej i ostatecznej zagładzie może być obleczona w formę 

                                                
14 Nikołaj Sietnickij, O koniecznom idieale, [w:] , Iz istorii fiłosofsko-esteticzieskoj mysli 1920-1930 godow. 
N.A. Sietnickij, Moskwa 2003, s.171-172.  
15 Ibidem, s.172. 
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nauki, stawiającej przed sobą zadanie zrealizowania (a jeśli nie zrealizowania, to 

nieuniknioności i nieodwracalności) upojnego, niszczycielskiego końca. Takiego rodzaju 

konstrukcje mogą wydawać się strasznymi i nie do przyjęcia dla masy. Zagłada całkiem 

często będzie gruntem, na którym z rozpaczy jednostek wyrastają ideologie obronno- 

hedonistycznego typu. Ale od odrębnych osób, od śmiałych i pozbawionych strachu 

umysłów należy oczekiwać (choćby nie racjonalnego i, z ich własnego punktu widzenia, 

bezmyślnego) dążenia znalezienia  drogi usensownienia nieuniknionego, rozwinięcia i 

wykształcenia amor fati,  ujrzenia w zagładzie wielkiej doskonałości i radosnego 

zwieńczenia”.16  

 Taki ideał  eschatologiczny jest bliski poglądom ateistycznych egzystencjalistów. W 

bardziej archaicznych formach religii Sietnicki dostrzega obecność mitów o zagładzie 

bogów i ludzi. Takie mity można znaleźć w religiach Indii, Babilonu i Syrii, a także 

Egiptu. W starożytnej Grecji przybierało to formę gigantomanii i tytanomanii, opowieści 

o walkach starych i nowych bogów. Również, zauważa Sietnicki, współczesny 

światopogląd nie jest wolny od myśli o nieuchronności końca wszechświata. Ma on tu na 

myśli na przykład teorię śmierci cieplnej wszechświata, której usiłuje przeciwstawić się 

myśl o wiecznym powrocie (Nietzsche). W skrajnej formie zaś eschatologia zniszczenia 

przyjmuje postać pesymizmu w typie Arthura Schopenhauera, Hegezjasza czy Buddy, 

który w konsekwencji powinien prowadzić do apoteozy zbiorowego samobójstwa całej 

ludzkości. Jednak, zwraca na to uwagę Sietnicki, takie poglądy nigdy nie przerodziły się 

w powszechną, społeczną ideologię, pozostając udziałem tylko  pojedynczych śmiałków. 

Warto zauważyć, że współcześnie, gdy istnieje możliwość atomowej zagłady całej 

ludzkości, to niechętnie dopuszcza się w ogóle myśl o takiej możliwości, a paradoksalnie 

– widmo atomowej zagłady przyczyniło się do tego, że od czasów ostatniej wojny 

światowej nie było konfliktu na taką skalę. I tutaj jakby potwierdzała się teza 

Sietnickiego.  

 Eschatologia zagłady jest właściwie katastrofizmem, ale przeniesionym na poziom 

kosmiczny. Katastrofizm dziejowy, historyczny czy społeczny można traktować jako co 

najwyżej prolog czy zapowiedź do tego powszechnego katastrofizmu. Godzi się przy tym 

zauważyć, że Apokalipsa św. Jana przynosi wizję katastroficzną, która jednak nie jest 

ostateczna i katastrofa świata  nie wieńczy dzieła jego zniszczenia, ale poprzedza 

zbawczy moment zdarzeń eschatologicznych. Co zaś do tego, czy Budda w formie 

                                                
16 Ibidem, s.172. 
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religijnej, a za nim Schopenhauer w postaci systemu filozoficznego głosili eschatologię 

zagłady, to należy zwrócić uwagę, że docelowym efektem procesu wyzwolenia ze świata 

pogrążonego w radykalnym złu  ma być, według nich, osiągnięcie stanu nirwany, który 

jest jednak jakąś pozytywnie rozumianą nicością, bo przecież niedoznawanie zła jest już 

jakimś dobrem. 

 Wracając jednak do zarysowanej przez Sietnickiego kwestii, że negatywna ocena 

życia powinna prowadzić do negatywnej  eschatologii, to można stwierdzić, że poczucie 

bezsensowności życia doczesnego wiązać się może z tym, że mamy odczucie jego 

grzeszności, tego że jest w tym stanie efektem pierwotniejszego Upadku. To zaś wcale nie 

musi nas prowadzić do przekreślania możliwości eschatologii zbawienia i życia. 

Wprawdzie w tym przypadku pytamy o przesłanki, na mocy których możemy myśleć o 

jakiejś doskonałości, skoro świat, w którym teraz żyjemy, odbieramy jako skrajnie 

niedoskonały, ale wtedy można odpowiedzieć, że przeżywając taki, a nie inny stan tego 

świata i samych siebie w tym świecie – doświadczamy też poczucia grzeszności i 

minięcia się jakby z niedostępną nam aktualnie doskonałością, czyli rajem.  Z drugiej 

strony, afirmacja życia niekoniecznie musi prowadzić do eschatologii pozytywnej i 

afirmatywnej. I to niekoniecznie z powodów hedonistycznych, o których wspominał 

Sietnicki. Można przecież w pełni afirmować życie i głosić eschatologię nie tyle może 

zniszczenia, ile utraty albo ofiary, składanej na przykład na rzecz szczęścia innych, tych 

którzy pozostaną przy życiu. 

 Innym problemem jest to, czy filozofia może opisywać określony eschatologiczny 

ideał, prowadzić jego filozoficzną analizę, do czego skłaniał się Sietnicki i inni 

filozofowie rosyjscy (jak na przykład Fiodorow, Niesmiełow, Bułgakow, Karsawin), czy 

też jej zadanie może co najwyżej polegać na wskazaniu, w jaki sposób się do takiego 

ideału dochodzi i jakie są  jego przesłanki, rozpatrywane od strony prawideł rozumu. To 

jest jednak kwestia odnosząca się do relacji pomiędzy kompetencjami myślenia 

filozoficznego i refleksji teologicznej, które to zagadnienie w rosyjskiej filozofii religijnej 

nie jest traktowane jako fundamentalne, ponieważ granice tego co filozoficznie  

racjonalne i teologicznie  religijne są tu zacierane albo w ogóle nie są traktowane jako 

problem.  

 Echatologię  zbawienia i życia  i możliwość jej pojawienia się Sietnicki wiązał z 

przełomem, który dokonał się w początkach naszej ery, gdy w człowieku pojawiła się 

myśl o możliwości oddziaływania na ślepe siły przyrody. Zauważa iż: „Nasza 

współczesność zna dwie konstrukcje, zbliżające się do takiego typu eschatologii: to 
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popularna forma chrześcijańskiej nauki o raju i szczęśliwości zbawionych świętych i nie 

mniej popularna budowa komunistycznego, socjalistycznego i anarchistycznego 

społeczeństwa. Raj w niebie i raj na ziemi – takie są dwa podstawowe wizerunki, które 

przybierają kształt tych dwóch centralnych dla naszej współczesności ideałów”.17 

Rosyjski myśliciel zauważał, że te dwie eschatologie w rzeczy samej nie są 

eschatologiami  powszechnego, ale tylko częściowego zbawienia. O ile eschatologie 

zniszczenia mają charakter „prostolinijny”, bezkompromisowy, wieszcząc ostateczne 

zwycięstwo śmierci, to eschatologie zbawienia zatrzymują się jakby w połowie drogi, to 

znaczy nie oznaczają wieszczenia pełnego zwycięstwa życia, gdyż w ostatecznej 

konsekwencji mówią o podziale na zbawionych i potępionych. W eschatologii 

chrześcijańskiej mowa jest o szczęściu zbawionych świętych i mękach grzeszników. 

Eschatologia socjalistycznego raju jest jeszcze uboższa, ponieważ mówi się tu o 

przyszłym ziemskim szczęściu pokoleń, które dożyją „złotego wieku”, natomiast 

poprzednie pokolenia są tylko historycznym budulcem i mierzwą dla przyszłych 

wybranych szczęśliwców. Co więcej, to szczęście przyszłych pokoleń ma oznaczać tylko 

możliwość zaspokajania przyziemnych, materialnych potrzeb, natomiast nie zabezpiecza 

przed unicestwieniem i zniszczeniem. 

 Sietnicki za ostateczne źródło prawdy eschatologicznej uważał  Objawienie Świętego 

Jana Teologa czyli Apokalipsę. „To ostatnia, ostateczna księga i, naturalnie, w niej dane 

są i powinny być dane zamykające, ostateczne wskazówki, powinny ujawniać się ostatnie 

cele, i wszystko to, co wcześniej zostało powiedziane warunkowo i w sposób ukryty, jest 

w niej odkryte, jasno i w sposób niewątpliwy wypowiedziane.”18 Objawienie 

apokaliptyczne nie jest więc, w rozumieniu Sietnickiego prawdą zakrytą, ale jak 

najbardziej odkrytą, ujawniającą się. Wskazuje on na zbieżność rosyjskich słów 

otkrowienije (objawienie) i otkrytije (odsłonięcie). Sietnicki Apokalipsę rozumie jako 

wezwanie do zbawczego czynu, a nie tylko jakąś nieosłoniętą prawdę, która wisi nad 

głowami ludzkimi jak miecz Damoklesa. „W tym sensie, tak prorok, jak i przyjmujący 

(słuchający) prorockiego słowa okazują się być przeważnie działaczami, realizatorami, a 

w początkowych momentach tylko przygotowującymi ten akt, którym kończy się 

wypełnienie zadania i zrealizowanie celu, postawionego przez Objawienie”.19 Sietnicki 

zatem staje po stronie eschatologii aktywnej, przeobrażającej rzeczywistość także 

                                                
17Ibidem, s.175. 
18Ibidem, s.213.  
19Ibidem, s.211. 
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ludzkim wysiłkiem. Był on zresztą zwolennikiem idei Fiodorowa, o której będę mówił 

szczegółowo w dalszej części pracy. 

 Przedstawiłem tutaj swojego rodzaju metodologię eschatologiczną Sietnickiego, aby 

unaocznić, w jaki sposób w rosyjskiej filozofii religijnej często przechodzi się od 

rozważań natury czysto filozoficznej do warstwy teologicznej. Można powiedzieć, że 

przejście to dokonuje się w sposób „płynny” i jakby naturalny. Sietnicki  mówi najpierw o 

ideale, który rozpatruje zrazu jako kategorię filozoficzną, poddającą się racjonalizacji, 

pokazuje etapy jego kształtowania się i wielopoziomowość ideałów cząstkowych w 

procesie wcielania się ideału, a następnie dochodząc do określenia ideału ostatecznego 

posługuje się już rozważaniami natury religijnej. Z punktu widzenia filozofii krytycznej, 

zważającej nieustannie na racjonalny charakter swojego wyjaśniania, może to wydawać 

się zabiegiem zupełnie nieuprawnionym. Jednak Sietnicki, a także inni rosyjscy 

myśliciele uprawiając filozofię odwołującą się do przeżycia o charakterze religijnej 

ekspresji zastrzeżenia takie uważają za nieistotne.  

 Wyjaśnianie fenomenów cierpienia i śmierci rozpięte jest pomiędzy odwoływaniem 

się do interpretacji religijno-eschatologicznej, a próbą mierzenia się z tymi zagadnieniami 

na poziomie subiektywno-podmiotowym. Zrozumiałe, że w przypadku przyjęcia 

„twardego” materialistyczno-racjonalistycznego stanowiska pozostaje tylko wyjaśnianie 

podmiotowe albo społeczne. Uprawiając analizę w duchu podmiotowym, odniesionym do 

konkretnej niepowtarzalności osoby stojącej wobec  własnego cierpienia i własnej śmierci 

przychodzi jednak rezygnować ze znacznej części  rynsztunku racjonalistyczno- 

naukowej filozofii i nieuchronnie wchodzimy w obszar filozofii pojmowanej jako 

swobodna ekspresja filozofującego podmiotu.   

Oczywiście, cierpienie i śmierć (umieranie) są udziałem każdego spośród żyjących i 

były rzeczywistością dla wszystkich ludzi, którzy przed nami żyli (jak też i wszystkich 

organizmów żywych). Każdy zatem świadomy człowiek ma coś na ten temat do 

powiedzenia. Ludzka mowa służy do tego, aby za pomocą języka wytworzonego przez 

kulturę na przestrzeni tysięcy lat nie tylko ustalać przez zbiorowość wektory orientacji w 

nieprzejrzystym, nierozpoznanym w swoich podstawach świecie. Jest to jednak tylko 

jedna z funkcji mowy. Mówiąc, człowiek stara się też komunikować swoje przeżycia. To, 

co do końca nieprzekazywalne stara się nazwać. Czy jednak chodzi w tym nazywaniu o 

oswojenie przeżyć, budzących lęk, czy może o ekspresję, jakby wyakcentowanie ich? To 

pytanie zdaje się być dość podstawowym z filozoficznego punktu widzenia. Filozofia jest 

pewnego rodzaju walką o dystans w stosunku do opisywanych przez nią bytów, zjawisk, 
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stanów, ponieważ bez owego dystansu nie da się ich opisać, zanalizować, nazwać. Jednak 

owo pojęcie dystansu przysparza szereg kłopotów, jeśli odnieść je do fundamentalnych 

stanów ludzkiej egzystencji. Albowiem w sposób zdystansowany można filozoficznie 

analizować tylko cierpienie czy śmierć kogoś innego, aniżeli podmiot filozofujący. I to 

zresztą nie do końca, ponieważ relacja filozofa do przeżyć czy stanów innych ludzi 

(zwłaszcza tych z bliższego życiowego otoczenia) nigdy chyba nie jest zupełnie 

pozbawiona elementów uczuciowo-przeżyciowych. Można też kwestionować 

niemożliwość dystansowania się w stosunku do własnego cierpienia, ponieważ istnieją 

cierpienia, które mają swój finał (przynajmniej względny), na przykład  przebyta choroba 

somatyczna czy psychiczna i post factum możemy do tego faktu swojego życia odnosić 

się już z pewnej perspektywy, czując się jakby „bezpiecznymi”.    

 To, że nie istnieje jakiś bezpośredni filozoficzny wgląd w samą istotę śmierci wydaje 

się być prawdą oczywistą i przez licznych badaczy z kręgu tanatologicznej problematyki 

wyrażaną. Ladislaus Boros w początkowym rozdziale swojej znanej książki Mysterium 

mortis.Człowiek w obliczu ostatecznej decyzji stwierdza wprost: „Wymieńmy od razu 

problem najważniejszy i najbardziej podstawowy: człowiek nie ma żadnego 

bezpośredniego doświadczenia śmierci. Tym, czego doświadcza umierający, nie jest 

śmierć w swej wewnętrznej rzeczywistości, lecz wyłącznie pewien zewnętrzny aspekt 

śmierci. […] Śmierci nie można dokonać z zewnątrz. Każdy musi ją wziąć na siebie 

całkowicie sam, musi i może się z nią spotkać tylko jeden raz”.20 Do fenomenu śmierci 

nie da się zastosować pojęcia przeżycia, tak jak mówi się o przeżywaniu miłości, gniewu, 

zachwytu, odrazy etc. Ludwig Wittgenstein wyraził to lapidarnie w swoim Tractatus 

logico – philosophicus : „6.431 Śmierć nie jest zdarzeniem w życiu. Śmierci się nie 

doznaje”.21 Określenie przeżycie śmierci jest sprzeczne samo w sobie. Chyba, że mamy na 

myśli przeżywanie śmierci nie swojej, ale śmierci innej osoby. Oczywiście, można starać 

się śmierć w jakiś sposób zdefiniować. Jednak ta definicja czy określenie śmierci zawsze 

pozostaje czymś zewnętrznym wobec jej istoty. 

Można, oczywiście, zgodzić się z zastrzeżeniem Wittgensteina, że przeżycie, doznanie  

śmierci jest, filozoficznie biorąc, niemożliwe. Jednak, jeśli pojmować śmierć jako 

egzystencjalną tajemnicę, to trzeba mieć na względzie to, że istotą tajemnicy jest 

przyciąganie poznawczej uwagi, a więc nie jest ona w żaden sposób neutralna poznawczo. 

                                                
20 Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus,   Warszawa 1997, przełożył Bogusław Wolniewicz 
s.81. 
21Ibidem, s.81. 



 - 25 - 25 

Podobnie rzecz wygląda z Tajemnicą Boga. Boga nie da się racjonalnie, ani tym bardziej 

empirycznie poznać, tym niemniej myśl ludzka intencjonalnie kieruje się ku Bogu. 

Zagadnienie śmierci nieustannie absorbuje uwagę człowieka, niezależnie od tego, czy 

oddaje się rozrywce, o której w swoich Myślach pisał Pascal, czy też popada w 

nieautentyczne formy egzystencji, o których pisał Heidegger w Bycie i czasie. Jeśli zaś 

poznanie ludzkie ma mieć charakter intencjonalny (jak stwierdza Edmund Husserl i za 

nim cały nurt fenomenologiczny w filozofii), to znaczy ma polegać na wychyleniu się 

podmiotu ze stanu samozamknięcia, to problem śmierci, jak każdy inny problem, podlega 

owemu intencjonalnemu ogarnianiu. Jednak to poznawcze ogarnianie  nie może mieć 

charakteru docelowego ogarnięcia, ale wiąże się z byciem ogarnianym. A to z tego 

względu, że poznawczy kontakt z tajemnicą w ten czy inny sposób wiąże się z jakimś 

rozpływaniem się w tejże tajemnicy. Dotyczy to zarówno Boga, jak i śmierci, ale także 

przyrody pojmowanej jako całość. Wspomniany Wittgenstein powiada: „6.522 Jest zaiste 

coś niewyrażalnego. To się uwidacznia, jest tym, co mistyczne”.22 Właśnie to poczucie 

niewyrażalności wskazywałoby, że ludzkie poznanie już u swoich krańców przestaje być 

intencjonalnym skierowaniem, połączonym z ogarnianiem i panowaniem niejako nad 

„materiałem poznawczym”, ale staje się li tylko nastawieniem na chłonięcie tajemnicy. 

Tu dotykamy kwestii wyrażalności. Można posłużyć się pewną analogią, porównaniem 

śmierci do stanu snu. We śnie pojawiają się treści, które percypujemy, ale na które nie 

mamy wpływu, czyli niejako zostajemy snem owładnięci. 

Wittgenstein pisał: „6.5 Do odpowiedzi, której nie można wyrazić, nie można też 

wyrazić pytania. Wielka zagadka nie istnieje. Jeśli jakieś pytanie da się w ogóle postawić, 

to można też na nie odpowiedzieć”.23 Jak rozumieć tę wypowiedź? Jeśli zapytujemy o 

śmierć, która jest fundamentalną zagadką bytu ludzkiego, to nie stawiamy pytania 

naukowego, ale pytanie egzystencjalne. Pytanie egzystencjalne wyrasta z nastawienia 

przeżyciowego, a nie logiczno-teoretycznego. Zaś egzystencjalny sposób zapytywania nie 

oczekuje odpowiedzi teoretycznej, ale egzystencjalnej. Jeśli Wittgenstein stwierdza w 

zakończeniu swojego traktatu, że: „O czym nie można mówić, o tym trzeba milczeć”24 , 

to jakie milczenie ma na myśli? Czy chodzi tu o niemożliwość dyskursywnego 

wypowiadania się na temat tajemnic metafizycznych, o milczenie będące efektem 

                                                
22Ibidem, s.82. 
23Ibidem, s.82. 
24Ibidem , s.83.  
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niemożliwości znalezienia języka, który mógłby spetryfikować taką tajemnicę? Czy może 

o milczenie nie wykluczające jednak możliwości „wypowiadania się” w przeżyciu? 

Temu poznawczemu minimalizmowi Wittgensteina można przeciwstawić rozważania 

Bierdiajewa, który uważał, że już sama doniosłość śmierci powinna skłaniać do 

podejmowania prób jej zrozumienia. Pisał: „Śmierć jest najgłębszym i najbardziej 

znaczącym faktem życia, wynoszącym ostatniego z ostatnich śmiertelników ponad 

powszedniość i banalność życia. I tylko fakt śmierci wyznacza głębię pytania o sens 

życia. Życie w tym świecie ma sens właśnie dlatego, że jest śmierć, i jeśliby w naszym 

świecie nie było śmierci, to życie byłoby pozbawione sensu. Sens związany jest z 

końcem. I jeśliby nie było końca, tj. jeśliby w naszym świecie istniała niedobra 

nieskończoność życia, to nie byłoby sensu w życiu. Sens znajduje się poza granicami tego 

zamkniętego świata, i znalezienie sensu zakłada koniec w tym świecie”.25 Według 

Bierdiajewa zatem śmierć jako taka nie udziela sensu i rozjaśnienia, również 

poznawczego, ale odsyła do sensu. Nie chodzi przy tym o sensowność rozumianą w 

wąskim logiczno – naukowym znaczeniu, jak u Wittgensteina, ale o sens zwieńczający 

życie i cierpienie człowieka rozumianego personalistycznie. Chociaż Wittgenstein 

zauważa, że: „6.52 Czujemy, że gdyby nawet rozwiązano wszelkie możliwe zagadnienia 

naukowe, to nasze problemy życiowe nie zostałyby jeszcze nawet tknięte. Co prawda, nie 

byłoby już wtedy żadnych pytań; i to jest właśnie odpowiedź.”26, to rodzi się jednak 

pytanie, czy właśnie owe problemy życiowe (z których może najważniejszym jest 

problem sensu życia) nie stają się przedmiotem  refleksji  już przecież nie naukowej, ale w 

najwyższym stopniu filozoficznej i jako takie skłaniają, wbrew temu co mówi 

Wittgenstein, do stawiania fundamentalnych pytań. 

Bierdiajew uważał, że rozważanie problemu śmierci wymaga szczególnego 

nastawienia poznawczego. Nie jest to bowiem rozważanie jeszcze jednego z katalogu 

problemów naukowych. „I żeby być na poziomie percepcji śmierci i należytego do niej 

odniesienia, potrzebne jest nadzwyczajne napięcie duchowe, potrzebne jest duchowe 

rozjaśnienie.[…] Platon miał rację, kiedy nauczał, że filozofia jest niczym innym, jak 

przygotowaniem do śmierci. Jednak kłopot dopiero w tym, że sama w sobie filozofia nie 

wie, jak trzeba umrzeć i jak zwyciężyć śmierć. Nauka filozoficzna o nieśmiertelności nie 

                                                
25 Mikołaj Bierdiajew, O przeznaczeniu człowieka. Zarys etyki paradoksalnej,  Kęty 2006,  przełożył Henryk 
Paprocki, s.254. 
26 Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus , s.82. 
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odkrywa drogi.”27 Znamienne jest, że rozważania na temat śmierci dotyczą wszystkich 

sposobów uprawiania filozofii i wszystkich systemów. Wynika to z tego, że temat śmierci 

jest tematem przedfilozoficznym. Oczywiście, wnioski wynikające z rozważania śmierci 

mogą być różne i faktycznie są różne. A więc, można przyjmować fakt istnienia 

egzystencji pośmiertnej albo go odrzucać. Można na różne sposoby wyobrażać sobie ową 

egzystencję pośmiertną. Można też wyprowadzać różne wnioski co do przebiegu i 

wartości życia z faktu śmiertelności istoty ludzkiej   w wymiarze jednostkowym i 

społecznym. Różnie też można określać fakt śmiertelności ludzkiej odnosząc ją do 

określonej koncepcji Boga. Mimo tego zagadnienie śmierci pozostaje fundamentalnym 

faktem egzystencjalnym dla filozofa jako filozofa i filozofa jako człowieka, tu i teraz 

żyjącego. 

Zastanawiając się nad tym, w jaki sposób filozof może dojść w swojej refleksji do 

możliwości eksplikacji fenomenu śmierci, należałoby rozważyć to, czy można mówić o 

osobistej metafizyce śmierci. Zagadnieniem tym zajmował się nieżyjący już rosyjski 

filozof Jurij Ustiuszkin. Pisze on: „Nie ma wątpliwości, że każdy problem przy 

rozważaniu jego w różnorodnych kontekstach otwiera się  nie po prostu w różny sposób, 

ale prędzej nawet w nowy sposób, i przy tym wyświetlają się  zupełnie nieoczekiwane 

jego granice. I, oczywiście, winny jest tego nie tyle sam badacz (od niego zależy tylko 

nakierowanie uwagi), ile istota wewnętrznych praw kontekstu, dzięki którym problem 

obnaża siebie jako coś innego i swoistego. Względy badacza okazują się w danym 

przypadku «wtórnymi» («podporządkowanymi»), dlatego że właśnie te «wewnętrzne 

prawa» ustanawiają swoistość «praw gatunku». Poza tym, niekiedy powstaje i odwrotna 

sytuacja, ale w takim przypadku ideologia «osobistych poglądów» skłonna jest ignorować 

naturalne, klasyczne podejście i odchodzić w dal moderny”.28 Zagadnieniem istotnym jest 

zatem tutaj wyważenie pomiędzy racjami badacza, który poszukuje prawdy obiektywnej, 

a racjami skłaniającymi go do zajęcia się zagadnieniem od strony osobistej. 

Ustiuszkin zapytuje czy problem wzięty w kontekście światopoglądu [ros. 

miroponimanije]  być rozważany autonomicznie w stosunku do kontekstu poglądu 

życiowego [ros. żiznieponimanije]. I odpowiada: „Dla mnie odpowiedź na to pytanie 

wydaje się zupełnie oczywista, ponieważ wiedza o przedmiocie, wziętym na zewnątrz 

żywej intuicji «osobistej metafizyki», nie może pretendować do pełni. Taka «szybka» 

                                                
27 Mikołaj Bierdiajew, O przeznaczeniu człowieka. Zarys etyki paradoksalnej, s.254. 
28 Jurij Ustiuszkin, Licznaja metafizyka smierti, [w:]  pod. Red. J.W. Chen, Ideja smierti w rossijskom 
mentalitietie, Sankt-Peterburg 1999, s.107.   
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odpowiedź oznacza, że problem wzajemnego odniesienia dwóch kontekstów jest 

pozostawiony na uboczu i że problem «osobistej metafizyki» posiada niewątpliwe prawo 

do tego, aby nań była zwrócona stała uwaga. […] Przede wszystkim należy powiedzieć 

[…] że «osobista metafizyka» jest formą subiektywnego odniesienia się do świata 

poprzez pośrednictwo doświadczenia życiowego, albo, inaczej mówiąc, jest ona 

subiektem takiej strony światopoglądu, jak pogląd życiowy. Właśnie te pojęcia: 

«doświadczenia życiowego» i «życia» – są przyczyną tego paradoksalnego zbłądzenia, 

zgodnie z którym «osobista metafizyka» jest rozpatrywana jako źródło subiektywnej 

wiedzy”.29                    

Ustiuszkin odwołuje się do rozróżnienia poczynionego przez Semena Franka na to, co 

jest subiektywne [ros. subiektiwnoje] i właściwe subiektowi, podmiotowe [ros. 

subiektnyje]. To pierwsze jest związane ze światem pozoru, iluzji, błędu, natomiast to 

drugie odznacza się realnością nie mniejszą, aniżeli istnienie obiektywne. Frank rozróżnia 

pomiędzy życiem psychicznym [ros. dusziewnaja żizń], które może być badane tak, jak 

obiektywna rzeczywistość, a życiem duchowym [ros. duchownaja żizń], które znajduje się 

na wyższym poziomie realności. Co pisze na temat  realności owego życia duchowego 

sam Frank? „Czym innym […] jest ta specyficzna rzeczywistość głębokiej 

samobytowości człowieka, która ujawnia się w „życiu duchowym”. Jest ona jakościowo, 

a dokładniej, ze względu na kategorialny rodzaj istnienia, odmienna od wszelkiej 

obiektywnej rzeczywistości. Ale ona jest nie mniej, a już prędzej b a r d z i e j  r e a l n a, 

aniżeli ta ostatnia. […] I s t n i e n i e  s a m e g o  p o d m i o t u  nie jest  „subiektywne” ; 

nie należąc do składu obiektywnej rzeczywistości, pozostaje ono autentyczną, w pewnym 

sensie samowystarczalną, trwale osadzoną  p i e r w o t n ą   r e a l n o ś c i ą. Ta realność 

jest znacznie bardziej poważna i znacząca, aniżeli obiektywna rzeczywistość.”30 Według 

sposobu myślenia Franka możemy zatem mówić o jakimś osobowym centrum w 

człowieku, które wznosi się ponad świat obiektywny i poznawanie rzeczywistości od tej 

„strony” posiada zasadniczy walor. 

Ustiuszkin mówi o paradoksalności owej osobistej metafizyki, która posługując się 

wprawdzie pojęciami abstrakcyjnej spekulatywnej myśli – tym niemniej nasącza je 

własnym sensem. Mimo, że taka metafizyka narażona jest na ryzyko błądzenia i błędu, to 

posiada swój walor pozytywny, wzbogacając znacznie ludzkie myślenie. „Jednak, co by 

nie mówiło się o «osobistej metafizyce», jak by jej nie bronili apologeci i nie krytykowali 

                                                
29 Ibidem, s.108. 
30 Semen Frank, Riealnost’ i cziełowiek. Metafizyka cziełowieczieskogo bytija, Paris 1956, s.50-51. 
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oponenci, główną jej zaletą i niewątpliwą wartością jest wniesienie twórczej inicjatywy 

do tradycji, t.j. wzbogacenie i, jeśli trzeba, zmiana tradycji, która nie tylko zawiera, ale i 

chroni w sobie ziarno pozytywnego konserwatyzmu.”31  Według Ustiuszkina jedną z 

przyczyn trudności wyrażenia problemu osobistej śmierci jest strach, który nawiedza 

człowieka, gdy ten problem przychodzi mu rozważać. Jednak ów strach jest wtórny 

wobec tego, co określa on mianem reszty. „Nazywam to coś - «resztą», t.j. tym, co nigdy 

nie szuka ujścia, do czego trudno jest przywyknąć, z czym niemożliwe jest, ale konieczne 

godzić się i przy zbliżeniu się do czego zawsze budzi się nostalgia za życiem. Gdzieś u F. 

M. Dostojewskiego powiedziane jest, że w każdym człowieku istnieje coś takiego, co nie 

pozwala mu przyznać się samemu sobie, kim i czym jest on w istocie. Także «reszta» jest 

tym, co wyklucza w człowieku wszelką możliwość powiedzenia samemu sobie, czym dla 

jego osobistego życia jest jego osobista śmierć.”32 

Rosyjski filozof wyraża pogląd, że głównym problemem jest relacja pomiędzy 

nieuchronnością śmierci a poczuciem ludzkiej wolności. „Gdy tylko granica życia zostaje 

określona, to przybliżenie się do niej wymaga od człowieka  coraz większych życiowych 

wysiłków dla zachowania koniecznego stopnia wolności, pozwalającej mu realizować 

siebie w swoim życiu w dostatecznym stopniu. W tym czasie wolność zawsze ma 

możliwość stać się zależną nie od życia i jego dążenia w przyszłość, ale od 

nieodwracalnego przybliżenia się (natłoku) śmierci. Myśleć o swojej śmierci – znaczy 

świadomie ograniczać (i to w najlepszym przypadku) swoją przyszłość. Więcej, znaczy to 

związywać w jedną całość życie, wolność i śmierć, od wzajemnego oddziaływania 

których zależy przestrzeń osobistej metafizyki”.33  Ustiuszkin zadaje pytanie czy 

doświadczenie przez człowieka śmierci jest zależne od jego osobistej wolności. Zauważa, 

że idea osobistej śmierci nie może być oddzielona od sensu osobistego przeżywania 

śmierci. Bowiem wyprowadzenie takiej idei oznacza próbę usprawiedliwienia śmierci i 

jakieś uspokajanie się przez sam fakt poszukiwania sensu śmierci.  

Analizy Ustiuszkina koncentrują się na tym, aby zwrócić uwagę na to, że tworzenie 

pojęć, odnoszących się do śmierci nie może pozbawić znaczenia owej reszty, która 

skłania do tej funkcji umysłu, która właśnie polega na próbie oswojenia się z faktem 

istnienia tejże reszty. Próbując odpowiedzieć na pytanie czy da się znaleźć sens osobistej, 

własnej śmierci, Ustiuszkin zauważa, że nie da się oddzielić problemu sensu śmierci od 
                                                
31 Jurij Ustiuszkin, Licznaja metafizyka smierti, [w:]  pod. Red. J.W. Chen, Ideja smierti w rossijskom 
mentalitietie,  s.109. 
32Ibidem, s.111. 
33 Ibidem, 112. 
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sensu życia: „Uważam, że poszukiwanie sensu osobistej śmierci jak i jego kształtowanie 

związane są bezpośrednio z kształtowaniem osobistego sensu życia.”34 Sens życia i sens 

śmierci występują jako  wzajemnie dopełniające się i zarazem wykluczające  bieguny. A 

więc, brak sensu życia wzmacnia pozycję śmierci, zaś wzmocniony metafizycznie i 

mistycznie sens życia pozbawia sens śmierci jej treści. Rzecz w tym, żeby sens życia nie 

był „zamykany” w obrębie samego tylko życia, ale żeby był otwarty na śmierć. Wtedy 

zdarzenia jego życia układają się w pewien kontynuowany ciąg, a człowiek odbiera siebie 

jako demiurga swojego losu. „[…] ideę, sens osobistej śmierci człowiek może określić dla 

siebie tylko na podstawie logiki tej wiedzy, która stała się prawem jego działalności 

życiowej. O ile sens osobistej śmierci może być określony tylko za życia  i przy 

bezpośrednim «uczestnictwie» sensu życia, to ta naturalna zależność wskazuje na to, że 

sens osobistej śmierci staje się i ostatnią i ostateczną wartością życia, przy pomocy której 

osiągana jest harmonia duszy i pogodzenie się ze światem, to znaczy, właśnie osobista 

śmierć jest myślana przez człowieka jako ostatnie zdarzenie jego osobistego życia. […] 

Zdobyty sens osobistej śmierci wskazuje człowiekowi na to, że możliwość «władania» 

śmiercią staje się realnością, czyli życie nie niknie w nieosobowej nicości, ale spokojnie 

przebywa w wieczności…”35  

Zaprezentowana tu przeze mnie koncepcja osobistej metafizyki śmierci Ustiuszkina 

nie ma charakteru konstrukcji eschatologicznej i autor nie próbuje tu „wyprzedzić” 

rozważania zagadnienia śmierci taką konstrukcją. Wskazuje natomiast na to, że istnieje 

możliwość usensownienia śmierci, poprzez harmonijne włączenie jej w życie osoby,  o ile 

osoba ta nie uprawia „gry” ze śmiercią, ale włącza ją w ciąg zdarzeń życia naznaczonych 

poczuciem jego sensowności. Koncepcja ta przypomina trochę pomysły filozofów 

stoickich, a z drugiej strony niektóre stwierdzenia (na przykład te dotyczące reszty) 

przypominają analizy egzystencjalistów (choćby pojęcie kresu i zaległości u Heideggera). 

Samo zresztą wskazanie na możliwość uprawiania osobistej metafizyki śmierci nosi już 

znamiona „deklaracji egzystencjalistycznej”, chociaż Ustiuszkin wypowiada się bez 

patosu właściwego egzystencjalistom zachodnim (Søren Kierkegaard, Sartre, Heidegger).  

Rodzi się jednak pytanie, czy w ogóle da się rozważać zagadnienie śmierci w sposób 

niejako odizolowany od przeżycia cierpienia i uwzględnienia całego procesu umierania, 

które dokonuje się przez całe życie. Poza tym, rozważając ową osobistą metafizykę 

śmierci, trzeba mieć na uwadze cały kontekst sytuacyjny, w którym śmierć zachodzi. A 

                                                
34 Ibidem, s. 120. 
35 Ibidem, s. 121. 
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więc, chodzi o przyczynę śmierci. O to mianowicie, czy śmierć jest prostym efektem 

osiągnięcia wieku starczego, śmiertelnej choroby przed osiągnięciem takiego wieku, czy 

też ma miejsce w momencie obecności w człowieku pełni sił witalnych i twórczych (na 

wskutek wypadku), czy wreszcie jest śmiercią dziecka, które w ogóle nie osiągnęło etapu 

możliwości szerszej refleksji nad światem i autorefleksji. Tutaj osobista metafizyka 

śmierci jest niewystarczająca, ponieważ zawsze jest ona ograniczona do określonego 

„typu” śmierci i nie ogarnia całej różnorodności fenomenu. Filozof  może w ekspresyjny 

sposób odnosić się do śmierci własnej, ale wtedy traci horyzont „typów” śmierci innych 

osób. Choć, z drugiej strony, myślenie o śmierci własnej może wiązać się z rozważaniem 

różnych jej „wariantów” sytuacyjnych. 

Polski socjolog Jan Szczepański wskazywał na istotny fakt, że osobiste przeżywanie 

śmierci dokonuje się w świecie wewnętrznym człowieka, który podlega innym prawom, 

niż świat zewnętrzny. Przebywanie w owym świecie wewnętrznym oznacza zasadnicze 

spotkanie z samym sobą, wyłączenie się z zewnętrznego świata, który nakierowany jest 

na nieustanne dążenie, działanie, realizację celów i aspiracji. Proces umierania polega na 

stopniowym wycofywaniu się ze świata zewnętrznego i przechodzeniu do świata 

wewnętrznego. „Umieranie jest więc natężeniem życia w świecie wewnętrznym 

niesłychanej intensywności. W tym wymiarze, gdy już bytujemy bez celu, bez działania, 

bez dążeń i aspiracji świata zewnętrznego, gdy w oczach otoczenia jesteśmy już 

wyłączeni z życia, wtedy odkrywamy to wszystko, czego nie mogliśmy właściwie ocenić, 

żyjąc pełnią świata zewnętrznego całą ontologię świata wewnętrznego, swoją istotę, z 

którą musimy się rozprawić, zanim zamkniemy drzwi otwierające się tylko w jedną 

stronę. […] A biorąc pod uwagę, ze świat wewnętrzny jest przedsionkiem śmierci, że nie 

ma tutaj żywiołów i napędów, ale także i miar zewnętrznych, zatem jego kontemplacja 

jest także oglądaniem śmierci.”36 Szczepański stwierdza, że w świecie wewnętrznym 

śmierć przestaje być zagrożeniem, ponieważ nie ma w nim „wyraźnej granicy między 

życiem i nieżyciem ani życiem i śmiercią”. Śmierć w tym świecie nie jest odbierana jako 

niebyt, ale jako składowa część życia. Biologiczny i kulturowy fakt śmierci, oraz 

wyobrażenia religijne, dotyczące pośmiertnego życia uważa on za element świata 

zewnętrznego i wartością  ostateczną jest wewnętrzny świat człowieka, który realizuje 

nieśmiertelność idei człowieczeństwa. Ostatecznie, według Szczepańskiego, śmierć nie 

otwiera jakiejś nowej rzeczywistości, której obrazy podsuwa świat zewnętrzny. Jest 

                                                
36 Jan Szczepański, Sprawy ludzkie, Warszawa 1988, s. 300-301. 
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natomiast tym, co uwalnia człowieka ze świata zewnętrznego, ze wszystkimi jego 

determinizmami.  „Wolnością prawdziwą jest tylko śmierć, gdyż w świecie życia 

ludzkiego jest zawsze tylko zależność lub współzależność, ale nigdy wolność.”37 

Koncepcja ta ma charakter humanistyczny i laicki, bo nie ma w niej mowy o żadnym 

pozadoczesnym finale eschatologicznym. Tym niemniej stanowi konsekwentną próbę 

zbudowania pewnej osobistej metafizyki śmierci, która wykazuje pewne podobieństwo do 

rozważań Ustiuszkina. 

Doskonałym przykładem literackim, pokazującym, w jaki sposób zagadnienie śmierci 

rozważane tylko myślowo i teoretycznie przekształca się w problem osobisty, w swoistą 

osobistą metafizykę śmierci – jest krótkie opowiadanie Lwa Tołstoja Śmierć Iwana Ilicza. 

Tytułowy bohater uświadamia sobie, że czym innym jest stwierdzenie faktu swojej 

śmiertelności w ramach sylogistycznego rozumowania, a czym innym zderzenie się z 

oczywistością i bliskością własnej śmierci. „W głębi duszy Iwan Iljicz wiedział, że 

umiera, jednak nie mógł nie tylko przyzwyczaić się do tej myśli, ale po prostu nie 

pojmował tego, nie mógł tego zrozumieć. Przykład wnioskowania, jakiego uczył się w 

podręczniku logiki Kiesewettera: Kaj jest człowiekiem, ludzie są śmiertelni, dlatego Kaj 

jest śmiertelny, zdawał mu się w ciągu całego życia słuszny w zastosowaniu do Kaja, ale 

nigdy do niego. Kaj był człowiekiem, człowiekiem w ogóle, i wszystko było w porządku; 

ale on przecie nie był Kajem i nie człowiekiem w ogóle, tylko zawsze zupełnie, zupełnie 

innym niż wszyscy stworzeniem […]. Kaj rzeczywiście jest śmiertelny i musi umrzeć, ale 

nie ja, Wania, Iwan Iljicz, z moimi uczuciami, myślami; ja – to zupełnie co innego.”38 

Czym innym jest zatem racjonalistycznie pojmowana prawda o śmierci, jako przypadłości 

gatunkowej, a czymś innym odkrycie śmierci jako faktu  egzystencjalnego.39 Literacki 

opis jednostkowej śmierci zaprezentowany przez Tołstoja bliski jest odkryciom 

egzystencjalistów. Heidegger w fundamentalnym swoim dziele Bycie i czas  wspomina o 

opowiadaniu Tołstoja przy okazji swoich analiz dotyczących wyłaniania się 

egzystencjalnego rozumienia śmierci z „powszedniości jestestwa”, owego rozgadanego 

publicznego Się. „„Umieranie” zostaje zniwelowane do pewnego przypadku, który co 

prawda przydarza się jestestwu, ale nie jest właściwy nikomu. Jeśli gadaninę cechuje 

dwuznaczność, to dotyczy to także takiego mówienia o śmierci. Umieranie, które w 

sposób z istoty nie do zastąpienia jest moje, zostaje obrócone w przytrafiające się owemu 
                                                
37 Ibidem, s. 310. 
38 Lew Tołstoj, Śmierć Iwana Iljicza,  Warszawa 1985, przełożył Jarosław Iwaszkiewicz, Warszawa s. 64-65.  
39 Szeroką analizę tych zagadnień znajdujemy w: Ireneusz Ziemiński,  Irracjonalność śmierci. Na marginesie 
opowiadania Lwa Tołstoja,  [w:] Sztuka i Filozofia, nr 24(2004), s.121-139.   
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Się zdarzenie o charakterze publicznym. Scharakteryzowana tu mowa traktuje śmierć jako 

stale występujący „przypadek”.”40 Znamienne jest przy tym, że racjonalistyczne 

pojmowanie śmierci nie przekracza granic, w których usytuowane jest publiczne Się i w 

tym względzie obiektywno-naukowe podejście do tematyki śmierci nie wyczerpuje nigdy 

głębi zagadnienia.     

Filozoficzne rozjaśnianie fenomenu śmierci może dokonywać się albo poprzez 

odnoszenie sensu śmierci do sensu życia albo też poprzez postrzeganie sensu śmierci w 

obszarze rzeczywistości pozadoczesnej (ponaddoczesnej), czyli włączając refleksję 

eschatologiczną, która wznosi się do transcendentnego Sensu pozaludzkiego. To pierwsze 

podejście wydaje się być bardziej filozoficzne i nawet naukowe, ponieważ życie ludzkie, 

takie, jakim je przeżywamy, jak się wydaje, łatwiej poddaje się kategoryzującym 

procedurom racjonalistycznego myślenia. Natomiast wkraczając w płaszczyznę 

eschatologiczną  uprawiamy już myślenie teologiczne, odwołujące się do prawdy 

mitologicznej albo objawionej. Czy jednak uprawianie metafizyki eschatologicznej jest 

filozoficznie nieuprawnione? Rosyjscy filozofowie religijni metafizykę rozumieli jako 

sięganie w obszar tego, co jest ponadnaturalne, ponadprzyrodnicze, ale nie trzymając się 

niewolniczo racjonalności jako podstawowego oręża poznania tej sfery. Wkracza tam 

bowiem poznanie ludzkie pojmowane w sposób integralny, a więc także odczuwanie i 

przeżywanie wyrażone w religijnej wierze. Można też te dwa podejścia łączyć i sens 

śmierci odnosić do sensu życia przeżywanego przez osobę oraz sensu eschatologicznego. 

Zresztą sens życia i sens eschatologiczny nie muszą być pojmowane jako obszary 

rozłączne, gdyż doczesność ludzka zawarta jest w wieczności. 

Dobitnie na temat tej relacji czasu i wieczności wypowiadał się Bierdiajew, który 

posłannictwo prawdziwej, autentycznej filozofii postrzegał jako fundamentalnie 

eschatologiczne. Pisał: „Czas nie zawiera w sobie wieczności, ale wieczność przechodzi 

w czas, a czas jednocześnie przechodzi w wieczność. Paradoks stosunku skończoności i 

nieskończoności, czasu i wieczności  jest czymś podstawowym. Wszystko się porusza 

poprzez przeciwieństwo skończoności i nieskończoności, czasu i wieczności. Na tym się 

zasadza całe nasze życie. Człowiek jest istotą skończoną i ograniczoną, zawierającą w 

sobie nieskończoność i żądającą nieskończoności jako końca, jest istotą czasową, 

zawierającą w sobie wieczność i żądającą wieczności. Metafizyka staje się nieuchronnie 

eschatologią. Słabość wszystkich starych metafizyk polegała właśnie na tym, że nie były 

                                                
40 Martin Heidegger, Bycie i czas, przełożył Bogdan Baran, Warszawa 1994, s.356. 
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eschatologiczne”.41 Rosyjscy myśliciele religijni eschatologii nie pojmowali jako 

przynależnej do porządku tylko religijno-mitologicznego. Eschatologia była dla nich 

konsekwencją uprawiania metafizyki, a nawet myślenie eschatologiczne w jakimś sensie 

metafizykę wyprzedza. Jest to zatem stanowisko zupełnie inne, aniżeli to które pojawia 

się w nowożytnej myśli filozoficznej Zachodu. Oświecenie ze swoim deizmem czy 

materializmem (Denis Diderot, Paweł Holbach i inni) eschatologię traktowało jako coś, 

co powinno zniknąć, roztopić się pod wpływem promieni oczyszczającego z zabobonów i 

przesądów Rozumu, Immanuel Kant zaś myślenie eschatologiczne ograniczył do 

skromnych postulatów rozumu praktycznego, bo nie wyobrażał sobie religijności bez 

etyki i tak naprawdę to etyka była jego religią, a z kolei August Comte myślenie 

eschatologiczne odsyłał w jakąś odległą religijno-mitologiczną przeszłość ludzkiej 

świadomości, a nawet filozofię zastąpił pozytywną nauką. Nie mogło tu być mowy o 

żadnej eschatologii, chyba co najwyżej ziemskiej, ale ta tak naprawdę nie istnieje, bo jest 

tylko apoteozą hedonistycznej pomyślności, ignorującej dramat ludzkiego istnienia. 

Logika rozwoju zachodniej myśli była taka, że postępował w niej proces demitologizacji 

różnych obszarów ludzkiego istnienia. Usiłowano w obręb tej demitologizującej 

działalności wciągnąć również śmierć, odrzeć ją z tajemnicy, pozbawić konsekwencji 

eschatologicznych. 

Max Scheler zwracał uwagę na to, że człowiek Zachodu stopniowo zmierzał do 

odrzucania wiary w nieśmiertelność. Jednak nie sądził, że jest to wyłącznie kwestią 

filozofii i nauki. Przytaczam jego znaczące słowa: „W obrębie cywilizacji 

zachodnioeuropejskiej obserwujemy w ostatnich stuleciach postępujące zanikanie wiary 

w nieśmiertelność. Co jest tego powodem? Wielu sądzi, iż przyczynia się do tego to, co 

nazywają „postępem nauki”. Jednak nauka jest zazwyczaj jedynie grabarzem, a nigdy 

przyczyną obumierania jakiejś wiary religijnej. Religie rodzą się, rozwijają i obumierają; 

nie dowodzi się ich ani nie odrzuca. Z pewnością poważnym błędem byłby pogląd, że 

zanikanie wiary w nieśmiertelność wypływa stąd, iż Immanuel Kant ujawnił błędność i 

chwiejność dowodów nieśmiertelności [przytaczanych] w racjonalistycznej metafizyce 

XVIII w.; albo stąd, że anatomia i fizjologia mózgu wraz z psychologią ukazały tego 

rodzaju zależność procesów psychicznych od systemu nerwowego, że nieunikniony stał 

się wniosek o wygaśnięciu procesów psychicznych, skoro tylko obumrze mózg; albo stąd, 

że psychologia odrzuciła jedność i niezłożoność Ja, ukazując je jako fenomen wrażeń i 

                                                
41 Mikołaj Bierdiajew, Zarys metafizyki eschatologicznej. Twórczość i uprzedmiotowienie, Kęty 2004,  
przełożyli  Wiera i Ryszard Paradowscy,  s.155.  
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popędów, podlegającego podziałowi, pomniejszaniu i powiększaniu […]”.42Z czym, 

zdaniem Schelera, związane jest to zanikanie wiary w dalsze życie osoby? Sądzi on, że 

decydującą rolę odgrywa tu sposób życia „nowego” Europejczyka. Śmierć jawi się coraz 

bardziej w postaci sądu o niej, a nie jest fenomenem w obliczu którego człowiek z całą 

wyrazistością staje. Scheler zwraca uwagę na to, że: „Chociaż ów człowiek nowożytny 

„liczy się” ze śmiercią i tysiąckrotnie wobec niej się „asekuruje”, to jednak śmierć 

właściwie nie istnieje dlań naocznie; on nie żyje „w obliczu” śmierci”.43 Dzieje się tak w 

dużej mierze dlatego, że życie współczesnego człowieka zostało pochłonięte przez 

krzątaninę wynikającą z pracy i nabywania, czyli wymiany jej efektu na towary. Liczy się 

zabieganie dla samego zabiegania, a wzmaganie „postępów postępu” staje się religią, w 

której pracowita moralność staje się ziemską namiastką wieczności. Tak funkcjonujący 

człowiek odbiera śmierć jako co najwyżej katastrofę, a nie zjawisko naturalne. Człowiek 

przeżywa swoje ja jako przede wszystkim ja społeczne i zapomina, że umiera się nie dla 

innych, ale w pierwszym rzędzie dla samego siebie. Dochodzi jeszcze do tego 

mechanicystyczne traktowanie ludzkiego organizmu, który, zwłaszcza dla współczesnej 

medycyny, jawi się jako maszyna, którą można naprawić. 

Uwagi Schelera przypominają Heideggerowskie analizy, odnoszące się do 

nieautentycznych form bytowania człowieka wobec śmierci, aczkolwiek są bardziej 

wyczulone na konkret biologiczny i społeczny ludzkiego istnienia. Czy jednak są trafne i 

czy faktycznie współczesny człowiek stara się żyć w zapomnieniu faktu nieuchronności 

własnej śmierci jako realności, a nie tylko pojęcia? Nie wydaje się, żeby współczesny 

człowiek zajęty był wyłącznie przytłumianiem myśli o swojej śmiertelności. Warto tu 

odwołać się do mądrych uwag Adama Hernasa, który zauważa: „To, przed czym jedni 

próbują uciekać, inni zgłębiają we wszystkich możliwych aspektach. O śmierci mamy 

ogromną wiedzę, zarówno tę biologiczną i medyczną, odnoszącą się do ciała, jak i tę 

bardziej abstrakcyjną, związaną ze sferą sensu, jaką osiągamy drogą psychologii i 

filozofii. Śmierć została przez intelekt oswojona, poznana wszechstronnie tak, jak tylko 

może być poznana przez człowieka, który doświadcza jej z zewnątrz i pośrednio. Żyjąc 

po Holokauście, w świecie doświadczanym przez terroryzm, znamy całą jej brutalną 

anatomię, znamy niemal wszystkie możliwe odmiany agonii i wszystkie stopnie 

związanego z nią okrucieństwa. Śmierć jest nam tak bliska, mimo że mamy być może 

                                                
42 Max Scheler, Śmierć i dalsze życie, [w:]  Cierpienie, śmierć, dalsze życie. Pisma wybrane, Warszawa 1994, 
przełożył Adam Węgrzecki, s.69-70. 
43Ibidem , s.96. 
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najlepsze w ciągu całej historii materialne warunki życia. […] Wiedza o śmierci, której 

się nie ukrywa, ale która nie budzi już złych emocji, jest wyrazem innego rodzaju męstwa, 

które można by nazwać męstwem racjonalnym. Żyć pełnią życia bez złudzeń co do swej 

skończonej, śmiertelnej natury – oto jego wyzwanie i podstawowa dewiza”.44 

Wydaje się, że w tych słowach jest dużo racji, bo wbrew twierdzeniom wielu 

antropologów kultury, którzy w fakcie zmasowanego oddziaływania środków przekazu 

dopatrują się genezy banalizacji śmierci i jej jakby odrealniania, może być też na odwrót i 

efektem tych zjawisk staje się większe wyczulenie na realność i nieprzekraczalność 

właśnie śmierci. Jednak kwestią zasadniczą jest to, że mamy w pewnej mierze do 

czynienia z kryzysem myślenia eschatologicznego i może to mieć związek z erozją 

tradycyjnych form przeżywania religijnego, z ich jakby spłycaniem. Rosyjska filozofia 

religijna wskazuje w tej mierze na perspektywę głębszą, niż baczącą nieustannie na swoją 

odmienność od teologii,  jak czyni to  zwłaszcza filozofia zachodnia, gdzie pod względem 

tej ostrożności tomizm idzie ręka w rękę ze wszystkimi świeckimi racjonalizmami, 

empiryzmami i pozytywizmami. Ta kwestia mocno postawiona była przez Szestowa, 

który przeciwstawiając filozofię biblijną filozofii spekulatywnej, postać cierpiącego 

Hioba osobie „urzędowego filozofa” Hegla – wskazał na to, jakie sfery rzeczywistości 

należy drążyć, aby próbować zbliżyć się do zagadki śmierci i cierpienia, które ją 

poprzedza. Odcięcie się bowiem od  prawdy zawartej w przekazie biblijnym i traktowanie 

przez filozofię tej prawdy z dystansem, niechęcią, a nawet odrazą powoduje, sądził 

Szestow, traktowanie człowieka jako idei, mgławicowego pojęcia, które w żaden sposób 

nie zetknęło się z grozą śmierci. Szestow opowiadając się za filozofią inspirowaną jękami 

i lamentami Hioba, a występując przeciwko filozofii ogólności Hegla – tym samym 

wskazuje, że nie odwołując się do poznawania przez przeżywanie nie będziemy w stanie 

zbliżyć się nawet do zagadki śmierci, która zawsze jest śmiercią pojedynczego człowieka, 

a dopiero na mocy wkroczenia rozumnych praw i konieczności, będących owocem 

grzesznego rajskiego upadku, staje się czymś przypisanym do człowieka rozumianego 

jako przede wszystkim gatunek homo sapiens. Protest Szestowa przeciwko filozofom 

sławiącym potęgę Rozumu, a do takich zaliczał Hegla, łączył się z wołaniem o 

indywidualizację ludzkiego umierania i śmierci. Komentując filozofię Kierkegaarda 

Szestow zauważa: „Doszliśmy właśnie do zasadniczego pytania Kierkegaarda: po czyjej 

stronie leży prawda: po stronie „wszystkich” i „tchórzostwa wszystkich”, czy też po 

                                                
44 Adam Hernas, Czas i obecność, Kraków 2005, s. 141. 
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stronie tych, którzy odważyli się spojrzeć szaleństwu i śmierci w oczy? Właśnie tylko i 

wyłącznie z tego powodu Kierkegaard odrzucił Hegla i zwrócił się ku Hiobowi, i wtedy 

określił cechy, które odróżniają filozofię egzystencjalną od filozofii spekulatywnej. 

Odejście od Hegla oznaczało wyrzeczenie się Rozumu i pęd w kierunku Absurdu bez 

oglądania się wstecz.”45 

O śmierci, w samej jej istocie, nie można powiedzieć nic, gdy poprzestajemy na 

oglądzie przyrodoznawczo-empirycznym, albo bardzo wiele, jeśli przyjmuje się 

perspektywę eschatologiczną. Gdy na śmierć patrzeć od strony bytowania doczesnego, to 

wtedy jest ona zwykłym zniknięciem, czyli unicestwieniem. Przyjmując zaś perspektywę 

eschatologiczną filozof rozmyślający o śmierci naraża się na zarzut niefilozoficzności 

swoich rozważań. Jednak, jak sądzili rosyjscy myśliciele (właśnie może myśliciele 

bardziej niż filozofowie) religijni, taki zarzut jest jednostronny, bo wiąże się z bardzo 

wąską koncepcją filozofowania, która nie traktuje człowieka jako istotę integralną, w 

której nie można sztucznie oddzielić tego co jest wiarą od rozumu. Z punktu widzenia 

wąsko rozumianego filozofowania, oddzielającego się od refleksji teologicznej, natomiast 

zagadnienie umierania i cierpienia zdaje się być wypełnione treścią bardziej „obiecującą” 

poznawczo dla filozofii. Wynika to z tego, że fenomeny te są możliwe do opisania, bo 

zamykają się w granicach pewnego ujęcia, ich dynamiki i stawania się. Cierpienie i 

umieranie mają swoje obustronne „domknięcie”, w przypadku umierania będzie nim 

śmierć, a w przypadku cierpienia albo śmierć, albo wyjście z cierpienia. 

Cierpienie, tak jak i śmierć, ma swoją stronę „zewnętrzną” i „wewnętrzną”. Czym 

innym bowiem jest dociekanie metafizycznych i  fizycznych przyczyn cierpienia, jego 

przebiegu, faz i całej dynamiki, a czym innym rozpatrywanie cierpienia na poziomie jego 

relacji do cierpiącej osoby i jego konsekwencji dla istnienia tej osoby. Oczywiście te dwa 

aspekty cierpienia są filozoficznie jednakowo ważne i dialektycznie się uzupełniają. Tym 

niemniej jednak akcent nieuchronnie przesuwa się w stronę rozważań natury osobowej. 

Pisał na ten temat Zdzisław Cackowski: „ Cierpienie jest tak osobistym, tak dojmującym i 

jednocześnie tak powszechnym doświadczeniem ludzkim, iż nie ma autora rozważań na 

jego temat, który by owe rozważania mógł snuć tak zwanym czystym, suchym umysłem. 

Jestem więc przekonany, że każde rozważania o cierpieniu są czymś więcej niż 

rozważaniami, są świadectwem jakiegoś bolesnego doświadczenia autora. Każda też 

teoria na ten temat jest w jakimś stopniu wysnuta z tego osobistego przykrego 

                                                
45 Lew Szestow, Kierkegaard i filozofia egzystencjalna. Głos wołającego na pustyni, Kęty 2003, przełożył Jacek 
Aleksander Prokopski, s.62. 
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doświadczenia i jest tym doświadczeniem – mniej lub bardziej „uintelektualizowanym” i 

sfabularyzowanym”.46  Trudno zatem jest opisywać i starać się zrozumieć cierpienie, 

które nie jest cierpieniem przeżytym. Tym niemniej specyfiką istnienia człowieka 

myślącego jest dążenie do tego, aby cierpienie zgłębić również poznawczo. Przeżycie 

cierpienia jest doświadczeniem niejako wyjściowym, które nie jest przez niego 

przyzywane (choć w pewnych sytuacjach może to zachodzić) i które domagać się może 

poznawczego wypełnienia. 

 Cackowski odróżnia cierpienie od bólu i pisze:  „C i e r p i e n i e  jest kategorią 

(formą) osobistego doświadczenia ludzkiego, która odnosi się  przede 

wszystkim/pierwotnie do czasu pozateraźniejszego – przeszłego lub przyszłego, gdy 

tymczasem ból zaczyna się od  t  e r a z, a czas przyszły i miniony jawią się w tym 

doświadczeniu wtórnie. Cierpienie jest pierwotnie związane z przestrzenią dużą życia 

ludzkiego, to znaczy z przestrzenią zewnętrzną wobec organizmu.[…] Można by więc 

powiedzieć, że wewnętrzną treścią cierpienia jest świat przedmiotowo zewnętrzny, gdy 

tymczasem wewnętrzną treścią bólu jest świat przedmiotowo wewnętrzny, to znaczy 

wewnątrzorganiczny, wewnątrzcielesny”.47 Cierpienie zatem jakby z samej swojej natury 

domaga się podjęcia próby jego wyjaśnienia, nawet jeśliby próba ta miała być 

bezowocną. Arystoteles postrzegał filozofa jako istotę pytającą, zaciekawioną światem. 

Czy to zaciekawienie dotyczy również fenomenu cierpienia? Cackowski pisze: 

„Pierwszym krokiem w rozważaniach nad cierpieniem musi być pytanie o to, czym jest 

ludzkie życie, jaka jest jego treść, jakie są jego fundamentalne (niezbywalne) składowe, 

na czym polega tworzenie ludzkiego życia i twórcza radość życia.  Parafrazując E. 

Husserla Ohne Leben kein Tod można powiedzieć, że bez radości życia nie ma 

cierpienia”.48 

Cierpienie zatem byłoby kontrastem w stosunku do życia szczęśliwego, czy projektu 

takiego życia. Świat zaś zaciekawia człowieka, gdy są spełnione pewne, przynajmniej 

minimalne warunki szczęścia osoby. Tymczasem cierpienie, wywołane przyczynami 

psychicznymi czy fizycznymi staje na przeszkodzie takiemu bezinteresownemu 

zaciekawieniu się światem, jakie powinno, według Arystotelesa, charakteryzować 

filozofa. Skąd w takim razie czerpać motyw i źródło do filozoficznego nastawienia, skoro 

rzeczywistość ludzką i pozaludzką odbiera się jako pełną cierpienia? Wydaje się, że na to 

                                                
46 Zdzisław Cackowski, Ból, lęk, cierpienie, Lublin 1997, s. 33. 
47 Ibidem, s.33. 
48 Ibidem , s.35. 
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pytanie odpowiedzi udzielają niektórzy spośród rosyjskich myślicieli. Oto Bierdiajew 

twierdził, że dążenie do szczęścia wcale nie jest podstawową charakterystyką człowieka. 

Prawda wcale nie musi ukrywać się poza horyzontami szczęścia, a można jej szukać w 

innych sferach życia. Bierdiajew zauważa: „Błędna jest optymistyczna i 

intelektualistyczna psychologia tomizmu, według której człowiek jest istotą dążącą do 

szczęścia i kochającą siebie. Jest to eudajmonistyczna psychologia, która od razu nie 

wytrzymuje krytyki. Dostojewski genialnie ukazał, ze człowiek jest istotą irracjonalną i 

dążącą do cierpienia, ale niekoniecznie do szczęścia.[…] Człowiek wcale nie dąży do 

szczęścia. Takie dążenie byłoby bezprzedmiotowe i beztreściowe. Człowiek dąży do 

przedmiotowych dóbr i wartości, których posiadanie może dać mu szczęście i 

zadowolenie, ale samo szczęście i zadowolenie nie może być świadomym celem. Kiedy 

filozof lub uczony odkrywa prawdę, to dąży do samej prawdy, a nie do szczęścia, chociaż 

odkrycie prawdy może dać szczęście.[…] Święty Tomasz z Akwinu uważa człowieka za 

istotę zdrową i bardzo bagatelizuje skutki grzechu pierworodnego. Jego filozofia jest 

jednym ze źródeł optymistycznego naturalizmu. Tymczasem człowiek jest istotą chorą i 

szukającą uzdrowienia”.49 Mamy więc u Bierdiajewa inną perspektywę poznawczą, 

aniżeli u Arystotelesa czy św. Tomasza z Akwinu. Człowiek nie tylko cierpi, ale i może 

poszukiwać cierpienia, ponieważ w cierpieniu i poprzez cierpienie ujawnia mu się głębsza 

prawda o rzeczywistości, zarówno religijna, jak i metafizyczna. 

 Z kolei Szestow filozofię wywodzi z rozpaczy, która jest tak czy inaczej pochodną 

cierpienia. Motyw ten wielokrotnie przytacza w swoich dziełach. Pisząc o 

Kierkegaardzie, który był jednym z mistrzów jego filozofii absurdu odnotowuje: 

„Filozofia dla Kierkegaarda bynajmniej nie jest czysto intelektualną czynnością umysłu. 

Genezą filozofii nie jest zdziwienie, tak jak sądził Platon czy Arystoteles, lecz rozpacz. 

Ludzka myśl przeistoczyła się całkowicie poprzez rozpacz i trwogę, odkrywając nowe 

siły, które poprowadziły ją do tych źródeł prawdy, które nie mają żadnego znaczenia dla 

innych ludzi. Człowiek nie przestaje myśleć, lecz nie w taki sposób, jak czynią to ludzie, 

którzy dziwią się temu, co wszechświat przed nimi odkrywa. Nie, on myśli i podejmuje 

próbę zrozumienia natury tego, co istnieje.”50  Szestow zwracał uwagę na motyw 

rozpaczy u takich myślicieli, jak  Dostojewski, Nietzsche, Kierkegaard. Jego zdaniem 

tylko skrajna forma rozpaczy odsłania człowiekowi  ostateczną prawdę. Dlatego dylemat 

wyboru mistrza duchowego: Hegel albo Hiob – rozstrzygnął na „korzyść” tego drugiego. 

                                                
49 Mikołaj Bierdiajew, O przeznaczeniu człowieka. Zarys etyki paradoksalnej, s.79-80. 
50 Lew Szestow, Kierkegaard i filozofia egzystencjalna. Głos wołającego na pustyni, s.45. 
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Hiob bowiem z głębi swojego cierpienia odnajdywał prawdę egzystencjalną, którą 

odnalazł w wierze, co, używając języka filozofii Kierkegaarda oznaczało przejście z 

etycznego stadium życia w stadium religijne. Zarówno Szestow, jak i jego filozoficzni i 

literaccy nauczyciele w rzeczy samej wkraczali na ścieżkę prawdy, którą wytyczył ów 

„prywatny myśliciel” Hiob.  

Rosyjski Żyd, Szestow był konsekwentny w drążeniu tematów związanych z 

przeżywaniem absurdu życia i cierpieniem. Choć nie wypowiada się na temat swojego 

własnego cierpienia, to ciągle powołuje się na owych „mistrzów cierpienia”. Chodziło mu 

w tym wszystkim o przeformułowanie zadań filozofii, krytykę wiecznych praw rozumu i 

nasycenie refleksji filozoficznej tematem egzystencjalnym. Było to poniekąd jego 

obsesją. Pisałem na ten temat w swojej monografii: „Ludzie, którzy w opinii Szestowa 

byli twórcami  filozofii tragedii, nie traktowali  filozofii jako zadania czysto 

poznawczego, co więcej, niektórzy z nich albo w ogóle nie słyszeli nic o filozofii, albo 

nie byli filozofami. Szestowa nie tyle interesowała ich twórczość, ile zycie, ze swoim 

dramatycznym przebiegiem. Bo na przykład Abraham czy Hiob nie pisali dzieł, ale 

Szestow uważa ich za  myślicieli (a nie pisarzy) w pełnym tego słowa znaczeniu. 

Interesują go ludzie naznaczeni piętnem tragiczności, tacy, którzy znaleźli się w pewnym 

momencie poza obszarem normalnego przebiegu życia. Abraham, postawiony wobec 

niezrozumiałego nakazu Boga, aby złożył ofiarę ze swego syna, Hiob, na którego nagle 

spadają niezawinione nieszczęścia, św. Paweł oślepiony światłem Chrystusa na drodze do 

Damaszku, Pascal, cierpiący z powodu choroby przez całe życie, Kierkegaard, zrywający 

zaręczyny z narzeczoną z nieprzezwyciężalnych pobudek natury psychologicznej, 

Nietzsche, nieuleczalnie chory i popadający w obłęd czy wreszcie Dostojewski, który 

jako skazaniec stanął oko w oko z własną śmiercią – to są mistrzowie Szestowa”.51 

Filozofia tragedii Szestowa jest w rzeczy samej filozofią krańcowego cierpienia i 

odkrywania Boga w tym cierpieniu. Znamienne jest też i to, że Szestow zainteresowany 

był cierpieniem w jego ekstremalnej formie, które spada na człowieka niczym fatum, a 

nie poruszał kwestii teoretyczno-ontologicznych czy przyrodniczych, odnoszących się do 

cierpienia. Bardziej go interesuje doznawanie cierpienia od dociekania jego przyczyn. 

Można więc powiedzieć, że filozofia jako ekspresja przeżycia sytuacji granicznych u 

Szestowa znajduje pełnię swojego rozwinięcia. 
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Rosyjscy filozofowie religijni uprawiając filozofię cierpienia jednocześnie rozwijali 

też teologię cierpienia.  Cackowski słusznie zauważa tu  istotne różnice: „T e o l o g i a  

cierpienia zajmuje się cierpieniem  ludzkim, o ile za jego źródło uznaje się byt boski, byt 

działający i n t e n c j o n a l n i e  (świadomie, celowo). Ważne jest tu dostrzeżenie 

różnicy między ontologią a teologią bólu i cierpienia. Ontologia rozważa 

bólotwórcze/cierpieniotwórcze czynniki bytu (świata) p r z e d m i o t o w e g o, czyli 

wolnego od jakichkolwiek intencji i świadomych dążeń. Teologię natomiast interesują 

bólotwórcze/cierpieniotwórcze działania bytu boskiego, czyli świadomego, działającego 

intencjonalnie (celowo)”.52 Dalej Cackowski wskazuje na religijną interpretację 

cierpienia, rozpatrywanego w kategoriach kary albo próby. W filozofii rosyjskiej teologia 

cierpienia przeplata się z jego filozofią czy ontologią. Wynika to z nierozróżniania 

porządku filozoficznego i  teologicznego.  

Zajmując się w obrębie filozofii zagadnieniem cierpienia zadajemy sobie przede 

wszystkim pytanie o sens cierpienia. Oczywiście nie jest to pytanie tylko filozoficzne. To 

– pytanie ogólnoludzkie, w którym wyraża się w ogóle istota bycia człowiekiem. 

Filozofia jednakowoż, stawiając to pytanie nie musi koncentrować się na samym 

fenomenie cierpienia, chociażby osobiście przez filozofujący podmiot przeżytego albo 

przeżywanego. Filozof dąży do „ogarnięcia” fenomenu cierpienia swoją myślą i 

przeżywaniem. W związku z tym umieszcza go w ramach rzeczywistości rozumianej jako 

całość i odnosi  do poszczególnych warstw  tejże rzeczywistości. A więc uwzględnia 

relację cierpienia (w jego fizycznej albo duchowej odmianie) do: osoby, społeczeństwa, 

przyrody ożywionej i nieożywionej, bytów duchowych (aniołowie, szatan), Boga. W 

ramach tego rozważania można zapytywać albo o obecność cierpienia w tych bytach albo 

też o to, w jaki sposób cierpienie jednych spośród tych bytów ma odniesienie do bytowej 

„rangi” innych bytów (na przykład, jak przyroda ożywiona może być przyczyną 

cierpienia ludzkiego albo jak grzech człowieka może być „przyczyną” odkupieńczego 

cierpienia Boga-Chrystusa na Krzyżu).  

Z filozoficznego punktu widzenia cierpienie nie jest tylko fenomenem 

antropologicznym, ale ma także znaczenie jako jakość metafizyczna. Wtedy mówimy o 

cierpieniu w sensie fundamentalnym, jako czymś, co przenika albo wypływa z rozległych 

obszarów rzeczywistości. W tym znaczeniu mówimy na przykład o cierpieniu jako 

pewnej sile czy mocy, będącej efektem samorozdarcia woli życia, jak to w swojej 

                                                
52 Zdzisław Cackowski, Ból, lęk, cierpienie , s.102.  



 - 42 - 42 

pesymistycznej filozofii ujmował Schopenhauer. Ale jeśli pojęcie filozofii będziemy 

rozumieli nie tylko w duchu Aten, lecz Aten i Jerozolimy zarazem, jak to ma miejsce w 

rosyjskiej filozofii religijnej, to wtedy problem cierpienia nabiera jeszcze innego 

znaczenia i staje się kategorią religijno-teologiczną. Wtedy wprowadzone zostaje pojęcie 

cierpiącego stworzenia i cierpiącego Boga, a cierpienie zostaje powiązane z zagadnieniem 

grzechu i zbawienia od grzechu. 

Wydaje się, że teologiczne podejście do zagadnienia cierpienia jest podejściem 

niejako zwieńczającym rozważania na jego temat i analiza filozoficzna jest otwarta na 

takie teologiczne dopełnienie. Oczywiście, nie może to dotyczyć filozofii z założenia 

ateistycznej. Tutaj można rozjaśniać zagadnienie cierpienia odwołując się do płaszczyzny 

osobowej (fizjologia i psychologia cierpienia), przyrodniczej i społecznej. Wracając zaś 

do zagadnienia filozoficznego podejścia do cierpienia, to można, stosownie do 

klasycznego podziału filozofii, rozważać etyczne, ontologiczne i gnozeologiczne aspekty 

cierpienia. Taką metodologię badań stosuje Jana Parusimowa w swojej dysertacji 

poświęconej zagadnieniu cierpienia. Główny jednak nacisk kładzie na aspekty 

ontologiczne i gnozeologiczne. Zauważa, że etyczne pojmowanie cierpienia występowało 

w greckiej filozofii (Platon, Arystoteles).53 Omawiając problematykę cierpienia, 

występującą w filozofii antycznej, jako wniosek końcowy przyjmuje, że: „1. Cierpienie 

badane jest w starożytnej greckiej filozofii przede wszystkim z pozycji etycznych. 

Podstawową uwagę zwraca się przy tym na przyjemność, podczas gdy cierpienie jest 

rozpatrywane jako antypody przyjemności. Wraz z tym już Platon i Arystoteles śledzą 

dialektykę cierpienia i przyjemności, zauważając możliwość ich wzajemnego 

oddziaływania i wzajemnego przechodzenia w siebie. 2. Przyjemność i cierpienie są 

związane w greckiej filozofii z pojęciem cnoty. Przy tym Platon wypowiada myśl, że 

dane afekty mogą prowadzić człowieka zarówno do szczęścia, jak i zła. Człowiek 

rozrywając wieczny związek sił przyrodniczych, posiada w sobie źródło wolnego dążenia 

zarówno ku dobru, jak i ku złu. 3. Osiągnięcie jednej z największych przyjemności – 

„oczyszczenia” albo „katharsis” możliwe jest tylko na drogach współprzeżywania, 

współcierpienia i naśladowania autentycznego cierpienia i strachu”.54  

Dodać tu trzeba, że pojawienie się na arenie dziejowej chrześcijaństwa w pewnym 

sensie wzmocniło to etyczne podejście do kwestii cierpienia w ramach filozofii 

                                                
53 Jana Parusimowa, Stradanije kak fiłosofskaja kategoria (opyt onto-gnoseołogiczieskogo analiza), 
Magnitogorsk 2003.  
54 Ibidem, s.27-26.  
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chrześcijańskiej. Z tej mianowicie prostej przyczyny, że teologia judeochrześcijańska 

źródeł zła i związanego z nim cierpienia upatruje w moralnym grzechu  prarodziców i 

dlatego cierpienie, także to fizyczne, zależne jest od wkroczenia tychże prarodziców, a za 

nimi i całego Adamowego rodu na ścieżkę wiedzy dobra i zła oraz nieposłuszeństwa 

Bożym nakazom. W tej mierze Ojcowie Kościoła wzbogacali etyczne pojmowanie 

cierpienia, które zaistniało w greckiej filozofii. To jednak mogło przyczyniać się do 

zapoznania kwestii odnoszących się do rozważania ontycznych źródeł i odmian 

cierpienia. Polemiki św. Augustyna z manichejczykami (sam zresztą w młodości 

przyznawał się do manicheizmu) czy św. Justyna, św. Ireneusza albo św. Hipolita z 

gnostykami i ich doktrynami tak naprawdę przesuwały wagę problematyki ontycznej 

genezy cierpienia w kierunku rozważań li tylko etycznych, co niewątpliwie zubożało 

szerokość prowadzonych dociekań. Bierdiajew, sięgając do gnozy, wskazywał na 

potrzebę takiego właśnie wielopiętrowego rozważania problemu zła i implikowanego 

przez nie cierpienia. Zagadnienie, czy cierpienie człowieka jest implikowane przez 

cierpienie kosmosu i przyrody jako efektu jakiejś katastrofy, załamania się w łonie 

niepojętej boskości czy też to człowiek swoim grzechem skaził kosmos i przyrodę – 

wydaje się być podstawowym dylematem filozoficznym i teologicznym, na który 

Bierdiajew często zwracał uwagę. 

Rozważając ontologiczny aspekt cierpienia Parusimowa konstatuje ten oto  fakt, że 

człowiek swoją obecnością w świecie niejako ujawnia cierpienie przyrody. Pisze: 

„Człowiek jest wierzchołkiem rozwoju świata. Potencjalnym, dopóki jego nie ma i 

aktualnym, gdy już jest. Przy czym, w danym przypadku nie jest ważne, czy człowiek 

jawi się jako zgodne z prawami przyrody „zwieńczenie rozwoju” świata albo chora 

narośl, przypadkowo „dojrzała” w przebiegu jego genezy. W każdym wypadku fakt 

istnienia człowieka (a wiec i cierpienia człowieka) świadczy o cierpieniu świata. Dopóki 

człowieka jeszcze nie ma, cierpienie świata jest potencjalne. Wraz z powstaniem 

człowieka ono się aktualizuje, przekształca się w jego cierpienie. Cierpienie człowieka, ze 

swojej strony, zdolne jest z własnej aktualizacji, dzięki jedności świata i człowieka, rodzić 

od nowa potencjalne cierpienie świata. Jest to uwarunkowane tym, że człowiek zmuszony 

jest przekształcać świat dla tego, aby istnieć i zaspokajać swoje potrzeby, tym samym 

zmieniając świat i czyniąc go potencjalnie bardziej ułomnym.”55  

                                                
55 Ibidem, s.67. 
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Filozofia zatem musi uwzględniać cierpienie człowieka, który jako element cierpiącej 

przyrody cierpi jej cierpieniem, ale i także cierpienie samej przyrody, tej która jest jakby 

poza wpływem człowieka i tej,  na którą człowiek oddziałuje, zaspokajając swoje 

materialne potrzeby. Człowiek w swojej strukturze cielesnej jest tysiącami więzów 

związany z przyrodą i cierpi z jej powodu (choroby).  Jednak specyfiką bytu ludzkiego 

jest doznawanie cierpienia duchowego, które nie ma związku z ludzką cielesnością. 

Cierpienie duchowe jest w dużej mierze związane z problematyką gnozeologiczną. Już 

Anaksagoras zauważył, że postrzeganie zmysłowe wiąże się z uczuciem przykrości w 

przypadku silnych bodźców. Parusimowa w swojej pracy rozwija zagadnienie cierpienia 

gnozeologicznego. Powołuje się między innymi na Dawida Hume’a. „Hume rozróżnia 

cierpienie jako wrażenie, t.j. jako pierwotne rzeczywiste spostrzeżenie, przedstawione 

zewnętrznymi doznaniami, włączając ból cielesny; i cierpienie jako ideę, t.j. wrażenia 

refleksji albo wewnętrzne doznania, włączając towarzyszące emocje (rzecz, jak widzimy, 

idzie o onto-gnozeologicznym aspekcie cierpienia). Hume wskazuje na różnice wpływu 

cierpienia w zależności od sposobu jego pojawienia się. Cierpienie jako wrażenie zawsze, 

według jego mniemania, pobudza duszę do wysokiego stopnia aktywności. Idee 

wywołują to samo działanie, co bezpośrednie wrażenia, ale w mniejszym stopniu. Na 

tym, uważa Hume, polega mądrość przyrody”.56 Hume wskazywał też i na to, że człowiek 

jest też zdolny do współcierpienia z innymi, a wynika to nie z tego, że widząc cierpiącego 

człowieka stawiamy się w jego sytuacji, ale raczej ze względu na jedność ludzkiej natury. 

Innym znaczącym aspektem poznawczej funkcji cierpienia jest zagadnienie cierpienia 

związanego z poznawaniem świata. Na to ważne zagadnienie zwraca uwagę Parusimowa: 

„Wystarczy przypomnieć męki tworzenia, przeżywane przez człowieka w procesie 

poszukiwania prawdy. Historia zna niemało przykładów, kiedy „obsesja”, opanowująca 

uczonych na drodze odkryć naukowych, była przyjmowana z punktu widzenia zwykłej 

świadomości jako przejaw głupoty, obłędu albo po prostu jako dziwactwo”.57 Cierpienie 

poznawcze jest, jak się zdaje, jednym z największych wyzwań dla myślenia 

filozoficznego, jako nie tylko temat filozofii, ale i jako jej „czynność”, ponieważ filozofia 

drąży i stara się ogarnąć rzeczywistość w największym chyba stopniu. „Dlaczego  

zadziwiające, niepoznane, niepoznawalne może powodować cierpienia? Oczywiście, że 

dany problem jest właściwy tylko w niektórych warunkach, szczególnie gdy ludzki rozum 

wstępuje w sferę działania demiurgicznych sił.[…] Dlatego dzisiaj nie na próżno 

                                                
56 Ibidem, s.83.  
57 Ibidem, s.88. 
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niektórzy przywołują nas do rozsądku, do tego, abyśmy wystrzegali się nieprzemyślanych 

czynów, burzliwych namiętności (w tym i nieograniczonej żądzy poznania), fałszywych 

pozorów świata”.58 Można tu dodać, że poznawanie świata rodzi cierpienie ze względu na 

to, że świat jest nieogarniony i nie daje się wtłoczyć w kategorie naszego myślenia, jeśli 

nie zachowujemy pewnych zasad czy procedur poznania. Dlatego też Arystoteles w 

Metafizyce stwierdzał, że człowiek, chcąc poznać sekrety rzeczywistości przekraczające 

jego zdolność i możliwości poznawcze i dostępne tylko bogom „z konieczności jest 

nieszczęśliwy”.  Z drugiej strony, im szerzej poznajemy rzeczywistość, tym więcej  

dostrzegamy w niej cierpienia i to z kolei wywołuje w nas cierpienie, w które na zasadzie 

wczuwania się jakby się włączamy. Wtedy mamy świadomość istnienia czegoś w rodzaju 

„strumienia cierpienia”, które płynie swoim nurtem poprzez światową rzeczywistość. 

Relacja pomiędzy cierpieniem a poznawaniem przebiega także w odwrotnym 

kierunku. Fakt cierpienia skłania człowieka do poznawania świata. Sama ciekawość, 

zdziwienie rzeczywistością, o której pisał Arystoteles, nie wiąże jeszcze człowieka ze 

światem tak, jak czyni to cierpienie. Dlatego Szczepański słusznie zauważa, że: 

„Cierpienie jest także przyczyną odkrywania świata i poznawania świata. Jest motorem 

dążeń poznawczych. Bez cierpienia inteligencja człowieka pozbawiona byłaby 

kierunkowskazu. Cierpienie było pierwszym sygnałem wskazującym różnicę między 

prawd i fałszem, między drogą właściwą i niewłaściwą. W tym sensie cierpienie jest 

drogą rozwoju cech uznawanych za najistotniejsze dla człowieka: cech moralnych, 

intelektualnych i estetycznych.”59 Cierpienie, jak zauważa Szczepański, każe też 

człowiekowi postawić fundamentalne pytania, dotyczące sensu i celu życia własnego, 

życia innych ludzi i sensu świata pozaludzkiego    

Filozoficznie rzecz ujmując, zagadnienie cierpienia jest trudniejsze od problemu 

śmierci. Śmierć można pojmować jako koniec procesu życiowego i włączać ją w 

niezmienny porządek natury. Tak czynili to na przykład epikurejczycy. Albo istnienie 

ciągle wychylone ku śmierci uważać za immanentną charakterystykę człowieka, co 

znajdujemy w filozofii Heideggera. Wtedy śmierć jest pojmowana jako coś stojącego na 

zewnątrz człowieka (epikurejczycy) albo jest wewnętrznie zrośnięta z jego bytowaniem 

(Heidegger). Konsekwencją takich podejść jest to, że fakt istnienia śmierci przestaje być 

skandalem. Wydaje się jednak, że trudniej jest w sensie filozoficznym poradzić sobie z 

cierpieniem. Człowiek ostatecznie swoją jednostkową śmierć i postrzeganą śmierć innych 

                                                
58 Ibidem, s.88. 
59 Jan Szczepański, Sprawy ludzkie, s.11.  
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ludzi traktuje jako konieczność. Ma jednak wyraźną świadomość tego, że cierpienie jako 

pewna fatalna zasada rzeczywistości będzie trwać nadal. Innymi słowy, śmierć jest 

rzeczywistością stojącą przed pojedynczą ludzką osobą (nikt nigdy nie umierał czyjąś 

śmiercią), natomiast cierpienie ma swój wymiar ponadjednostkowy. Co więcej, cierpienie 

ma charakter procesu, a śmierć (w odróżnieniu od umierania) zda się być „punktowym” 

faktem. Cierpienie jest wypełnione „treścią”, a śmierć jest jej pozbawiona. 

Ma to swoje istotne implikacje. Przeżywanie cierpienia umożliwia równoległe 

odnoszenie się do rzeczywistości, którą lokujemy poza nim. Wkracza tu zatem moment 

transcendowania cierpienia. Na ten temat pisał  Viktor Frankl: „Aby cierpienie wypełnić 

intencją, trzeba je transcendować. Innymi słowy, moje cierpienie może mieć intencję i 

mogę cierpieć sensownie tylko wtedy, gdy cierpię za coś lub za kogoś. Toteż cierpienie, 

jeżeli ma mieć sens, nie może być celem samym w sobie, bo w tym samym momencie 

cała gotowość cierpienia i gotowość poświęcania się przemieniałaby się w masochizm. 

Cierpienie ma sens tylko wówczas, gdy chodzi  „o coś”. Akceptując cierpienie, 

wypełniamy intencją nie tylko samo cierpienie, ale poprzez cierpienie jeszcze coś, co nie 

jest z nim identyczne – cierpienie transcendujemy. Cierpienie sensowne wskazuje zawsze 

poza siebie, na coś o  c o  w  c i e r p i  e n i u  c h o d z i . Jednym słowem, sensowne 

cierpienie jest przede wszystkim ofiarą”.60 Frankl uważał, że sens egzystencjalny nie musi 

nadawać cierpieniu sensu. Cierpienie musi być intencjonalna, aby je można było uczynić 

sensownym. Zygmunt Pucko, omawiając patodyceę Frankla zauważa: „Czym jest zatem 

to, co przenika poprzez cierpienie i co nadaje mu ostateczny sens? Tym czymś jest ofiara 

cierpienia, ze względu na „nadsens”, identyfikowany również z Bogiem. W rozumieniu 

obiektywnym „nadsens” jest fundamentem całej rzeczywistości i podstawową strukturą 

odniesienia. Umożliwia czytelność sensowności wszystkich rzeczy oraz zjawisk we 

wszechświecie, mimo obecności w nim pewnego chaosu i przypadku.”61   

Transcendowanie cierpienia dokonuje się w akcie religijnym. Religie, sam fakt ich 

istnienia i ich doktryna są ludzką odpowiedzią na oczywistość śmierci i cierpienie. O ile 

śmierć jest w ramach religii włączana w obręb określonej koncepcji eschatologicznej, to  

religijną odpowiedzią na cierpienie jest wskazanie na osobowe wzorce znoszenia 

cierpienia. Kultura europejska, przy wnikliwszym przyjrzeniu się jej, okazuje się być 

zbudowana na fundamencie osobowej relacji do cierpienia i zawdzięcza to przede 

                                                
60 Viktor E. Frankl, Homo patiens. Próba wyjaśnienia sensu cierpienia, Warszawa 1998, przełożyli Roman 
Czernecki i Zdzisław Józef Jaroszewski, s.84. 
61 Zygmunt Pucko, Czy cierpienie ma sens? Teodycea wobec bólu i cierpienia,  Kraków 2004, s.99. 
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wszystkim tradycji Jerozolimy, tradycji judeochrześcijańskiej. Pisze o tym Mieczysław 

Gałaś: „W kręgu kultury europejskiej wspartej na judeochrześcijańskich wartościach, 

wzorcowymi postaciami wyznaczającymi stosunek człowieka do cierpienia i nadającymi 

mu sens byli i są dziś Hiob i Chrystus. Tym, co łączy te dwie postacie (chociaż są też 

znaczące różnice) jest zdolność do ofiarnego znoszenia cierpienia, zwłaszcza cierpienia 

niezawinionego, niezawinionego imię nieogarnionej miłości Boga i ludzi oraz 

przebaczanie tym, którzy zadają cierpienia. Łączy ich także w bezgranicznym cierpieniu: 

osamotnienie, wyobcowanie, a także – najdotkliwsze – poczucie opuszczenia przez Boga. 

Obraz bólu Ukrzyżowanego, jak i cierpienie starotestamentowego męża z ziemi Uz stają 

się symbolem męki niezasłużonej, ponoszonej dla odkupienia cudzych win. Krzyż staje 

się symbolem każdej męki, każdego cierpienia, nie tylko koniecznym do zbawienia 

religijnego, ale także symbolem cierpienia, niezbędnego dla jakiegokolwiek dobra dla 

ludzi.[…] „Niesienie Krzyża” przez Chrystusa i Hioba, ich cierpienia i męki, w służbie 

ludzkich spraw, stanowiły przez wieki rdzeń europejskiej kultury i wpłynęły bardzo silnie 

na duchowość chrześcijan”.62 Warto jednak zwrócić tu uwagę na ten oto fakt, że postacie 

cierpiącego Hioba i ukrzyżowanego Chrystusa są nierównorzędne. Chodzi mianowicie o 

przyczynę cierpienia. Hiob cierpi, bo spadły nań klęski życiowe (śmierć dzieci)  i  jest 

wręcz terminalnie chory, natomiast Chrystus cierpi fizycznie i umiera z powodów 

moralnych (ukrzyżowany zostaje człowiek młody i zdrowy). Obaj jednak, mimo różnych 

powodów cierpienia, cierpią zarówno fizycznie, jak i psychicznie, moralnie. 

Postacie Hioba i Chrystusa mają w kulturze Europy znaczenie archetypiczne i jako 

takie archetypy nadają cierpieniu sens, o którym pisze Frankl. A dzieje się tak dlatego, że 

one same transcendowały cierpienie w kierunku Boga, mimo poczucia bezradności i 

opuszczenia przez tegoż Boga w tym swoim cierpieniu. Filozofia zorientowana religijnie 

do tych archetypów cierpienia może odnosić się jako do wyjściowych w swoich próbach 

ogarnięcia fenomenu cierpienia. Takie podejście znajdujemy w ramach rosyjskiej filozofii 

religijnej, która nie tylko zatrzymuje się na próbie wyjaśnienia przyczyn cierpienia, ale 

zapytuje także o to, jaki jest ostateczny sens cierpienia i w imię jakich wartości człowiek 

powinien znosić cierpienie. Sens podmiotowy i wspólnotowy cierpienia u rosyjskich 

myślicieli zda się też być wysuwany na plan pierwszy w stosunku do poszukiwania źródeł 

cierpienia w świecie, czyli akcent jest przesuwany na antropologiczną stronę zagadnienia. 

                                                
62 Mieczysław Gałaś, Człowiek wobec cierpienia, [w:]  pod redakcją Haliny Romanowskiej – Łakomy, Radość i 
cierpienie. Fenomenologia rozwoju człowieka, Olsztyn 2000, s.82. 
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Filozofia rosyjska jest u swoich podstaw zorientowana na człowieka, ale takiego 

człowieka, który namiętnie poszukuje Boga. Boga, który odpowiada na ludzki akt wiary 

weń albo którego można odnaleźć w Człowieku, w Chrystusie. Docieranie do Boga 

dokonuje się poprzez cierpienie, które jest obok miłości jednym ze źródeł wiary. 

Oczywiście, cierpienie było i jest tematem również  innych religii świata. Jednak 

równie doniosłą rolę, jak to ma miejsce w judaizmie i chrześcijaństwie, zda się ono pełnić 

w hinduizmie i buddyzmie. Cierpienie jest tu pojmowane jako stały element 

przyrodniczej rzeczywistości, która nie posiada w sobie pierwiastków pozytywnych, jak 

to głosi tradycja judeochrzescijańska. Religie te są więc zdecydowanie pesymistyczne w 

swojej ocenie doczesnej rzeczywistości. Nie ma też w nich mowy o osobowym 

najwyższym bóstwie, które pochyla się nad ludzkim cierpieniem czy wręcz cierpi za 

ludzi. Hinduizm i buddyzm głoszą wiarę w istnienie przyczynowo-skutkowego łańcucha 

wcieleń duszy, która w kolejnych wcieleniach cierpi za przewiny popełnione w 

poprzednich wcieleniach. Cierpienie zatem nie jest tu związane z jednorazowym 

istnieniem, jak w judeochrześcijaństwie, ale ma swoją wielokrotną „historię”. 

Wyzwolenie z cierpienia nie dokonuje się poprzez zbawczy czy odkupieńczy akt Boga, 

ale jest możliwe poprzez przemianę świadomości  człowieka. Hinduizm kładzie nacisk na 

iluzoryczność świata, który jest zasłoną Maji. Zrozumienie iluzoryczności świata oznacza 

też odczucie iluzoryczności cierpienia i wyrwanie się z kręgu sansary, to znaczy 

osiągnięcie zjednoczenia indywidualnego ducha ludzkiego, atmana z Absolutem, czyli 

bezosobowym Brahmanem. Buddyzm jest jeszcze bardziej radykalny, ponieważ 

zaprzecza istnieniu osobowego indywiduum, a wyzwolenie z cierpienia pojmuje jako 

całkowite wygaszenie woli życia i osiągniecie stanu nirwany, czyli braku wszelkich 

cierpień i pragnień. Dodać też trzeba, że filozofia indyjska jest znacznie bardziej 

uwrażliwiona na cierpienia żywych istot pozaludzkich, gdyż i one partycypują w kręgu 

wcieleń.   

Filozofia europejska nawiązywała również do mądrości Indii, aby pojąć istotę i sens 

cierpienia. Najbardziej znaną próbą wykorzystania pierwiastków kultury Indii jest 

filozofia Schopenhauera, który konstruując swój skrajnie pesymistyczny system włączył 

weń buddyjską naukę o drodze wyzwolenia ku nirwanicznej Nicości poprzez współczucie 

wobec wszystkich cierpiących istot i zaprzeczenie woli życia. Był to system o tyle 

interesujący, że Schopenhauer połączył w nim klasycznie przynależącą do dziedzictwa 

Zachodu filozofię Platona (który jednak przyjmował koncepcję reinkarnacji) oraz Kanta z 

elementami buddyjskimi. Można w myśli Schopenhauera zasadnie dopatrywać się chęci 



 - 49 - 49 

poszerzenia refleksji na temat cierpienia i pokazania innej, aniżeli judeochrześcijańska 

perspektywy. Scheler zwracał uwagę na istnienie dwóch różnych kulturowo-religijnych 

odniesień do cierpienia. Pisze: „W odniesieniu do każdego rodzaju bólu i cierpienia 

istnieją dwie przeciwstawne drogi, na których się je zmniejsza i usuwa. Jedną  jest 

aktualna walka zewnętrzna przeciwko obiektywnym, naturalnym lub społecznym 

przyczynom bólu i cierpienia, zdecydowany „opór przeciw złu” jako obiektywnej 

właściwości świata. Tą drogą podążała na ogół aktywna i heroiczna cywilizacja 

zachodnia. Druga droga polega nie na usuwaniu zła i przez to dopiero cierpienia z jego 

powodu, lecz na próbie powstrzymania cierpienia (wywoływanego wszelkimi możliwymi 

[rodzajami] zła) od wewnątrz – poprzez możliwie całkowite i doskonałe umyślne 

usuwanie mimowolnego, automatycznego oporu, który – jak to już dawno poznali 

Hindusi – tak samo jak przyczyna zewnętrzna (tzn. obiektywne zło naturalne i społeczne) 

jest warunkiem istnienia bólu i cierpienia. Pozytywny duchowy kunszt właśnie 

niesprzeciwiania się złu, całkowite „znoszenie” go ma tutaj doprowadzić do usunięcia 

cierpienia z wnętrza, z centrum życia, a pośrednio samego zła, ponieważ nie jest ono, 

wedle tego ujęcia, czymś obiektywnie realnym, lecz tylko mrocznym cieniem, który 

jakby rzuca na świat własne nasze cierpienie wywołane czymś w świecie (an der 

Welt)”.63 Jeśli odniesiemy tę charakterystykę sposobów odnoszenia się do cierpienia, 

którą proponuje Scheler, do uwag Frankla, to zauważymy, że proponowana przez 

filozofię indyjską droga pasywnego stosunku do cierpienia, wygaszania jego przyczyn w 

sobie – nie zawiera nic z transcendowania cierpienia, ale polega na jego unieważnianiu. 

Budda nie nakazuje cierpieć za kogoś, nie obdarza cierpienia zewnętrzną intencją, nie 

widzi w nim żadnej mocy sprawczej, ale traktuje jako wewnętrzną przeszkodę, którą 

można za pomocą technik medytacyjnych usunąć. Cierpienie więc nie ma tu odrębnego 

sensu, ponieważ jego przezwyciężenie odsyła do Pustki. 

Borys Wyszesławcew w swojej twórczości zajmował się porównaniem religii 

chrześcijańskiej i buddyjskiej. Zwracał uwagę na różnicę w głębi pojmowania cierpienia 

w tych religiach. „Budda przedstawiał sobie tragiczność pod postacią choroby, starości i 

śmierci. Nieuchronność cierpienia i śmierci u Hindusów jest podstawowym 

przeżywaniem tragiczności; wznieśli się oni do tego stopnia, który, jednak, nie jest 

najwyższym stopniem tragizmu. Czymś bardziej tragicznym jest cierpieć 

niesprawiedliwie i umrzeć, jak Prometeusz, Sokrates, Hiob i Chrystus. Tutaj tragiczność 

                                                
63 Max Scheler, O sensie cierpienia, [w:] Cierpienie, śmierć, dalsze życie. Pisma wybrane, s.32-33. 
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odczuwana jest głębiej. Dążysz do życia – a trzeba umrzeć; chcesz być zdrowym i 

radosnym – a trzeba umierać. Jest to tragiczna sprzeczność, ale istnieje inna, głębsza, ta, 

którą Sokrates formułuje w „Apologii”: człowiek zasługujący na najwyższy szacunek, 

przygotowuje się do kary śmierci! Dochodzimy do szczytu tragizmu, gdy zwiększa się 

stopień niesprawiedliwości: to cierpienie i oskarżenie niewinnego człowieka, człowieka 

czczonego, świętego – i ostatecznie Boga-Człowieka!”64 Wydaje się, że istota problemu 

sprowadza się tutaj do kwestii tragiczności. Buddyzm, jak się zdaje, chce zniwelować 

albo zminimalizować tragiczność cierpienia. Dlatego roztapia cierpienie w iluzoryczności 

świata, który oświeconemu umysłowi jawi się jako pozór, jako niewłaściwy konstrukt 

nieprzebudzonego jeszcze ludzkiego poznania. Tymczasem chrześcijaństwo widzi 

cierpienie w całej jego realności, w zderzeniu z ludzkim życiem, którego naturą jest 

dążenie do trwania i do rozwoju. Życie jako dar Boga posiada swoją samoistną wartość 

poza cierpieniem i jest przez to cierpienie zawłaszczane, niszczone. Antropologia 

chrześcijańska jest antropologią realnej osoby, która zdaje sobie sprawę że swojej 

samoistności, odrębności, niepowtarzalności. Osoba, stworzona na Boży obraz i 

podobieństwo, jest pogrążonym w upadły świat mikrobogiem, microtheosem. Osoba ta 

jest fundamentem, na którym są budowane i odtwarzane wieczne wartości, które są 

wysnute z rzeczywistości nadprzyrodzonej i dlatego odniesienie osoby do naruszającego 

ją cierpienia ma charakter tragicznego zderzenia, a tragizm jej jest znacznie szerszy, 

aniżeli to, co obejmuje samą tylko ułomność fizycznej kondycji człowieka. 

Filozofia nie musi odwoływać się do religii, aby próbować uporać się z cierpieniem i 

jego dotkliwością. Myślenie w duchu  Jerozolimy czy nawiązujące do religii Indii nie jest 

jedyną możliwością. Mamy bowiem całą podstawową dla europejskiej filozofii tradycję 

Aten i Rzymu. Scheler w rozprawie O sensie cierpienia wyróżnia następujące sposoby 

zachowania się człowieka wobec cierpienia: 1) drogę uprzedmiotowienia cierpienia i 

rezygnacji, względnie aktywnego znoszenia go;  2) drogę hedonistycznej ucieczki przed 

cierpieniem; 3) drogę przytępiania cierpienia aż do apatii; 4) drogę heroicznej walki z 

cierpieniem; 5) drogę wypierania cierpienia aż do próby iluzorycznego odrzucenia go; 6) 

drogę usprawiedliwiania wszelkiego cierpienia jako kary; 7) drogę błogiego cierpienia i 

dokonującego się w cierpieniu wyzwolenia od niego dzięki miłosiernej miłości Boga. 

Droga 1) występuje głównie w nauce Buddy oraz w późnorzymskiej szkole stoickiej 

(Epiktet) i „pasywnym” nurcie chrześcijaństwa (do którego Scheler zalicza 

                                                
64 Boris Wyszesławcew, Wiecznoje w russkoj fiłosofii, [w:] Etika preobrażiennogo Erosa, Moskwa 1994, s.230. 
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„cierpiętnicze”  rosyjskie prawosławie i etykę Tołstoja), droga 2) to hedonizm 

cyrenaików i epikurejczyków, drogami 3), 4) i 5) kroczyli cynicy i stoicy, natomiast 

droga 6) znamionowała żydowską etykę Starego Testamentu, a droga 7) właściwa jest już 

etyce chrześcijańskiej i według niemieckiego filozofa jest drogą najdoskonalszą. Jeśli 

uwzględnimy tę systematykę Schelera, to zauważymy, że   etyczne szkoły filozoficzne, 

niezależnie od religii także próbowały wypracować sposoby odnoszenia się człowieka do 

cierpienia. Oznacza to zresztą więcej, niż tylko teorię cierpienia, którą możemy odnaleźć 

w pismach Platona czy Arystotelesa. Szkoły etyczne usiłowały bowiem pokazać, w jaki 

sposób człowiek może mierzyć się z cierpieniem, a nie tylko rozumieć jego 

„mechanizm”.  

Scheler najniżej stawia hedonistyczne teorie cierpienia, które w rzeczy samej nie 

zmierzały do stawiania czoła cierpieniu, ale były unikiem przed nim. Pisze: „Istnieją 

rzeczy, które nie pojawiają się właśnie wtedy, kiedy czyni się je  świadomym celem woli i 

działania, oraz rzeczy, które tym pewniej przychodzą, im bardziej chce się ich uniknąć. 

Do takiego rodzaju [rzeczy] należy szczęście i cierpienie. Szczęście umyka przed swoim 

myśliwym coraz dalej. Cierpienie przybliża się  do uciekiniera [tym bardziej], im szybciej 

on ucieka”.65 Zauważa, że naturalną logiką hedonizmu było zmierzanie od optymizmu 

Arystypa w stronę skrajnego pesymizmu Hegezjasza i że techniki ucieczki przed 

cierpieniem w ostatecznym rozrachunku prowadziły do oczekiwania z utęsknieniem 

śmierci. Również istotnymi brakami obdarzone są koncepcje cyników i stoików. Scheler 

zauważa, że postawa heroiczna wobec cierpienia, polegająca, jak u Herkulesa, na 

przyjmowaniu wyzwań losu i pokonywaniu ich siłą swojej działającej na zewnątrz woli, 

nie sprawdza się w obliczu cierpień posiadających genezę wewnętrzną, cierpień 

duchowych. Postawa ascezy przytępienia, właściwa Epiktetowi i innym rzymskim 

stoikom, prowadząca do apatii prowadzi z kolei do zanegowania człowieka jako istoty 

przeżywającej, kierującej się uczuciami i czyni z niego, jak określa Scheler „upiora 

unoszącego się nad grobami”. Zaś postawa wypierania cierpienia jest przez Schelera 

oceniana jako próba czysto myślowego uporania się z cierpieniem, technika samej tylko 

autosugestii, co jednak nie pozbawia przecież realności samego przeżywania cierpienia. 

Czy oceny Schelera, kierowane pod adresem starożytnych szkół etycznych i ich 

późniejszych kontynuacji, w kwestii ostatecznej nieskuteczności zaleceń dotyczących 

znoszenia cierpienia są w pełni sprawiedliwe?  Scheler ocenia rolę cierpienia, odwołując 

                                                
65 Max Scheler, O sensie cierpienia, [w:] Cierpienie, śmierć, dalsze życie. Pisma wybrane , s.48. 
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się do innych kategorii myślenia i oceniania, niż antyczne. Chrześcijaństwo odkrywa 

wartość cierpienia przecierpianego, ale zarazem oczyszczającego i odniesionego do 

wyższego porządku miłości. Starożytni filozofowie pogańscy znali tylko 

eudajmonistyczne i perfekcjonistyczne etyki cnoty, natomiast nie znali etyki miłości, 

której źródłem jest Chrystus cierpiący na krzyżu właśnie dlatego, że jest najwyższą 

miłością. „Kiedy chrześcijanin – wyrzekłszy się, mocą własnego rozumu i 

wypływającego z centrum Ja chcenia, hedonicznej ucieczki przed cierpieniem, zwalczania 

go w postawie herosa albo znoszenia ze stoickim uporem – otwiera swoją duszę poprzez 

Chrystusa mocą Boga oraz poleca i oddaje siebie jego miłosierdziu, w charakterze łaski 

(gnadenartig) zamieszkuje w nim, przenikając do samego centrum, szczęśliwość 

(centrale Seligkeit), pozwalająca mu błogo znosić każde cierpienie jako obraz sensu 

krzyża”.66  Zwrócić trzeba uwagę na to, że z wyjątkiem cyrenaizmu i epikureizmu – 

etyczny dorobek Greków i Rzymian zawarty w platonizmie, arystotelizmie, cynizmie i 

stoicyzmie w znaczący sposób wpływał na chrześcijańskie pojmowanie cierpienia. 

Chodzi tu zwłaszcza o ideał samoopanowania i wewnętrznej dyscypliny duchowej, które 

mają człowieka przygotować do przyjęcia zewnętrznych ciosów losu, niosącego ze sobą 

cierpienie cielesne, a także uczynić bardziej odpornym na cierpienia duszy. 

Krytyka Schelera, kierowana pod adresem przedchrześcijańskich etyk filozoficznych    

jest częściowo zbieżna z krytyką Szestowa, którą ten obejmował tradycję etyki stoickiej. 

Szestow etyce, która zakorzeniona była w racjonalistycznej tradycji Aten, zarzucał to, że 

chciała ludzkie przeżycia umieścić w okowach rozumu, zniewolić je wiecznymi prawami. 

W tej perspektywie cierpienie i skargi Hioba są pozbawione wszelkiego znaczenia. 

Szestow zmaga się z koniecznościami, podsuwanymi przez rozum w imię autentyczności 

ludzkiego cierpienia, w imię otwarcia go na perspektywę wiary w niepojętego Boga, 

który może uczynić wszystko według swojej woli i który jest panem wszystkich praw, 

rządzących światem. Tę kwestię analizuje Mazurek: „Najważniejszy rozdział w 

Szestowowskiej krytyce etyki zaczyna się jednak dopiero tam, gdzie myśliciel podejmuje 

problem związków między nauką (rozumem), koniecznością i etyką. Wątek ten można 

pokrótce streścić, powiadając, że Szestow występuje przeciwko wywodzącej się z szeroko 

rozumianej tradycji stoickiej symbiozie moralności i nomotetycznego rozumu – to jest 

rozumu zakładającego istnienie wiecznych praw rządzących bytem i praw tych 

poszukującego – wyrażającej się w etycznym wymogu podporządkowania się 

                                                
66 Ibidem, s.60. 
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konieczności.[…] Mówiąc o stoicyzmie w szerokim znaczeniu, mam na myśli całą 

rodzinę filozofii moralnych, do których należą na równi między innymi intelektualizm 

etyczny Sokratesa, właściwy stoicyzm w odmianie greckiej i rzymskiej oraz filozofia 

Spinozy”.67  

 Mazurek zwraca uwagę na to, że według Szestowa etyka uprawiana w duchu 

stoickim służy tłumieniu rozpaczy, która tak naprawdę jest podstawowym motywem 

skłaniającym do filozofowania. Taka etyka stara się zamknąć człowieka w pancerzu 

konieczności i udaremnia pełne rozwinięcie się jego egzystencji, które wyraża się w 

aktach rozpaczy, wywoływanej cierpieniem w różnych jego formach. Pisząc o krytyce 

stoicyzmu u Szestowa Mazurek stwierdza: „Stoicyzm – tak można by podsumować – jest 

głównym obiektem jego ataku jako filozofia, która na dwa sposoby tłumi doświadczenie 

rozpaczy – paraliżując bunt metafizyczny i przynosząc konsolację, skłaniając do 

pogodzenia się ze złem i bagatelizując jego potęgę”.68 Szestow zdaje się wskazywać 

swoją krytyką stoicyzmu na ograniczenia etyki filozoficzno-racjonalistycznej i odsyła do 

paradoksalnej etyki religijnej, wyrastającej z przeżycia prawdy biblijnej. Dlatego 

bohaterami jego etyki będą: Hiob, Pascal, Kierkegaard, Dostojewski. Wprawdzie Szestow 

swoją religijną filozofię sytuuje poza chrześcijaństwem i nie stawia w centrum osoby 

Chrystusa jako ostatecznego odniesienia i wzoru wszystkich ludzkich cierpień, tym 

niemniej zmierza do tego, aby cierpienia ludzi „przemówiły” pełną siłą. 

Ogólnie można stwierdzić, że filozoficzne spojrzenie na zagadnienie cierpienia 

zawiera parę podstawowych płaszczyzn odniesienia. Pierwszą kwestią jest sama geneza 

cierpienia, co wiąże się ze wskazaniem na źródła obecności zła w świecie. Jest to zatem 

klasyczna poniekąd problematyka teodycei. Dalej należy wskazać na to, jakie są główne 

typy cierpienia (cierpienie cielesne, psychiczne, duchowo-moralne, cierpienie zawinione i 

niezawinione). Kolejną kwestią jest określenie ontologicznych poziomów cierpienia 

(cierpienie Boga, przyrody, ludzkości, osób w relacji więzi uczuciowej, pojedynczej 

osoby). Innym jeszcze zagadnieniem jest wskazanie na sposoby odnoszenia się człowieka 

do cierpienia, czyli określenie swoistej praktyki cierpienia. I wreszcie chodzi o próbę 

włączenia cierpienia w obszar sensu (ewentualnie bezsensu), co wymaga odniesienia się 

do religijnych rozwiązań eschatologicznych. Filozoficzna eksplikacja fenomenów 

cierpienia, umierania i śmierci jest przedsięwzięciem niezmiernie trudnym i złożonym, 
                                                
67  Sławomir Mazurek, Dialektyka rozpaczy (Krytyka etyki w filozofii Lwa Szestowa), [w:] Filantrop czyli 
nieprzyjaciel i inne szkice o rosyjskim renesansie religijno-filozoficznym , s.132-133. 
68 Ibidem , s.135. 
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ponieważ te fenomeny są, używając języka Kanta, tylko zewnętrzną formą treści 

noumenalnych i w rzeczy samej umysł ludzki staje tutaj na progu zasadniczej tajemnicy 

bytu i istnienia. Zewnętrzne, obiektywizujące podejście do tych fundamentalnych 

zagadnień jest możliwe, ale nie odsłania istoty zjawisk. Cierpienie, umieranie, śmierć są 

fenomenami egzystencjalnymi i jako takie ujawniają się w pełni tylko w doświadczeniu i 

przeżywaniu jednostkowo-osobowym. O ile można mówić o różnych poziomach głębi 

cierpienia czy umierania, to w odniesieniu do śmierci takich poziomów wskazać nie 

można, gdyż śmierć jest wydarzeniem radykalnym, jednorazowym i nieodwracalnym. 

Analiza racjonalna omawianych fenomenów ma swoje granice i siłą rzeczy dochodzimy 

do poznawania typu przeżyciowego, o którym piszę dalej. Przeżywanie cierpienia  i 

śmierci nie ma bezpośrednio charakteru dyskursywnego, natomiast można próbować ująć 

w ramy filozoficznego dyskursu samo przeżycie, rozpatrywane jakby w odłączeniu od 

cierpienia i śmierci, których ono dotyczy. Jest to, jak się wydaje, jedyna możliwość 

filozoficznego podejścia do zagadnienia, przy konsekwentnym respektowaniu zasady 

rozdzielenia porządku filozoficznego i teologicznego, porządku wiedzy i wiary, porządku 

rozumu i objawienia. 

 Gdy jednak, jak to czyniło wielu rosyjskich myślicieli, uprawia się filozofię religijną, 

to perspektywa oglądu tych fenomenów ulega znaczącemu rozszerzeniu. Wkracza 

bowiem wtedy wyjaśnianie eschatologiczne, które oznacza inną, nową jakość myślenia o 

cierpieniu, umieraniu i śmierci. Religijny charakter rosyjskiej filozofii pozwala na 

głębsze, nieschematyczne odczytywanie granicznych i fundamentalnych dla życia 

ludzkiego fenomenów. Zwraca na to uwagę Włodzimierz Sabirow: „U W. Rozanowa 

znajduje się znacząca wypowiedź: „Ból życia jest znacznie silniejszy od zainteresowania 

życiem. Oto dlaczego religia zawsze będzie pokonywać filozofię”.  Ta wypowiedź w 

zupełności pasuje do filozofii rosyjskiej, która właśnie zrodzona jest z bólu życia: śmierci 

i cierpień ludzkich, przez które przechodzi każdy żyjący na ziemi. Filozofia rosyjska, tym 

sposobem, od początku skoncentrowana jest na «wiecznych» albo «przeklętych» 

problemach, i tutaj jej obszar przedmiotowy przecina się z religią. Jednak, niezależnie od 

tego, nie zamienia się w religię, ponieważ jest produktem swobodnego myślenia, a nie 

ortodoksyjnie kanonicznego, tym bardziej cerkiewnego dogmatyzmu. Opierając się na 

dogmatach chrześcijańskich, t.j. wiecznych i absolutnych prawdach, danych w boskim 
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objawieniu, filozofia rosyjska podejmowała i rozwijała nowe tematy, zaledwie dotknięte 

w tekstach religijnych, aktualność których nie została utracona do dzisiaj”.69  

Rosyjska filozofia religijna ma charakter żywej wiedzy, co oznacza dla niej 

nastawienie na poznanie, które posiada charakter integralny i unikanie abstrakcjonizmu. 

Chodzi w niej nie tylko o to, aby prawdę poznawać, ale i prawdą i w prawdzie żyć. 

Motyw ten był silnie akcentowany przez rosyjskich słowianofilów (Aleksy Chomiakow, 

Iwan Kirejewski) , ale stanowi także charakterystykę ogólną rosyjskiej filozofii religijnej. 

Andrzej Walicki, charakteryzując poglądy słowianofilów, zwraca uwagę na istotne 

różnice w typie osobowościowym ludzi Zachodu i prawosławnych Rosjan. Osobowość 

rosyjska charakteryzuje się  integralnością, jej władze duchowe nie są oddzielone i 

posiadają swoje centrum. Czynnikiem integrującym jest wiara. Natomiast osobowość 

człowieka Zachodu za sprawą autonomizacji rozumu jest w znacznej mierze 

zdezintegrowana, co pociąga za sobą uwiąd w zakresie życia duchowego. „Rozum jest 

władzą poznawczą czysto formalną, poznaniu racjonalnemu dostępne są tylko 

abstrakcyjne pojęcia i relacje – to, co substancjalne, jest dlań nieuchwytne, albowiem 

poznawać substancje może jedynie władza poznawcza sama będąca substancją, a więc 

osobowość duchowa wzięta jako całość. Warunkiem takiego poznania jest żywa,              

b e z p o ś r e d n i a  więź między podmiotem poznającym a poznawanym przedmiotem. 

Racjonalizm izoluje poznającego od rzeczywistości poznawczej i przeciwstawia go jej, 

doprowadzając do utraty przekonania o realności, obiektywności świata. Dlatego też 

prawdziwe poznanie – poznanie, które nie ogranicza się ani sferą zjawisk empirycznych, 

ani pustymi abstrakcjami, ale dociera do „prazasad”, czyli substancjalnej istoty rzeczy – 

musi być swego rodzaju o b j a w i e n i e m, poznaniem  b e z p o ś r e d n i m.   Tylko     

r o z u m  w i e r z ą c y może uzyskać bezpośredni kontakt z Bogiem – najwyższą zasadą 

jedności świata”.70       

 Poznawanie świata na drodze owej żywej wiedzy określane jest mianem  

ontologizmu, który zakłada wyjście poza czysto poznawcze  sposoby wyrażenia swojej 

obecności w świecie. W tym kontekście ludzkie poznanie zachowuje ściślejszy związek z 

samym faktem ludzkiego istnienia. Nie dokonuję wtedy dość sztucznego zabiegu 

oderwania mojego poznania od  tego oto faktu, że w ogóle istnieję. Wasyl Zienkowski ów 

ontologizm uważał za istotną charakterystykę rosyjskiego myślenia. Zauważa: „W 

                                                
69 Władimir Sabirow, Russkaja ideja spasienija.Żizń i smiert’ w russkoj fiłosofii, Sankt-Peterburg 1995, s.6. 
70 Andrzej Walicki, Zarys myśli rosyjskiej. Od Oświecenia do renesansu religijno-filozoficznego, Kraków 2005, 
s. 169-170. 
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filozofii rosyjskiej – o ile można oceniać półtora wieku jej rozwoju – występują pewne 

szczególne właściwości, które w ogóle odsuwają teorię poznania na drugi plan. Z 

wyjątkiem nielicznej grupy prawowiernych kantystów, filozofowie rosyjscy są bardzo 

skłonni do tak zwanego ontologizmu przy rozwiązywaniu problemów teorii poznania, tj. 

uznania, że poznanie nie jest pierwotną i podstawową zasadą w człowieku. Innymi słowy, 

poznanie jest uznawane tylko za część i funkcję naszego działania w świecie, jest ono 

pewnym wydarzeniem w procesie życia, i dlatego jego sens, zadania i jego możliwości 

określane są według naszego ogólnego nastawienia do świata”.71   

Na ten realizm i ontologizm rosyjskiej filozofii zwracał uwagę także Frank. Według 

niego nowożytna filozofia Zachodu utraciła więź z żywą istotą ludzką. Widać to już u 

René Descartesa, Locke’a, a osiąga swoją kulminację w filozofii Kanta. Zachodni 

światopogląd uznaje prymat myślenia przed istnieniem, obowiązującą jest tu droga 

prowadząca od cogito do sum. Oznacza to uwięźnięcie człowieka w okowach swojego 

myślenia. Rosyjska filozofia, zauważa Frank, starała się uwolnić ludzkie istnienie z 

balastu określającej go swiadomości i cogito wyprowadzała z pierwotnego sum. „Nie 

istnieje konieczność uprzedniego «poznania» czegoś, zrealizowania poznania, aby 

wniknąć w byt; przeciwnie, trzeba najpierw już być. Właśnie poprzez to zupełnie 

bezpośrednie i pierwotne istnienie dostrzegalny jest, w końcu, cały byt. Można także 

powiedzieć, że w ostatecznym rozrachunku człowiek poznaje o tyle, o ile on sam jest, że 

pojmuje on byt nie tylko w sposób idealny poprzez poznanie i myślenie, ale przede 

wszystkim powinien on realnie zakorzenić się w bycie, aby to pojmowanie w ogóle stało 

się możliwe.[…]życie jest właśnie realnym związkiem pomiędzy «ja» i bytem, podczas 

gdy «myślenie» jest tylko idealną więzią między nimi”.72       

Odwieczny problem filozofii, związany z rozszczepieniem na to, co jest podmiotowe i 

przedmiotowe ma swoje źródło również i w tym zawężonym, oderwanym od 

ontologicznej, życiowej podstawy pojmowaniu ludzkiego poznania. Współczesna XX-

wieczna filozofia egzystencjalistyczna mocno akcentowała ten właśnie aspekt ludzkiego 

poznania. Poszukiwano jakichś „łączników”, które mogłyby wypełnić ów podmiotowo – 

przedmiotowy rozłam obecny w  poznaniu. Zaczęto zwracać uwagę na rolę 

przeżyciowego odnoszenia się do rzeczywistości. Takie kategorie, jak absurd (Albert 

Camus, Jean – Paul Sartre), lęk (Martin Heidegger), absurdalna wiara (Lew Szestow), 

                                                
71 Wasilij Zienkowskij, Istorija russkoj fiłosofii, Moskwa 1999, t.I, s.17-18. 
72  Semen Frank, Russkoje mirowozrienije, Sankt-Peterburg 1996, s.170. 
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tragiczne poczucie życia  (Miguel de Unamuno), obrzydzenie (Emile Cioran), sympatia 

(Max Scheler) które można ogólnie nazwać nastrojami zaczęły sobie zdobywać pełne 

prawo obywatelstwa w filozofii. Było tak zresztą i wcześniej (św. Augustyn, Blaise 

Pascal, Søren Kierkegaard, John Henry Newmann), ale zbyt sztywne trzymanie się 

racjonalistycznego modelu filozofowania nie pozwalało na wyodrębnienie filozofii 

będącej ekspresją jako specyficznego, autonomicznego typu filozofowania i była ona 

spychana na jakieś obrzeża albo wręcz odmawiano jej miana filozofii, zaliczając do 

pewnej odmiany literatury (najczęściej pobożnościowej). W związku z tymi przemianami  

filozofia przestawała być tylko sposobem rozumienia albo interpretacji świata, ale niosła 

ze sobą także różne typy ekspresji ludzkiej obecności w świecie.  

Przeżycia i nastroje są określonym sposobem zapoznawania się ze światem  i  niosą ze 

sobą  specyficzny typ wiedzy o tymże świecie. Nie jest to jednak wiedza , rzec można, 

poddana trzeźwej kontroli rozumu. Ów wymóg kontroli rozumu, przez większość 

filozofów przeszłości uważany za obowiązujący, można poddać krytyce. Krytyka ta  

miała zresztą miejsce, ale odrzucano jej zasadność na mocy właśnie niesprostania przez 

nią wymogom racjonalności albo po prostu nie uwzględniano jej i o niej zapominano. 

Zarzut „niefilozoficzności”  myślenia takich filozofów, jak Pascal, Szestow czy Unamuno  

pochodził ze strony tych, którzy nadmiernie skupiali się na wyjaśniającej, eksplikacyjnej 

funkcji filozofii, zapominając o tym, że istotną funkcją filozoficznego myślenia jest 

ekspresja przeżyć określonego typu i doprowadzanie człowieka na skraj Tajemnicy, która 

jest jakby tych przeżyć zwieńczeniem. Innymi słowy, filozofia kroczy traktem rozumu i 

baczy na jego głos, ale powinna też być świadoma tego, że jej końcową perspektywą jest 

stanięcie oko w oko z tym, co jest niezrozumiałe, niepojęte przynajmniej z punktu 

widzenia doczesnego bytowania. 

 Rosyjski filozof religijny,  Szestow, tę sprawę odmienności filozofii czerpiącej 

inspirację z ducha racjonalności i filozofii penetrującej obszary absurdu stawiał w bardzo 

mocny, zdecydowany sposób. Pisałem o tym w swojej pracy, poświęconej  

egzystencjalistycznej filozofii Szestowa: „Ponieważ Szestow stawia diagnozę, że 

dominujący wpływ na myślenie Europejczyków miały Ateny, więc dąży on do 

zakwestionowania tej tradycji, podważenia jej prawomocności i dopiero po 

przeprowadzeniu tego zabiegu próbuje zaszczepić swoją wizję „filozofii prawdziwej”. 

Występuje więc po stronie tradycji zapoznanej czy zniekształconej i dlatego jego krytyka 

nabiera charakteru całościowego, jest to krytyka zewnętrzna, która nie zmierza do 

wykazania niekonsekwencji w obrębie określonych systemów filozofii rozumu, lecz 
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traktuje całą tradycję racjonalistyczną jako błądzenie filozofii. Nie chodzi mu więc o 

odnowienie czy poprawienie dotychczas dominującej tendencji filozofowania. Stawia 

pytanie o wartość filozoficznego paradygmatu Aten”.73 Również Cezary Wodziński  w 

swojej monografii o Szestowie wnikliwie analizuje to zagadnienie. Pisze między innymi: 

„W powierzeniu rozumowi „funkcji archontycznej”, absolutnej, niczym nie ograniczonej 

władzy nad losem ludzkości oraz roli hegemona w decydowaniu o kształcie kultury 

dostrzega Szestow największe niebezpieczeństwo dla wolności i  niezależności ludzkiej 

egzystencji, zagrożenie totalne dla europejskiego sposobu bycia człowiekiem. Autonomia 

rozumu przekształca się nieuchronnie w tyranię rozumu. Kultura na wskroś racjonalna 

jest kulturą totalności i konieczności, przemocy i zniewolenia.”74  

 Filozofia, od swoich początków, jest wpisanym w ludzką kulturę sposobem 

odkrywania świata, ale to nie musi znaczyć, że wyłącznie na sposób czynienia zadość 

przyjętym z góry, w sposób arbitralny wymogom racjonalności. Może ona być także 

swoistą relacją z  ludzkiego kontaktu ze światem, w której przeżywanie występuje przed 

rozumieniem. Chęć zrozumienia otaczającej człowieka rzeczywistości jest owocem 

uprzedniego  zdziwienia, ale to zdziwienie może być spowodowane jeszcze 

pierwotniejszym przeżyciem. Unamuno był filozofem Zachodu, który podobnie jak 

Szestow dostrzegał rażącą niewystarczalność filozofii konstruowanej w paradygmacie 

racjonalistycznym. Pisał: „Istotnie, są ludzie, którzy wydają się myśleć tylko i wyłącznie 

mózgiem, czy jakimkolwiek innym swoistym organem myślenia, podczas gdy inni myślą 

całym ciałem i całą duszą, krwią, szpikiem kości, sercem, płucami i brzuchem, życiem. 

Zaś ludzie myślący tylko mózgiem stają się specjalistami od definicji,. profesjonalistami 

myśli.[…]Jeśli filozof nie jest człowiekiem, jest wszystkim, tylko nie filozofem; jest, 

przede wszystkim, pedantem, czyli imitacją człowieka”.75  

Unamuno  jednak nie przekreślał rozumu i logiki, jak to czynił Szestow, ponieważ 

pokazywał, że całe napięcie i dramatyzm ludzkiego poznania polega na tym, że rozum i 

namiętność nie unicestwiają siebie, ale wzajemnie współwystępują. Człowiek nie może 

żyć bez władzy rozumu, mimo że rozum ten jest czynnikiem zabijającym natomiast nim 

to, co żywe. „Intelekt jest rzeczą straszną. Skłania się on ku śmierci, podobnie jak pamięć 

skłania się ku nieruchomości. To co żywe, co całkowicie nie ustabilizowane i  absolutnie 

indywidualne, jest natomiast gruncie rzeczy niezrozumiałe.[…] A przecież potrzebujemy 
                                                
73 Adam Sawicki, Absurd-rozum-egzystencjalizm w filozofii Lwa Szestowa,  s.97.  
74 Cezary Wodziński, Wiedza a zbawienie. Studium myśli Lwa Szestowa, s.145. 
75 Miguel de Unamuno, O poczuciu tragiczności życia wśród ludzi i wśród narodów,  Kraków-Wrocław 1984, 
przełożył Henryk Woźniakowski s.20. 
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logiki, potrzebujemy tej straszliwej władzy, aby móc przekazywać myśli i postrzeżenia, a 

nawet aby myśleć i postrzegać, bowiem myślimy słowami, postrzegamy poprzez 

formy.[…] Człowiek, będący więźniem logiki, bez której nie myśli, zawsze chciał wprząc 

ją w służbę swoich pragnień, a przede wszystkim swego podstawowego pragnienia 

[pragnienia nieśmiertelności – A.S.]”76        

Wracając natomiast do filozofii rosyjskiej, warto jest odwołać się do Bierdiajewa, 

który poznanie prawdziwe pojmował przede wszystkim jako namiętno-emocjonalne 

nastawienie do rzeczywistości. Pisał: „Ale niemal przez całą historię filozofii [podmiot] 

poznający pozostawał wierny przekonaniu, że poznanie to akt czysto intelektualny, że 

istnieje uniwersalny rozum, że rozum zawsze jest taki sam i zawsze wierny swej naturze. 

W istocie poznanie ma charakter emocjonalny, poznanie to duchowa walka o sens i takie 

jest ono nie w takim czy innym kierunku filozoficznym lub szkole, lecz u każdego 

prawdziwego filozofa, nawet jeśli sobie on tego nie uświadamia. Poznanie nie jest 

beznamiętnym dublowaniem rzeczywistości. Waga filozofii wynika z namiętnego 

napięcia filozofa – człowieka obecnego za poznaniem, wynika z napięcia, związanego z 

pragnieniem prawdy i sensu. Poznaje człowiek integralny”.77  

Bierdiajew odpierał też nader częsty zarzut, dotyczący subiektywności poznania 

emocjonalnego. Istotę rzeczywistości odkrywamy przez twórczość, a to właśnie 

przeżycie, intuicja i emocja są nie biernym odtwarzaniem, ale wnikaniem w sens. Taki 

charakter miał, według Bierdiajewa, intuicjonizm Henri Bergsona,   Schelera,  Friedricha 

Schellinga czy Nietzschego. Według rosyjskiego myśliciela przeżycie i namiętność są 

najbardziej adekwatnym sposobem poznawania rzeczywistości, ponieważ podstawa tej 

rzeczywistości jest wolnością, to znaczy pierwotną namiętnością. ”W głębi świata 

znajduje się pierwotna namiętność, ale ulega ona uprzedmiotowieniu, stygnie, stabilizuje 

się, ustępuje miejsca interesom.”78 Poznanie racjonalne odnosi się do bytu, który dla 

Bierdiajewa jest efektem stygnięcia owej pierwotnej, ognistej wolności.  Bierdiajew 

zauważał, że poznanie przez namiętność jest czymś więcej niż poznaniem. Namiętność 

odkrywa świat ducha, który nie uległ jeszcze obiektywizacji. „Potrzebna jest nowa 

namiętność, nowa namiętna wola, ażeby roztopić zastygły, zdeterminowany świat i 

ujawnić świat wolności”.79 Metaforą często używaną przez Bierdiajewa jest metafora 

                                                
76 Ibidem ,  s.102-104.  
77 Mikołaj Bierdiajew, Zarys metafizyki eschatologicznej. Twórczość i uprzedmiotowienie, przełożyli  Wiera i 
Ryszard Paradowscy, Kęty 2004, s.40. 
78 Ibidem, s.86. 
79 Ibidem, s.86.  
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ognia, bo ogień jest według niego fizycznym symbolem ducha. Powołuje się tu na 

Heraklita i Boehmego, według których świat z natury swojej i w swojej głębi jest czymś 

ognistym. Świat opisywany przez Dostojewskiego, jak to widzi rosyjski filozof, 

przypomina wulkan, natomiast u Nietzschego wola mocy pojmowana w dionizyjski 

sposób jest ognista. 

Ogień stanowi podstawę zarówno życia kosmicznego, jak i ludzkiego. Bierdiajew 

zwracał uwagę na to, że namiętność może posiadać zarówno moc wyzwalającą, jak i 

zniewalającą, niszczącą. Bierdiajew  w swoich pracach pokazuje człowieka, żyjącego w 

zobiektywizowanej rzeczywistości, który z jednej strony zmuszony jest kierować się 

prawem i dyskursywnym intelektem, bo takie poznanie jest adekwatne do świata, 

znajdującego się w stanie po Upadku, z drugiej zaś strony dąży do świata duchowego, 

który ma charakter twórczego ognia. „Odpowiedzią człowieka na zew Boży powinien być 

akt twórczy, w którym jeszcze pali się ogień, ale upadek człowieka umożliwia jedynie 

odpowiedź w formie prawa. W tym kryje się tajemnica stosunków bogoczłowieczych; 

kryje się ona nie w obiektywnym rozumieniu, lecz w rozumieniu egzystencjalnym”.80 

Bierdiajew nie twierdził, że poznanie racjonalno-rozumiejące jest poznaniem fałszywym 

czy grzesznym. Do takiej interpretacji zdawał się skłaniać Szestow, który zresztą posądzał 

Bierdiajewa o nadmierną skłonność do tworzenia gnostyckich konstrukcji 

intelektualnych. Wydaje się, że Bierdiajew poznanie racjonalne uważał za po prostu 

niewystarczające, nie dość głębokie do tego, aby dotrzeć do obszarów bliższych samych 

podstaw rzeczywistości. W tym względzie jego ocena rozumu nie jest tak radykalna, jak 

to ma miejsce u Szestowa. Jeśli pokusić się o porównanie, to można wskazać na pewne 

podobieństwo koncepcji poznania Bierdiajewa i Unamuny. Jeden i drugi kładli nacisk na 

znaczenie irracjonalnych czynników poznania, ale nie dążyli do całkowitego 

unicestwienia wszystkiego, co wiąże się z rozumnością. 

Badacze twórczości Bierdiajewa często podkreślają to jego kontestacyjne nastawienie 

wobec dominującego w europejskiej filozofii kultu racjonalności. Pisze o tym Marek 

Styczyński: „Bo czyż nie jest tak – zupełnie serio zastanawiał się Bierdiajew – że prawa 

logiki są objawem choroby, defektu poznawczego w odniesieniu do świata? Oczywiste 

jest więc przekonanie rosyjskiego misologosa, że dążenie do obiektywnego poznania, do 

beznamiętnego kalkowania realności w koherentnym systemie pojęć jest zabiegiem 

iluzorycznym, jak iluzoryczny jest ten koniecznościowy, oparty na zniewoleniu świat, o 

                                                
80 Ibidem, s.87. 
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czym choćby Upaniszady świadczą. Poznanie jest aktem daleko bardziej emocjonalno – 

wolicjonalnym, aniżeli dyskursywnym. Jeżeli filozof jest „kochankiem mądrości”, a 

poznanie ma być „przewartościowaniem wartości”, to filozofować trzeba całym sobą, 

egzystencjalnie, nie zaś intelektem o ograniczonej wszak do świata fenomenalnego 

aktywności”.81 Podobnie ocenia Bierdiajewowską krytykę racjonalizmu Andrzej 

Ostrowski: „Według niego, racjonalizm obejmuje niewiele, ponieważ odnosi się do 

wiedzy pragmatycznej, nie zaś absolutnej. Rości on sobie jednak pretensje do tego, aby 

móc wyjaśniać wszystko. W rezultacie poprzez fałszowanie rzeczywistości, pomijanie jej 

istotnych elementów, nie wyjaśnia nic, nawet tego, co jest w stanie wyjaśnić. […] 

Pojęcia, którymi posługuje się logika, były dla Bierdiajewa zawsze pewnego rodzaju 

ograniczeniem, „upadkiem” powodującym obcość, czystym formalizmem. Logika i 

pojęcia są jednak koniecznymi instrumentami myślenia i komunikacji. Prawdziwa 

filozofia nie potrzebuje wewnętrznego logicznego ugruntowania. Potrzebuje natomiast 

pojęć i logiki przy chęci wyrażenia poznanej Prawdy.”82  W tym samym duchu wyrażona 

jest także opinia Bartłomieja Brzezińskiego: „Człowiek poznaje nie tylko rozumem i 

intelektem, które kierują się własnymi zasadami, lecz także, co według Bierdiajewa 

najważniejsze, duchem, wszystkimi wewnętrznymi, pozarozumowymi siłami, 

emocjonalnością. […] Element subiektywny, intuicyjny, „odczuciowy” zawsze w 

ogromnym stopniu wpływał będzie na nasz aparat poznawczy, więcej nawet: zawsze 

będzie jego integralną częścią”.83  

Z pozycji zaś filozofii wszechjedności mniej znany rosyjski filozof,  Karsawin, 

również wskazuje na fundamentalne znaczenie uczuciowo – przeżyciowego odniesienia 

do rzeczywistości. Chodzi mu przy tym o przeformułowanie samego pojęcia filozoficznej 

prawdy. Filozofia, w ten czy inny sposób, zmierza do prawdy. Jednak prawdę można 

odkrywać, pozostając na różnych poziomach osobistego  w nią zaangażowania. Czym 

innym bowiem jest prawdy oglądanie, a nawet zachwyt nią, a czym innym życie prawdą 

czy istnienie w prawdzie. Dlatego Karsawin pisze w swoich Noctes Petropolitanae: „Nie 

wierzysz mnie, i myśli moje, przekonując ciebie, nie mogą ciebie przekonać. Lecz kogo i 

kiedy przekonuje sama tylko abstrakcyjna myśl? – Nie w poszukiwaniach i dowodach 

małego rozumu zawiera się prawda moich spekulacji; nie polega ona na umysłowym 

postrzeganiu. […] Wszechjedna Prawda jest i życiem, i istnieniem, i miłością. Tylko 
                                                
81  Marek Styczyński, Umiłowanie przyszłości albo filozofia spraw ostatecznych. Studia nad  filozofią  Mikołaja 
Bierdiajewa, Łódź 2001, s.57-56. 
82 Andrzej Ostrowski, Bierdiajew. Egzystencja w perspektywie eschatologicznej, Lublin 1999, s.70. 
83 Bartłomiej Brzeziński, Mikołaj Bierdiajew – medytacje. Ideowe źródła i konteksty, Poznań 2002, s.87-88. 
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wszystkim – całym życiem i całą miłością przyjmując ją – osiągniesz jej wiarygodność, 

staniesz ponad swoimi wątpliwościami…Uczy nas nie rozum, nie umysł: uczy nas 

Wszechjedna Miłość.[…] Otwórz jeszcze zakurzone stare księgi:  znajdziesz w nich 

słowa o Miłości i szczęśliwości tych, którzy poznali Boga Miłością, spalanych Miłością 

do Niego…”.84 Poznawanie jest tu więc pojęte jako proces ekstatyczny, który przy tym 

łączy się z upodabnianiem się do Boga będącego Miłością. 

Aby zrozumieć dogłębniej charakterystyczne dla większości  chyba rosyjskich 

myślicieli pojmowanie procesu poznania jako stanu ściśle związanego z  nastawieniem 

przeżyciowym można również sięgnąć do intuicji, dotyczących  prawdy, obecnych w 

myśleniu  Słowian. Na ten aspekt zwraca uwagę Tomáš Špidlík: „Jak to jest u Słowian? 

Przywiązani do ziemi, obserwujący następstwo cyklów natury, zniszczenia, jakie niesie 

zima, i odradzanie się wszystkiego z nadejściem wiosny, nabierali oni przekonania, że to 

nie zjawiska same w sobie są wieczne, lecz życie jako takie. Rzeczywiście, staro- 

cerkiewno-słowiańskie słowo istina wyraża nie tylko „to, co istnieje” (por. łacińskie est i 

niemieckie ist), lecz także to, co oddycha (por. sanskryckie asmi i niemieckie atmen). 

Znać istina znaczy więc wejść w kontakt z żywą rzeczywistością.”85  

Jeśli  przyjmować powyższą interpretację, to będzie łatwiej zrozumieć nacisk na ów 

element prawdy żywej obecny w pracach rosyjskich religijnych myślicieli. Człowiek jest 

bytem „światowym”, a więc wtopionym w przyrodę, takim którego życie jest elementem 

życia tejże przyrody i który, co więcej, „wżywa się” w przyrodę. Zwłaszcza jasna tego 

świadomość występuje w supramoralistycznej  koncepcji  Fiodorowa, który temat relacji 

pomiędzy zjednoczoną ludzkością a przyrodą uważał za podstawowy motyw refleksji 

filozoficzno-teologicznej. Prawda nie jest pustą refleksją, zawieszoną w próżni, nie jest 

trawieniem przez podmiot myślący treści i wytworów samego li tylko obecnego w nim 

myślenia, lecz ma charakter zmagania się z rzeczywistością przyrodniczą, przeżywania jej 

naporu i nadawania jej kierunku.  Fiodorow był przeciwny sprowadzaniu aktywności 

filozoficznej  do zasady „poznaj samego siebie” (hołdował jej, jak uważał, Sokrates), 

ponieważ takie nastawienie oznacza to, że prawda stanie się czysto teoretycznym, 

papierowym konstruktem. Prawda, w jego mniemaniu, musi być, po pierwsze, 

ugruntowana we współprzeżywaniu łączności duchowej z podobnymi sobie (żywymi i 

zmarłymi), a po drugie nakierowana na wydarcie przyrodzie jej śmiercionośnej siły i 

                                                
84 Lew Karsawin, Noctes Petropolitanae, [w:] Put’ Prawosławia, Moskwa 2003, s. 174.  
85 Tomáš Špidlík, Myśl rosyjska. Inna wizja człowieka, Warszawa 2000, przeł. Janina Dembska, s.77. 
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skierowanie jej mocy ku dziełu wskrzeszania zmarłych przodków. W obu jednak 

wypadkach nie ma mowy o beznamiętnym „rejestrowaniu prawdy”.  

Dlatego też Fiodorow w zdecydowany sposób opowiada się przeciwko kantowskiemu 

pojmowaniu filozofii. Oddzielenie rozumu teoretycznego od rozumu praktycznego jest, 

według rosyjskiego myśliciela-ascety (i samotnika, jak Kant) świadectwem kapitulacji 

przed życiowo- przeżyciowym posłannictwem filozofii. Według Fiodorowa Kant popadł 

w moralną kazuistykę, która w konsekwencji prowadzi do wyprania człowieka nie tylko 

przecież myślącego, ale i przede wszystkim przeżywajacego z faktycznej postawy 

ofiarności na rzecz innych ludzi. Zauważa on, że „[…] Kant przy całej swojej 

bezduszności i braku serca (na „patologię współcierpienia”  on, oczywiście, nie cierpiał!) 

w widoczny sposób waha się, gdy mówi, że lepiej niechaj  zginie uczuciowe życie 

jednego człowieka (dlaczego jednego, a nie wielu?), przez co będzie zniszczona moralna 

doniosłość innego?”86  

Można też zauważyć, że prawda  dla rosyjskich myślicieli ma charakter przede 

wszystkim moralny. Fiodorow na czoło wysuwa problematykę supramoralizmu. 

Odnieśmy do tego istotne stwierdzenie cytowanego Špidlíka: „Prawda, nierozłącznie 

związana z życiem i działalnością człowieka, jest wybraniem przez niego dobra przeciw 

złu. Ten motyw wyboru sprawia – jak twierdzą N.Łosski i W. Zienkowski – że etyka 

zajmuje szczególne miejsce w rozwoju myśli filozoficznej, nawet u najbardziej 

zagorzałych pozytywistów i naturalistów. To pierwszeństwo moralności widać już bardzo 

wyraźnie u Hercena, a jeszcze bardziej u Ławrowa, Michajłowskiego, Tołstoja i innych. 

Także tutaj filologia przynosi interesujące argumenty: termin istina (prawda) jest 

spokrewniony ze słowem prawda (sprawiedliwość). Istotnie, w wielu językach 

słowiańskich słowo prawda oznacza prawdę.[…] Z zapisków w notatniku 

Dostojewskiego, noszących datę 20 lutego 1880 roku, wynika, że Alosza Karamazow 

miał być męczennikiem nie tyle prawdy teoretycznej, ile prawdy moralnej, prawdy, 

prawdy uosobionej, ponieważ prawda – to Chrystus.”87 Należałoby także dodać, że to 

moralne pojmowanie prawdy ukierunkowuje owo przeżyciowo-namiętne poznawanie na 

drugiego człowieka przede wszystkim, nie pozwalając na zamknięcie się w sobie, na 

emocjonalne eksplodowanie jakby wewnątrz siebie, co grozi zapadnięciem się podmiotu 

w samym sobie. Uczucie i emocja przebijają się na zewnątrz, ku innym ludziom, może i 

w sposób nieokiełznany, ale autentyczny i otwarty. Prawda tak rozumiana zmierza do 

                                                
86Nikołaj Fiodorow, Fiłosofija obszcziego diieła, Moskwa 2003, t.2, s.229    
87Tomáš Špidlík, Myśl rosyjska. Inna wizja człowieka , s.80-81 
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religijnego celu, uosobionego w Chrystusie, często pozornie błądząc, ale uparcie dążąc w 

tym kierunku. Špidlík mówi o prawdzie dynamicznej, kreatywnej. „Żywa, konkretna 

prawda ma swoje miejsce w dziejach zbawienia. Dlatego właśnie wielu myślicieli 

przejawia sceptycyzm wobec „prawd zwanych absolutnymi i wiecznymi”.[…] Akt 

poznania, ponieważ jest wolny, wymaga kreatywności. […] Nauka interesuje się tylko 

naturą, obiektywnie istniejącym światem; nie poznaje ona nigdy Prawdy, lecz tylko 

prawdy. Celem filozofii jest właśnie poznanie Prawdy, co od początku zakłada opcję na 

rzecz życia.”88  

Frank, charakteryzując podstawy rosyjskiego światopoglądu, także zwraca uwagę na 

dwoistość pojmowania  prawdy przez rosyjskich myślicieli. Prawda rozumiana jako istina 

odpowiada, według niego, niemieckiemu Wahrheit. Natomiast słowo prawda oznacza 

zarówno adekwatny obraz rzeczywistosci, jak i moralną prawość, która zycie uświęca i 

zbawia. To  znaczenie bliskie jest  niemieckiemu richtig i angielskiemu right, które 

oznacza zarówno pogląd, jak i działanie. „Rosyjski myśliciel, od prostego pielgrzyma do 

Dostojewskiego, Tołstoja i Włodzimierza Sołowjowa, zawsze szuka «prawdy»; chce on 

nie tylko pojąć świat i życie, ale dąży do zdobycia głównej religijno-moralnej zasady 

wszechświata, aby przobrazić swiat, oczyścić się i zbawić. Pragnie on bezwarunkowego 

zwycięstwa prawdy jako «prawdziwego istnienia» nad fałszem, nieprawdą i 

niesprawiedliwością. «Prawda» pojmowana jest nie we współczesnym sensie tożsamości 

przedstawienia i rzeczywistości, ale w starym religijnym sensie konkretnego postrzegania 

prawdziwego istnienia, od którego człowiek odszedł i do którego powinien on powrócić i 

w nim się zakorzenić”.89 Według Franka rosyjscy myśliciele poszukiwali prawdy 

ontologicznej, to znaczy takiej, która zdolna jest przeobrazić ludzkie życie. Dlatego ideał 

czystego, beznamiętnego poznania nie znalazł w Rosji silnego zakorzenienia, a 

poszukiwanie prawdy pojmowano jako religijne dążenie do świętości. Frank uważał, że 

mogło to osłabiać badania czysto teoretyczne, z drugiej jednak strony uwalniało rosyjską 

myśl od róznych form subiektywizmu. Dlatego etyka w Rosji nie była pojmowana w 

ciasnym, indywidualistycznym sensie. Moralne dobro pojmowano tam nie w kategoriach 

tylko normatywnych, jako narzędzie prowadzące do jedynie indywidualnego zbawienia, 

lecz jako ontologiczną zasadę religijną, która odnosi się do całej ludzkości i kosmosu. 

Człowiek jest odpowiedzialny za całe zło i niedoskonałość świata – ta myśl, według 

Franka szczególnie mocno wyakcentowana została w twórczosci Dostojewskiego.      

                                                
88 Ibidem , s. 81-82.  
89 Semen Frank, Russkoje mirowozrienije, s.152. 
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Sołowjow, który uważany jest za jednego z nielicznych w Rosji przedstawicieli 

filozofii systemowej dokonał istotnego rozróżnienia pomiędzy dwoma typami filozofii. 

Pisze: „Przede wszystkim spotykamy dwa główne, wzajemnie różniące się pojęcia 

filozofii: według pierwszego filozofia jest tylko teorią, jest wytworem tylko szkoły; 

według drugiego  jest ona czymś więcej, niż teoria, jest przede wszystkim dziełem życia, 

a dopiero później szkoły. Według pierwszego rozumienia filozofia odnosi się wyłącznie 

do władz poznawczych człowieka; według drugiego odpowiada ona także na wyższe 

dążenia ludzkiej woli, i wyższe ideały ludzkiego uczucia, posiada, tym sposobem, nie 

tylko teoretyczne, ale także i moralne oraz estetyczne znaczenie, znajdując się we 

wzajemnym oddziaływaniu ze sferami twórczości i  działalności praktycznej, chociaż 

jednocześnie odróżniając się od nich. Filozofia, odpowiadająca pierwszemu rozumieniu – 

filozofia szkoły – wymaga od człowieka tylko rozwiniętego do pewnego stopnia umysłu, 

wzbogaconego niektórymi rodzajami poznania i wyzwolonego z wulgarnych przesądów; 

filozofia odpowiadająca drugiemu rozumieniu – filozofia życia – wymaga, oprócz tego, 

szczególnego ukierunkowania woli, t.j. szczególnego moralnego nastawienia, i ponadto 

artystycznego uczucia i sensu, siły wyobraźni , albo fantazji”.90     

Skoro mówimy o owej przeżyciowej ekspresji, obecnej w pismach rosyjskich 

myślicieli religijnych, to należy także odwołać się do całego nurtu filozofii serca obecnej 

w refleksji rosyjskich Słowian.  Spośród filozofów religijnych XIX – go stulecia bodaj 

najdobitniej wyraził jej znaczenie Pamfił Jurkiewicz. W swoim artykule pod tytułem 

Serce i jego znaczenie w duchowym życiu człowieka Jurkiewicz, powołując się na tekst 

Pisma Świętego i przytaczając stosowne cytaty stara się wykazać swoją podstawową tezę, 

że serce jest kluczem do zrozumienia istoty ludzkiej, bo jest: opiekunem i  nosicielem 

wszystkich cielesnych sił człowieka, ośrodkiem psychicznego i duchowego życia 

człowieka, siedzibą wszystkich poznawczych władz duszy,  ośrodkiem różnorodnych 

psychicznych uczuć, poruszeń i namiętności, ośrodkiem moralnego życia człowieka. 

Klasyczne przeciwstawienie głowy i serca, według tego myśliciela z Kijowa i Moskwy, 

należy rozstrzygnąć, chcąc być w zgodzie z nauką biblijną, opowiadając się za prymatem 

serca. „[…] święci autorzy znali wielkie znaczenie głowy w duchowym życiu człowieka; 

tym niemniej, powtarzamy, centrum tego życia widzieli oni w sercu. Głowa była dla nich 

jakby widocznym wierzchołkiem tego życia, które pierwotnie i bezpośrednio 

                                                
90 Władimir Sołowjow, Fłosofskije nacziała cel’nogo znania, [w:] Soczinienija w dwuch tomach, Moskwa 1988, 
t.II, s.178. 
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zakorzenione jest w sercu”.91 Jurkiewicz wskazywał na to, że poznanie płynące z serca 

jest znacznie głębsze, aniżeli to, które odnosi się do funkcji rozumu, metaforycznie 

utożsamianego z głową. Dlatego pisze: „Nasze myśli, słowa i czyny są w pierwszym 

rzędzie nie obrazami zewnętrznych  rzeczy, ale obrazami albo wyrazami  ogólnego czucia 

duszy, wytworu naszego sercowego nastroju. Oczywiście, w zwykłym życiu, 

wypełnionym troskami dotyczącymi aktualnej rzeczywistości, w zbyt małym stopniu 

zwracamy uwagę na tę serdeczną [ros. zadusziewnuju] stronę naszych myśli i postępków. 

Tym  niemniej jest faktem, że wszystko, co wchodzi do duszy z zewnątrz, za 

pośrednictwem narządów zmysłowych i mózgu głowy jest przekształcane, zmienia się i 

otrzymuje swoją ostateczną i stałą  jakość zgodnie ze szczególnym, szczególnie 

określonym nastrojem duszy, i odwrotnie, żadne działania i pobudzenia, idące z 

zewnętrznego świata, nie mogą wywołać  w duszy wyobrażeń albo odczuć, jeśli te 

ostatnie nie są zgodne z   sercowym nastrojem człowieka. W sercu człowieka leży 

podstawa tego, że jego wyobrażenia, uczucia i postępki otrzymują odrębność, poprzez 

którą wyraża się jego dusza, a nie inna, albo otrzymują taki osobisty, osobiście określony 

kierunek, na mocy którego są one wyrazem nie  ogólnej istoty duchowej, ale odrębnego 

żywego rzeczywiście istniejącego człowieka”.92  Serce jest zatem rozumiane przez 

Jurkiewicza jako najgłębsza racja poznania, która przy tym każe spojrzeć na człowieka i 

jego duchowość nie przez pryzmat arystotelesowskiego kategoryzowania, ale jako na  

istotę obdarzoną głębokim wnętrzem. Przeżyciowość poznania, według Jurkiewicza, jest 

więc związana z „funkcją” głębokiego serca. 

Innym myślicielem, który zajmował się tematem serca, również kontynuując  

przemyślenia Jurkiewicza na ten temat, był  Wyszesławcew. Zwraca on uwagę na to, że o 

podstawowym znaczeniu serca mówi mistyka, religia i poezja wszystkich narodów, a w 

Biblii o sercu mówi się na każdym kroku. Serce w Piśmie Świętym jest pojmowane w 

znaczeniu ogólnej świadomości. Co więcej, pojęcie serca jest wymienne z pojęciem 

duszy, a także używane jest w tym samym znaczeniu co pojęcie ducha. Wyszesławcew  

pisząc o tej integralnej, powszechnej  roli serca stwierdza: „Biblia przypisuje sercu 

wszystkie funkcje świadomości: myślenie, decyzję woli, doznawanie, przejawianie 

miłości, przejawianie sumienia; więcej, serce jawi się jako centrum życia w ogóle – 

fizycznego, duchowego i psychicznego. Jest ono centrum przede wszystkim, centrum we 

                                                
91Pamfił Jurkiewicz, Sierdce i jego znaczienije w duchownoj żizni cziełowieka, [w:]  Fiłosofskije proizwiedienija, 
Moskwa 1990, s.74-75.   
92Ibidem, s. 81-82. 
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wszystkich sensach”.93 Rosyjski myśliciel nie ogranicza się do tej tylko myśli. Twierdzi, 

że serce jest  „tajemniczym centrum osoby”. Nie jesteśmy w stanie wniknąć w serca 

innych ludzi. Ale i na tym nie koniec. Także tajniki naszego własnego serca nie są dla nas 

dostępne. „Ale nie należy myśleć, że ostateczna głębia człowieka zasłonięta jest tylko dla 

innych, jest ona niedostrzegalna w znacznym stopniu również dla niego samego; nie 

umiemy i niekiedy nie chcemy pojąć samych siebie, bojąc się zajrzeć w bezdeń swojego 

serca. […] Chrystus mówi: jaka korzyść człowiekowi, jeśli on posiądzie cały świat, a 

duszę swoją straci? Mówi on tutaj właśnie o tym ostatecznym tajemniczym centrum 

osoby, gdzie znajduje się cała jej wartość i cała jej wieczność. Znaleźć tę swoją 

wieczność – znaczy znaleźć swoje prawdziwe ,ja’, zajrzeć w głębię swojego serca”.94  

Przeżywanie sercem jest zarazem poznawaniem rzeczywistości Boga. Głębia ludzkiego 

serca jest odniesieniem do głębin boskiego życia, ponieważ tylko Bóg zna ostateczne 

tajemnice ludzkiego serca. Ostatecznie zatem, według Wyszesławca, serce prowadzi do 

apofatycznego pogrążenia się w Bogu. 

Poznanie sercem w myśli rosyjskiej nie jest zatem czymś niezwykłym. Dla odmiany 

myśl Zachodu, wyrastająca w znacznej mierze z tradycji arystotelesowsko-scholastycznej, 

chociaż ten motyw zachowywała, głównie w mistyce, to nie poszła w kierunku jego 

zgłębiania. Zachód podnosił znaczenie kontroli rozumu nad uczuciami, których 

ośrodkiem jest serce. Wynikało to z tego, że uczucia i emocje mogą prowadzić człowieka 

w kierunku stanów nieokreślonych i grozić labilnością wewnętrzną. Wystarczy tu 

przywołać choćby „skokowy” charakter religijnego dyskursu u bohaterów powieści 

Dostojewskiego. Zachód cenił stałość uczuć i jego myśl filozoficzna zmierzała w tym 

kierunku. To jednak wiodło też w stronę abstrakcyjności i „oschłości” zachodniej refleksji 

filozoficznej. Uczuciowość i nastrojowość pozostawały głównie domeną literatury i 

poezji natomiast zostały znacznie zredukowane w obszarze refleksji ściśle filozoficznej. 

Zajmowano się teorią uczuć, zamiast filozofować uczuciem wypływającym wprost z 

serca. Według Špidlíka: „Zdaniem Kiriejewskiego, racjonalistyczna kultura Zachodu 

skupiła swoją uwagę na pojęciach abstrakcyjnych, bezosobowych, natomiast kultura 

wschodnia interesuje się zwłaszcza predyspozycjami ludzi, którzy myślą i mówią. 

Podejście do rzeczywistości za pośrednictwem serca jest podejściem „emocjonalnym”. 

Ale takie właśnie powinno być, twierdzi Bierdiajew.”95 Jeśli porównamy na przykład 

                                                
93 Boris Wyszesławcew, Wiecznoje w russkoj fiłosofii, [w:]  Etika preobrażiennogo Erosa, s.272.    
94 Ibidem, s.272-273. 
95Tomáš Špidlík, Myśl rosyjska. Inna wizja człowieka, s.349.  
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akademickie analizy Schelera, dotyczące form sympatii z natężonymi emocjonalnie 

wszystkimi pracami Bierdiajewa, to w łatwy sposób będziemy mogli przedstawić sobie 

faktyczne różnice nie tylko co do stylu, ale i samego jądra filozofowania ludzi z Zachodu 

i ze Wschodu Europy. 

Racjonalistyczna filozofia, jak się zdaje, nie posiada możliwości głębokiego wnikania 

w fenomeny egzystencji ludzkiej, które zanim mogą być poddane osądowi rozumu 

powinny być dogłębnie przeżyte. Dotyczy to cierpienia, umierania i śmierci, ale i także 

miłości. Zwraca na to uwagę Sabirow: „[…] jeśli racjonalistyczne myślenie operuje 

pojeciami, t.j. uogólnionymi, abstrakcyjnymi formami myśli, to serce posiada zdolność 

zindywidualizowanej percepcji, realizowanej często w niezwerbalizowanej formie. 

Filozofia rosyjska, ukształtowana na postrzeganiu sercem, jest w przeważającej mierze 

typem filozofowania egzystencjalnego, dla którego własnie charakterystyczne jest dążenie 

do przedarcia się ku egzystencji – indywidualnemu ludzkiemu istnieniu. Nie przypadkiem 

swoje prawdziwe szczyty rosyjska myśl filozoficzna osiągnęła w twórczości artystycznej 

F. Dostojewskiego i L. Tołstoja, gdzie nie pojęcia, ale obrazy – idee są kluczem do 

poznania świata i człowieka”.96    

Oczywiście, nie było tak, że cała filozofia rosyjska drugiej połowy XIX i początku 

XX wieku była „realizowana” w duchu prymatu nastawień na uwypuklanie funkcji 

przeżycia w poznawaniu i że była w istocie filozofią serca. Mamy przecież cały nurt  

filozofii materialistycznej w Rosji, reprezentowanej choćby przez  Jerzego Plechanowa, 

Aleksandra Bogdanowa, Włodzimierza Lenina, Łunaczarskiego czy Nikołaja Bucharina. 

Materialiści wierni byli pojmowaniu procesu poznawczego jako mającego bazę 

wyjściową w fizjologicznych prawidłowościach   funkcjonowania ludzkich zmysłów. W 

związku z tym w ich interpretacjach proces ten trudno jest ująć, używając 

aksjologizującej kategorii przeżywania. Jednak można sobie zadać pytanie, jak na gruncie 

materialistycznych teorii, inspirowanych koncepcjami Karola Marksa i Fryderyka Engelsa 

można pojąć możliwość postawienia kwestii niesprawiedliwości społecznej, która 

wymaga przecież dla jej rozpoznania przede wszystkim przeżyciowej wrażliwości, serca, 

a nie czysto ekonomicznej kalkulacji, która w ten czy inny sposób pojawia się wskutek 

przyjęcia materialistycznych założeń metafizycznych?  

Wracając jednak do zagadnienia eschatologicznego wymiaru myślenia na temat 

cierpienia i śmierci u rosyjskich filozofów religijnych należy stwierdzić, że eschatologia  

                                                
96 Władimir Sabirow, Russkaja ideja spasienija. Żizń i smiert’ w russkoj fiłosofii, s.12. 
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nie jest czymś jednolitym i dyskurs filozoficzny może dotyczyć różnorodności możliwych 

finałów eschatologicznych ludzkiego losu. Chociaż fenomeny cierpienia i śmierci 

jednakowo dotyczą wszystkich ludzi, to mogą być na różne sposoby odczytywane i 

usensowniane. Bogactwo możliwych interpretacji odnosi się także do religijnych filozofii 

rosyjskich myślicieli, których poglądy zostaną tu zaprezentowane. Wszyscy oni 

reprezentują nastawienie eschatologiczne, tym niemniej w różny sposób rozkładają 

akcenty. Uzależnione to jest od przyjmowanych przez nich założeń metafizycznych, ale i 

także od rezultatów dociekań natury teologicznej. Otwartość myślenia w kategoriach 

eschatologicznych wydaje się być  dość charakterystyczną cechą rosyjskich myślicieli. 

Ich projekty eschatologiczne nie miały charakteru czysto teoretycznego, ale wyrastały z 

dążenia do poszukiwania źródeł zbawienia człowieka i jego przeobrażenia. Myślenie 

filozoficzne ukierunkowane na tematykę eschatologiczną nie wyczerpuje się tu jedynie w 

dążeniach poznawczych, lecz spełnia istotną funkcję soteriologiczną. Dlatego rosyjscy 

myśliciele wnikając w obszary problematyki eschatologicznej nie są tylko badaczami i 

interpretatorami, ale nader często zajmują postawę profetyczną. 

Ten profetyzm w wielu wypadkach może osłabiać logikę argumentacji wspierającej 

określoną koncepcję eschatologiczną. Można często odnieść wrażenie, że rosyjscy 

myśliciele przekraczają granicę oddzielającą filozoficzną refleksję od myśli mającej 

charakter projektu ożywionego religijną wiarą i wyrastającą z przekonania o dotarciu do 

nieomalże ostatecznych źródeł prawdy o finale ludzkiego losu. Takie nastawienie daje o 

sobie zwłaszcza znać w pracach Fiodorowa. Jego myślenie ma charakter twórczej erupcji, 

w której chodzi o przekazanie światu prawd o niezwykłej doniosłości, co wiąże się z 

jednostronnością krytyk i polemik odnoszących się do przedstawicieli innych poglądów 

oraz brakiem tego, co można określić mianem krytyki wewnętrznej, czyli dyskursywnego 

rozważania wszelkich „za” i „przeciw” w obrębie własnej twórczości. Zachodni 

racjonalizm, ukształtowany na gruncie scholastycznego dochodzenia do prawdy końcowej 

metodą szczegółowego rozważania prawd cząstkowych czy też odwołujący się do 

metodologicznego sceptycyzmu Descartesa albo krytycyzmu Kanta ma zwyczaj z dużą 

dozą ostrożności podchodzić do tematów, które stanowią swoistą terra incognita dla 

oczyszczonego z  religijnych przesłanek rozumu. Dlatego eschatologiczne projekty 

rosyjskich myślicieli na tym tle mogą wydawać się znacznie wybiegającymi poza 

kompetencje filozofii rozumianej jako wiedza teoretyczna. Z tych pozycji zdają się być 

konsekwencją religijnego światopoglądu, a nie owocem aktywności czystego rozumu.  
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Można jednak zadać pytanie, czy rezygnując na gruncie filozofii z poznania, u źródeł 

którego leży przeżywanie i które nie chce ograniczyć się tylko do wyjaśniania i 

rozumienia w ogóle można podjąć w dostatecznym stopniu temat cierpienia i śmierci. 

Pytanie postawione przez Szestowa pozostaje aktualne. Hegel czy Hiob? Którą drogę ma 

wybrać filozof, który chce zgłębiać zagadkę cierpienia i śmierci? Czy zawierzając 

prawdom beznamiętnego, obiektywnego rozumu,  traktować filozofię jako tylko 

Besinnung (świadomośc), strenge Wissenschaft (ścisłą naukę), jak chciał Edmund 

Husserl, kontynuujący wielowiekową tradycję zachodniego racjonalizmu? Czy też, idąc 

drogą biblijnego objawienia, postrzegać filozofię jako „wielką i ostateczną walkę”, którą 

człowiek wypowiada siłom destrukcji, skoncentrowanym w cierpieniu i śmierci? Nie 

wszyscy rosyjscy filozofowie religijni stawiali pytanie o wybór właściwej drogi myślenia 

w tak dramatycznej formie, jak czynił to Szestow. Tym niemniej, kładąc nacisk na 

eschatologiczne konsekwencje swojej refleksji, dotyczącej cierpienia i śmierci, dawali 

wyraz temu, ze filozofia była dla nich czymś więcej, aniżeli konstatacją praw rozumu i 

ostateczną zgodą na nie. Perspektywa eschatologiczna obecna w ich pracach wskazuje na 

to, że relacja rozumu i wiary, wiedzy i objawienia posiada u nich charakter dynamiczny, a 

rzeczywistość natury nie jest hermetycznie odgradzana od rzeczywistości 

nadprzyrodzonej, którą umieszcza się poza zasięgiem filozoficznej refleksji. W ten 

sposób fenomeny cierpienia i śmierci nie stanowią elementów „domykających” ludzkie 

bytowanie, ale rzutują je na horyzont religijnie pojmowanej Tajemnicy.  
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II. ESCHATOCENTRYZM NIKOŁAJA FIODOROWA 

  

Fiodorow (1829 – 1903) był myślicielem, którego poglądy są niezwykłe nie tylko w 

skali filozofii rosyjskiej, ale i światowej. Nie był traktowany jako postać 

pierwszoplanowa i wiodąca w rosyjskim życiu filozoficznym i intelektualnym. Co nie 

znaczy, że jego obecność była zupełnie niezauważana. Wpływ na taką zawężoną recepcję 

miał charakter jego poglądów, które nie mieściły się w dotychczasowych ramach 

myślenia filozoficznego i teologicznego, ale i również sama osobowość twórcy, który nie 

czynił wokół siebie rozgłosu (nie pozwalał na przykład portretować się) , żył jak asceta i 

którego główne dzieło zostało wydane przez przyjaciół dopiero po śmierci.97 Fiodorow 

należał do starszego pokolenia przedstawicieli rosyjskiego renesansu filozoficzno- 

religijnego i był tym, który niejako ten umysłowy ruch w Rosji otwierał. Dostojewski, 

Tołstoj i Sołowjow, którzy także zaliczani są do starszej generacji w obrębie twórców 

srebrnego wieku rosyjskiej myśli – poglądy Fiodorowa znali i do nich się 

ustosunkowywali. Tołstoj i Sołowjow znali też Fiodorowa z osobistych kontaktów. 

Wpływy koncepcji Fiodorowa u tych trzech myślicieli są widoczne, co jest o tyle 

interesujące, że sam Fiodorow był krytykiem ich poglądów. Młodsze pokolenie 

rosyjskich myślicieli religijnych (Bułgakow, Bierdiajew, Szestow, Paweł Floreński, 

Zienkowski, Nikołaj Łosski) poglądy Fiodorowa znało i w mniejszym albo większym 

stopniu do nich się ustosunkowywało, chociaż trudno jest mówić o tym, żeby wpływ 

Fiodorowa na ich własne poglądy miał charakter pierwszoplanowy. Ponieważ myśl 

Fiodorowa była za jego życia znana w dość wąskich kręgach, więc jej wpływ i recepcję 
                                                
97 Dużo szczegółów biograficznych można znależć [w:]  Swietłana Siemionowa, Fiłosof buduszcziego wieka 
Nikołaj Fiodorow, Moskwa 2004, cz. I: Licznost’ i żizń.. 
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należy badać uwzględniając szerszą perspektywę czasową i na tym tle daje się zauważyć 

jej prekursorski, wobec późniejszych nurtów myślenia, charakter.  

Na czym polega oryginalność i kontrowersyjność poglądów Fiodorowa? Myśliciel ten 

w zupełnie odmienny od dotychczasowych sposób spojrzał na zagadnienie ludzkiej 

śmierci i możliwych, z religijnego punktu widzenia, sposobów jej przezwyciężenia. 

Dotychczas śmierć postrzegano jako nieuchronny kres ludzkiego doczesnego bytowania, 

jako fenomen wynikający z z tego oto podstawowego faktu, ze człowiek w swoim 

bytowaniu jest wpisany w porządek przyrody, która rządzi się prawami narodzin i śmierci 

bytów, które ją tworzą. Jeśli rozważamy byt ludzki w jego immanencji, to jego początek 

(narodziny) i koniec (śmierć) wydają się być czymś oczywistym. Dlatego też człowiek 

odrzuca wszelkie złudzenia, że w porządku biologiczno-przyrodniczym, immanentnym 

możliwa jest jakaś forma faktycznej nieśmiertelności. Wprawdzie z punktu widzenia 

jednostki przyroda pojmowana jako całość jest czymś wiecznym, tym niemniej jednostka 

ta jest tylko drobnym ogniwem w łańcuchu odwiecznych przemian zachodzących w 

przyrodniczej rzeczywistości. Innymi słowy na poziomie przyrodniczym istnieje tylko 

tworzenie się i rodzenie się nowych bytów kosztem zniszczenia i śmierci innych bytów, 

natomiast niemożliwe jest wygenerowanie przez siły samej przyrody indywidualnych 

bytów, które byłyby obdarzone cechą nieśmiertelności. Chociaż istnieje hipotetyczna 

możliwość wiecznych powrotów, nawet takich, w których wszystkie byty i zdarzenia 

powtarzają się w sposób dosłowny, tym niemniej możemy tu mówić raczej o 

powtarzalności, a nie faktycznej nieśmiertelności, związanej z istnieniem pojmowanym 

jako nieustanne doznawanie nowości i odmienności kolejnych stanów bytowania.  

Filozofie materialistyczne, poczynając od Demokryta i Epikura, wychodząc z takiego 

rozumowania usiłowały wpisać człowieka całkowicie w porządek przyrody, pozbawiając 

go złudzeń dotyczących możliwej nieśmiertelności. Z kolei filozofie idealistyczne, w 

mniejszym lub większym stopniu będące rozwinięciem i teoretycznym uzasadnieniem 

przekonań religijnych, możliwość nieśmiertelności istoty ludzkiej upatrywały w porządku 

transcendentnym, w którym człowiek jest, jako byt stworzony przez Boga, zakorzeniony. 

Albo więc przyjmujemy, że człowiek jest wytworem materialnej przyrody i jej sił i wtedy 

śmiertelność istoty ludzkiej jest konsekwencją tego faktu, albo stoimy na stanowisku, że 

człowiek niejako „wyrasta” ponad uwarunkowania przyrodnicze i przesłanek jego 

nieśmiertelności poszukujemy w jego bogopodobieństwie, w tym, ze został stworzony na 

obraz i podobieństwo Boże. W ramach tego drugiego stanowiska śmiertelność ludzkiej 

istoty jest efektem Upadku, czyli świadomego odpadnięcia i oddalenia się od Boga. 
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Upadek ów pociąga za sobą  znalezienie się w niewoli przyrodniczych determinizmów i, 

co więcej, jest nawet przyczyną spętania samej przyrody. Platonizujące chrześcijaństwo 

drogę do osiągnięcia nieśmiertelności upatrywało w odwróceniu się od doczesnej 

przyrody, zanegowaniu jej wartości. Ponieważ filozofia chrześcijańska zaczęła łączyć 

platońską naukę o nieśmiertelności duszy z prawdą o zmartwychwstaniu, to nastąpiło 

dowartościowanie ludzkiej cielesności i materialności. Jednak zmartwychwstanie 

pojmowano jako akt wyłącznie Boży, będący przejawem woli i mocy Boga. Ludzki 

udział w zmartwychwstaniu rozumianym jako osiągnięcie duchowo-cielesnej 

doskonałości według tego dogmatycznego poglądu polega tylko na moralnym 

doskonaleniu się w życiu doczesnym, które owocować będzie wiecznym szczęściem w 

wieczności. Natomiast sam człowiek nie posiada mocy sprawczej, aby zmienić swój 

ontyczny status. 

 Fiodorow w  swojej filozofii znajduje inną drogę rozwikłania zagadki śmierci i 

nieśmiertelności. Jest to niejako „trzecia droga”, która dotychczas przez filozofów nie 

była podejmowana. Twierdzi mianowicie, że możliwe jest zwycięstwo nad śmiercią i jej 

następstwami w obrębie samej przyrody, czyli osiągnięcie immanentnej formy 

nieśmiertelności. Przyroda, która nosi w sobie siły destruktywne i uśmiercające, jest 

ślepym żywiołem i nieustannie zagraża człowiekowi. Z drugiej jednak strony, pojawiły 

się w niej i żyją  świadome i rozumne istoty ludzkie, które nie godzą się na bycie 

niewolnikami ślepych sił przyrody, sprzeciwiają się śmierci i noszą w sobie ideę 

nieśmiertelności. Człowiek wraz ze swoją rozumnością wnosi do przyrody nową jakość i 

to dzięki niemu ta przyroda z siły niszczącej może stać się siłą wskrzeszającą. „Przyroda 

w nas zaczyna nie tylko uświadamiać siebie, ale i kierować sobą; w nas osiąga ona 

doskonałość, albo taki stan, po osiągnięciu którego, nie będzie już ona niczego burzyć, ale 

wszystko co zostało w epoce ślepoty zburzone odbuduje i wskrzesi. Przyroda, wróg 

przejściowy, będzie przyjacielem wiecznym, gdy w rękach synów człowieczych z siły 

ślepej, niszczącej przekształci się w siłę odtwarzającą”.98  

Dialektyka ludzkiego buntu i pokory wobec cierpienia i śmierci jest u Fiodorowa 

wyraźnie zarysowana. Człowiek, w odróżnieniu od zwierząt, nie godzi się na śmierć, nie 

przyjmuje jej na kolanach. Sławomir Mazurek zauważa: „Refleksja nad typowo ludzką 

postawą, jaką jest bunt przeciwko śmierci […] nabiera ogromnego znaczenia w 

Fiodorowowskiej antropologii filozoficznej. Śmiertelność świadczy o zależności od 

                                                
98 Nikołaj Fiodorow, Fiłosofija obszcziego dieła,  t.2, s.105 
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przyrody, czy wręcz o przynależności do niej, natomiast bunt przeciwko śmierci oznacza 

już zanegowanie przyrody w jej obecnym kształcie. Fiodorow może więc powiedzieć, że 

w człowieku przyroda uzyskuje świadomość.”99 Ten opór, bunt, który jego świadomość 

podnosi wobec przyrodniczej nieuchronności śmierci konstytuuje go jako istotę właśnie 

ludzką. Rosyjski myśliciel powiada, że „człowiek jest istotą grzebiącą” swoich zmarłych. 

W obrzędach pogrzebowych i budowaniu nagrobków wyraża się chęć zachowania swoich 

zmarłych, unieśmiertelnienia i przywrócenia do życia  (Fiodorow poddaje krytyce 

poglądy naturalistów, którzy wskazują na czynności grzebalne w świecie zwierząt, 

mające cel wyłącznie „higieniczny”, i przenoszą te zachowania na ludzi). Mówienie 

zatem o człowieku jako o istocie śmiertelnej, ale i zarazem grzebiącej swoich zmarłych 

musi skłaniać do wniosku, że jego powołaniem jest bycie zarazem wskrzesicielem. 

Fiodorow same początki ludzkiej świadomości  łączy z działaniem zmierzającym do 

wskrzeszania. „Świadomość nierozerwalnie związana jest ze wskrzeszeniem; 

wskrzeszenie było pierwszą myślą, spowodowaną śmiercią, pierwszym świadomym 

aktem, pierwszym świadomym ruchem człowieka […].”100  

Ten moment w argumentacji Fiodorowa posiada doniosłe znaczenie w całej jego 

filozofii, ponieważ pokazuje, że geneza ludzkiej świadomości tkwi w pierwotnym 

impulsie przeżyciowym i moralnym, impulsie żalu po utracie swoich bliskich. Zwraca na 

to uwagę wnikliwa badaczka twórczości Fiodorowa Swietłana  Siemionowa  pisząc: „U 

Fiodorowa nie ma świadomości jako formy autorefleksji, pierwotnego narcystycznego 

odzwierciedlenia «ja». U niego świadomość i pierwsza jego treść, treść naturalistyczno-

gatunkowa, ale przeniknięta moralną – uświadamiam śmierć, uświadamiam straty – są 

tożsame. Uświadamiam, więc istnieję, według Fiodorowa, może być przyjmowane tylko 

przez istotę, nie pragnącą znać niczego i nikogo, oprócz samej siebie. Uświadamiam, więc 

odczuwam straty; uświadamiam, więc wskrzeszam – oto dwie formuły Fiodorowa, z 

których jedna wyraża pierwotną świadomość, równorzędną z pierwotnym odczuwaniem, 

a druga – już wyższy, projektywny poziom świadomości, mobilizującej wolę i czyn.”101 U 

Fiodorowa ów ideał żywego, przeżyciowego poznania, który jest silnie akcentowany w 

rosyjskiej filozofii – odgrywa znaczącą i fundamentalną rolę. 

Inną charakterystyką człowieka, decydującą o jego odmienności pośród żywiołów 

przyrody, jest fakt przyjmowania przezeń postawy wertykalnej, wyprostowanej. Fiodorow 
                                                
99 Sławomir Mazurek, Kosmiczna Pascha (Mikołaj Fiodorow), [w:] Utopia i Łaska. Idea rewolucji moralnej w 
rosyjskiej filozofii religijnej, Warszawa 2006, s.26-27. 
100 Nikołaj Fiodorow, Fiłosofija obszcziego dieła,  t.1, s.160. 
101  Swietłana Siemionowa,  Fiłosof buduszcziego wieka Nikołaj Fiodorow, s.185. 
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przypisuje  temu faktowi duże znaczenie. Przyjęcie postawy pionowej oznaczało 

odwrócenie się człowieka od ziemi ku niebu, zwrócenie się przeciwko przyrodzie. „[…] 

wertykalne położenie było wyrazem braku pokory wobec przyrody  oraz  uległości i 

zwrócenia się ku Temu, Kto jest wyższy od niej. Tu tkwi początek tego uczucia, z którego 

wyszła idea Boga, jak by powiedzieli filozofowie”.102Utrzymując postawę pionową 

człowiek zwraca się ku niebu, gwiazdom i w tym wyższym świecie umieszcza duchy 

swoich zmarłych przodków. Wzniesienie czoła ku niebu było aktem religijnym, a czoło 

jest „organem religii, ludzkim niebem”. „W wertykalnym położeniu zawarte jest Ja i nie-

Ja i to, co wyższe od Ja i nie-Ja. To objaśnia także, dlaczego pozycje horyzontalne 

wywołują w nas wrażenie spokoju, śmierci, w przeciwieństwie do linii pionowych, 

wywołujących wyobrażenie czujności, powstania, walki, życia, wskrzeszenia”.103 

 Człowiek, jednocześnie uświadamiając sobie swoją śmiertelność i poprzez przyjęcie 

postawy wyprostowanej zwracając się ku niebu – wkraczał na drogę samorealizacji siebie 

jako właśnie człowieka i ten kierunek oznacza realizację Bożej woli. Postawa pionowa 

nie została człowiekowi dana raz na zawsze, ale on sam wypracował ją swoim wysiłkiem 

i ciągle podejmuje trud utrzymania tej postawy. Ma to zresztą wymowę szerszą, 

kosmiczną. Ciała niebieskie podlegają prawu ciążenia. Fiodorow przyrodę postrzegał jako  

całokształt spadających gwiazd czy światów, dostrzegał w niej powszechność procesów o 

charakterze entropijnym. Wertykalna pozycja człowieka stanowi początek działania 

mającego zapobiec tym niszczącym procesom. Stoi przed nim zadanie odbudowania w 

doskonałym kształcie samego siebie, ale i również całej przyrody, całego kosmosu. 

Zadaniem człowieka, według Fiodorowa, jest zatem takie przekształcenie przyrody, 

aby z siły niszczącej stała się siłą ożywiającą. Od samego człowieka zależy to, czy 

ograniczy się do zwierzęco-przyrodniczej formy bytowania, podporządkowanego ślepym 

siłom przyrody, czy też podejmie działania zmierzające do uczynienia z przyrody siły 

wskrzeszającej i unieśmiertelniającej.    Immanentna droga osiągania nieśmiertelnego 

istnienia nie oznacza jednak u Fiodorowa odwoływania się do  wyłącznie 

antropologicznego wymiaru zagadnienia. Podkreśla to  Siemionowa: „Autor «Filozofii 

wspólnego czynu» porywa się na cały światowy porządek rzeczy z punktu widzenia 

człowieka. Rodzi się pytanie, jakie prawo ma człowiek decydować za całą przyrodę, cały 

wszechświat, pewnie twierdzić, że wszystko istniejące żyje w sposób ślepy, żywiołowy, 

nierozumny, a należy żyć na zupełnie innych zasadach i podstawach, jednym słowem, 

                                                
102 Nikołaj Fiodorow, Fiłosofija obszcziego dieła,  t.2, s.125. 
103 Ibidem,  t.2, s.132. 
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jakby czynić z całego świata ogromną  ofiarę na ołtarzu swojej idei. Gdzie jest gwarancja 

takiego ponad-tytanicznego porywu? Jak i dlaczego człowiek śmie? Wierzącym Fiodorow 

odpowiada tak: śmie tutaj nie sam człowiek, to wola Boża, a on powinien stać się 

aktywnym wykonawcą dobrej woli.”104  

Fiodorow swoje posłannictwo wskrzeszenia zmarłych i uczynienia ich 

nieśmiertelnymi rozważa w perspektywie religijnej eschatologii. Wprawdzie przemiana 

człowieka ma dokonać się przez niego samego, w obrębie przyrody i z wykorzystaniem 

jej sił, tym niemniej ma to być akt, który za swój wzorzec ma stwórczą aktywność Boga. 

Chodzi o odwrócenie zgubnych skutków Upadku i przywrócenie stworzeniu tej formy, 

jaką ono miało przed Upadkiem. „Przeciwstawiając ślepo zrodzonemu stworzone, 

Fiodorow bierze za ideał świat przed grzesznym upadkiem, który jak wiadomo był 

stworzony. Bóg stworzył najpierw taki świat, w którym nie było przewidziane cierpienie, 

odrzucenie, śmierć. Tak więc znajdujący się przed naszymi oczyma niepodzielnie 

panujący porządek przyrody, porządek narodzin i śmierci, następstwa pokoleń, opierający 

się na kościach i prochu, nie jest jedynym i podstawowym, nie Bóg go stworzył i 

uświęcił, jest on wypaczeniem Jego dróg. Porządek przyrodniczy dla świadomości 

chrześcijańskiej jest już wtórny i ułomny. Fiodorow wzywa do takiego kosmourgicznego 

aktu, który stawia sobie za wzorzec również twórczy akt, również stworzenie, ale 

pierwotne, boskie”.105  

Wspólny ludzki czyn Fiodorow rozumie nie jako stwarzanie, bo moc stwarzania 

przysługuje tylko Bogu, lecz jako odtwarzanie, przywracanie tego stanu świata, który 

istniał wcześniej, przed grzechem pierworodnym. Według rosyjskiego myśliciela 

przywracanie stworzenia do pierwotnego, rajskiego stanu jest ludzką powinnością, 

ponieważ to właśnie człowiek poprzez swój grzech naruszył ustanowiony przez Boga ład 

tego stworzenia. Znamienne jest w jego poglądach to, że nie przenosi on owego raju 

utraconego w zaświaty, ale uważa, że w oparciu o immanentny porządek przyrody mocą 

ludzkiej wiedzy i aktywności można ten raj przywrócić. To zaś sytuuje te poglądy poza 

dogmatycznie rozumianym chrześcijaństwem. Fiodorow, można rzec, rehabilituje 

znaczenie przyrody i materii w obrębie chrześcijańskiej nauki. Rozróżnia pomiędzy 

materializmem, który jest wyrazem podporządkowania się ślepym siłom materii  i 

materializmem realnego kierowania materią. Ten drugi typ materializmu określa on 

mianem materializmu moralnego. Dowartościowanie cielesności jest zgodne z ogólną 

                                                
104 Swietłana Siemionowa,  Fiłosof buduszcziego wieka Nikołaj Fiodorow, s. 171-172. 
105 Ibidem, s.172.  
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wymową judeochrześcijańskiej tradycji myślowej, która w odróżnieniu od religii Greków, 

hinduizmu czy buddyzmu nie postrzega świata materialno-przyrodniczego jako 

radykalnie złego i godnego co najwyżej odrzucenia. Świat przyrodniczy jest 

niedoskonały, oddalony od dobra, cierpi na jego brak, ale nie można powiedzieć, że jest 

ontycznie zły. Poglądy Fiodorowa w tym zakresie zgadzają się z linią myślową 

większości Ojców Kościoła, którzy zło pojmowali jako tylko brak dobra, privatio boni. 

 Jednak drogi Fiodorowa i twórców teologicznej nauki chrześcijaństwa rozchodzą się, 

gdy ten pierwszy głosi pogląd o możliwości przywrócenia przyrodzie doskonałości 

samymi ludzkimi siłami. Poglądy Fiodorowa są przykładem skrajnego eschatocentryzmu. 

Jego myślenie jest skupione nieomalże wyłącznie na zagadnieniu przezwyciężenia faktu 

ludzkiej śmiertelności. Fiodorow zauważa, że dotychczas wszystkie filozofie traktowały 

śmierć jako fakt nieuchronny: „Wszystkie filozofie, różniąc się we wszystkim, łączą się w 

jednym: wszystkie one uznają rzeczywistość śmierci, jej niewątpliwość, nawet nie  

uznając, jak niektórzy spośród nich, niczego rzeczywistego w świecie. Najbardziej 

sceptyczne systemy, wątpiące nawet w samo wątpienie, godzą się z faktem rzeczywistości 

śmierci”.106 Rosyjski myśliciel to powszechne przekonanie filozofów kwestionuje i na 

tym polega jego niewątpliwa oryginalność w dziejach filozofii. Twierdzi mianowicie, że 

swoją śmiertelność człowiek odkrywa na drodze indukcji i wcale nie musi ona być 

przyjmowana jako coś nieodwracalnego, niemożliwego do przezwyciężenia. 

„Śmiertelność jest wnioskiem indukcyjnym; oznacza ona, że jesteśmy synami wielości 

zmarłych ojców; lecz jak by nie była wielka liczba zmarłych, nie może ona dać podstawy 

do bezwarunkowego uznania śmierci […].Śmierć jest właściwością, stanem 

uwarunkowanym przyczynami, ale nie jakością, bez której człowiek przestaje być tym, 

czym on jest i czym powinien być” .107 Eschatocentryzm Fiodorowa ma więc swoje źródło 

w tej dotychczasowej nieostateczności ludzkiej wiedzy na temat śmierci. 

A zatem Fiodorow sądził, że w warunkach przyrodniczego istnienia śmierć nie 

stanowi ostatecznego wyroku na człowieka. Śmierć jest tylko brakiem życia, pewną 

niedoskonałością, ale nie ma statusu ontycznego. Fiodorow rozumuje tutaj podobnie jak 

w przypadku zła, które uważa za coś nieostatecznego, za brak dobra. Rosyjski tanatolog 

Muchamed Szenkao zauważa: „Jeśli fizjolog Miecznikow mówił, że  śmierć – to 

naturalny stan biologicznej istoty, to Fiodorow jako humanista twierdzi, że człowiek jako 

świadoma istota nie może i nie powinien spokojnie przyjmować faktu swojego 

                                                
106 Nikołaj Fiodorow, Fiłosofija obszcziego dieła, t.1, s.326.   
107 Ibidem, t.1, s.327. 
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unicestwienia. Zło przyrody, które nas «zjada», jest tylko niedostatkiem przyrody, a nie 

czymś nieprzezwyciężalnym, nie osnową bytu. Aby przezwyciężyć to zło, należy zmienić 

Wszechświat, zatrzymać jego chaotyczną działalność, t.j. należy stać się w pewnym 

sensie robotnikami Wszechświata”.108 Fiodorow chciał, aby ludzkość skupiła wszystkie 

swoje wysiłki w dziele przeobrażenia przyrody, aby wyrugować z niej śmierć. Cel 

eschatologiczny jest zatem podstawowym celem ludzkości i dlatego możemy mówić o 

eschatocentryzmie koncepcji rosyjskiego myśliciela. 

 Fiodorow wyrażał eschatologiczny optymizm, ponieważ sądził, że pokonanie śmierci 

leży w zakresie ludzkich możliwości. Można zadać pytanie, czy nie jest to nadmierny 

optymizm, skoro według nauki chrześcijańskiej konieczne było Wcielenie, a więc 

fizyczne pojawienie się Chrystusa w świecie przyrodniczym, aby poprzez 

Zmartwychwstanie została przezwyciężona śmierć? Co więcej, zmartwychwstanie 

Chrystusa jest tylko zapowiedzią, rękojmią powszechnego zmartwychwstania ludzkości, 

które dokona się jednak już poza granicami przyrody w jej dotychczasowym kształcie. 

Fiodorow jednak naukę o zmartwychwstaniu Chrystusa interpretuje w inny sposób. 

Twierdzi, że Chrystus pokonując własną śmierć wskazał drogę, która powinna iść 

ludzkość, dotychczas znajdująca się w okowach śmierci. „Jeśli  patrzeć na historię jako na 

realizowanie «Dobrej Nowiny», to stanie się jasne, że jeśli powszechne wskrzeszenie nie 

dokonało się w następstwie Zmartwychwstania Chrystusa, to ono za nim postępuje, że 

Zmartwychwstanie Chrystusa jest zaczątkiem powszechnego Wskrzeszenia, a dalsza 

historia – jego przedłużeniem”.109 Można powiedzieć, za Fiodorowem, że Chrystus 

zmartwychwstając wyrywa śmiertelną ludzkość ze stanu inercji, że nadaje jej 

eschatologiczny impuls. Wybawienie ludzkości z niewoli grzechu i śmierci wyraża się nie 

tylko w pewności wyrastającej z wiary w fakt Zmartwychwstania, który realnie się 

dokonał, ale jest przekazaniem przez Chrystusa w ręce ludzkości eschatologicznej 

inicjatywy. 

Fiodorow zwraca uwagę na to, że chrześcijańską naukę o równości natury boskiej i 

ludzkiej w Chrystusie należy pojmować nie tylko jako metafizyczną abstrakcję, ale trzeba 

z niej uczynić zasadę działania praktycznego. „Wskazując, że Chrystus był nie tylko 

Bogiem, ale i rzeczywistym człowiekiem, tym samym dowodzona była konieczność 

aktywności samego człowieka w dziele wskrzeszenia, i to nie tylko moralnej, ale i 

umysłowej, i fizycznej, materialnej. Jednocząc w Chrystusie dwie natury, dwie wole, dwa 

                                                
108 Muchamed Szenkao, Smiert’ kak sociokulturnyj fienomen, Kijev 2003, s.240. 
109 Nikołaj Fiodorow, Fiłosofija obszcziego dieła, t.1, s.167. 
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działania, tym uznawano konieczność w dziele odkupienia, albo wskrzeszenia, dwóch 

woli, działających w pełnej zgodności. Ale nauka o dwóch wolach, działających w 

zgodzie, pozostawała tylko dogmatem, teorią, nie mającą wyrazu w samym życiu; w 

takim oddzieleniu teorii od praktyki nie widziano odpadnięcia od chrześcijaństwa, 

oddalenia się od dzieła zbawienia i wskrzeszenia, nie widziano wyrzeczenia się 

Zbawiciela i Wskrzeszonego”.110  

Fiodorow, wypowiadając taką myśl, zdaje się jednak zacierać granicę pomiędzy 

bytowym statusem Bogoczłowieka, który zmartwychwstaje jako człowiek, będąc zarazem 

Bogiem, a statusem człowieka, który będąc stworzonym na Boży obraz i podobieństwo 

pozostaje jednak człowiekiem. Chrystologia Fiodorowa stanowi dość słabą część jego 

koncepcji. Zwracał na to uwagę Bierdiajew, podkreślając znaczenie duchowego wymiaru 

zmartwychwstania Chrystusa. Fiodorow tymczasem zmartwychwstanie pojmuje w sensie 

wyłącznie cielesnym i materialnym. „Gdy mówi on o śmierci i zmartwychwstaniu, to cały 

czas ma on na uwadze ciało, cielesną śmierć i cielesne zmartwychwstanie. Problem losów 

duszy i ducha nawet nie jest przezeń postawiony.[…] Można pomyśleć, że dla Fiodorowa 

człowiek jest przede wszystkim cielesną, materialną, fizyczną istotą i bez ciała duchowe 

życie jest niemożliwe. Zmartwychwstanie jest dlań zawsze zmartwychwstaniem ciała i 

osiągalne jest ono cielesnymi środkami”.111 Według Bierdiajewa ciało 

zmartwychwstałego Chrystusa było ciałem duchowym, czyli przeobrażonym, 

prześwietlonym, które wychodzi poza materialność. Tymczasem Fiodorow, będąc 

wierzącym chrześcijaninem, stoi na pozycjach naiwnego materializmu, co powoduje, że 

myśl jego sytuuje się gdzieś pomiędzy filozofiami pogańskimi a źródłowym 

chrześcijaństwem. Odkupienie, przynoszone przez Chrystusa,  jest przez Fiodorowa, 

zwraca uwagę Bierdiajew, rozumiane wyłącznie jako zmartwychwstanie i nie niesie ze 

sobą nowych narodzin człowieka w wymiarze duchowym. „[…] odkupienie jest także 

nowym rodzeniem człowieka; jest ono immanentne i transcendentne zarazem. Także 

samo wskrzeszenie  uzależnione jest od duchowych narodzin i odrodzenia – narodzin 

nowego człowieka w Chrystusie”.112 Bierdiajew podkreśla znaczenie mistycznego 

wymiaru zmartwychwstania, które z kolei wiąże się z oddziaływaniem łaski Bożej. Ta zaś 

oznacza wzmożenie znaczenia czynnika transcendentnego w dziele ludzkiego zbawienia.  

                                                
110 Ibidem, t.1, s.189.   
111Nikołaj Bierdiajew, Rieligija woskrieszenija, [w:] Mutnyje liki. Tipy religioznoj mysli w Rossiji, Moskwa 
2004, s.58-59. 
112 Ibidem, s.59-60. 
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Fiodorow wskrzeszenie zmarłych przodków (wprowadza własny termin: patrofikacja)  

pojmował jako ludzki wysiłek i czyn, przeciwstawiony ślepym siłom materii i kierujący je  

na tory zgodne z ludzką wolą. Jednak ten zbiorowy czyn ludzkości pojmuje głównie w 

aspekcie praktycznego rozwijania naukowych  i technicznych umiejętności, bez 

zwracania uwagi na to, że zwycięstwo nad śmiercią musi dokonywać się także poprzez 

ofiarę. Dlatego Bierdiajew słusznie chyba zwraca uwagę, że: „W istocie, Fiodorow 

prawie nie pojmuje tajemnicy Golgoty, misterium Krzyża i Ukrzyżowania. Odrzuca on tę 

mistyczną drogę, na której wewnętrznie nieuniknione jest przechodzenie poprzez 

dobrowolną śmierć, poprzez tajemną ofiarę, poprzez ukrzyżowanie i zmartwychwstanie. 

Golgota jest wieczną drogą ludzkiego ducha, jest ona  dokonującym się wszędzie, zawsze 

i wraz ze wszystkimi wewnętrznym misterium, bez którego niemożliwe jest 

zmartwychwstanie.”113 

 Chrześcijaństwo Fiodorow utożsamia z aktywnością moralną i techniczną, gubiąc i 

odrzucając podstawowy dla postawy chrześcijańskiej wątek misterium ducha. Innymi 

słowy, eschatologia Fiodorowa zatraca wymiar ściśle metafizyczny, nadnaturalny, na 

rzecz pojmowania jej w sposób naturalistyczny. Znaczenie tej cechy myślenia Fiodorowa 

podkreśla Siemionowa: „Fiodorow – to w znacznej mierze pryncypialny antymistyk. Nie 

znajdziemy w nim tego poczucia nadnaturalnej tajemnicy, które występuje we wszelkiego 

rodzaju mistycznych nastawieniach. […] Obce mu było nadnaturalne doświadczenie 

przeczucia albo przenikania transcendentnych realności bytu[…]. Fiodorow dlatego 

wzywa do walki ze śmiercią, bo jest ona dla niego nie przejściem w inne światy, ale 

unicestwieniem albo, dokładniej, rozpadem, dezintegracją ludzkiej osoby.”114 

Łączenie pojęcia osoby z faktem jej cielesnego bytowania powoduje, że Fiodorow w 

znacznej mierze odrzuca dialektyczne pojmowanie relacji pomiędzy życiem i śmiercią, 

którą możemy znaleźć w nauce chrześcijańskiej. Cierpienie i śmierć Chrystusa oznaczają 

strącenie Go w najniższe obszary materii (zstąpienie do piekieł), ale bez tej dezintegracji  

uosobionej w Krzyżu nie byłoby Zmartwychwstania. Pełnia życia jest więc osiągana 

poprzez partycypację, zanurzenie się Chrystusa w ludzkim cierpieniu i śmierci. Fiodorow 

zdaje się nie zwracać uwagi na takie pojmowanie sensu śmierci, w myśl którego przejście 

przez jej bramę jest warunkiem odrodzenia się na nowo, w nowym, przemienionym 

kształcie. Interesuje go wyłącznie przywrócenie, odrestaurowanie człowieka w tym 

kształcie, jaki miał on przed śmiercią. Śmierć, według niego, należy pokonać jakby z 

                                                
113 Ibidem, s.61. 
114  Swietłana Siemionowa,  Fiłosof buduszcziego wieka Nikołaj Fiodorow, s.222. 
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zewnątrz, środkami i mocami dostępnymi w przyrodzie, a nie wchodząc z całą mocą 

ducha niejako do jej wnętrza i pozbawiając ją w ten sposób niszczycielskiej siły. 

Na niedostatki Fiodorowowskiej chrystologii i brak głębinowego pojmowania śmierci 

i zmartwychwstania wskazywał Gieorgij Florowski, bodaj najbardziej surowy krytyk  

eschatologicznych poglądów moskiewskiego samotnika. Florowski stwierdza: „U 

Fiodorowa zupełnie nie było intuicji «nowego stworzenia» w Chrystusie, nie odczuwał 

on, ze Chrystus jest «wstrząsem» dla przyrodniczego porządku i rytmów. O Chrystusie 

mówi on bardzo rzadko, mało i niejasno, jakimś bladymi i nieprzekonywującymi 

słowami. Ściśle mówiąc, u Fiodorowa w ogóle nie ma żadnej chrystologii…”.115 Według 

tego prawosławnego teologa naturalizm filozofii Fiodorowa, tworzony w duchu XVIII-

wiecznych optymistycznych idej oświeceniowych, prowadzi go do tego, że śmierci nie 

rozważa on jako metafizycznej tajemnicy, a w planie teologicznym nie wiąże jej z 

kategorią grzechu. Śmierć jest dla Fiodorowa tym, co jawi się bardziej jako zagadka, 

aniżeli tajemnica. Zaś pomniejszanie znaczenia grzechu, jak uważa Florowski, 

prowadziło Fiodorowa do eliminowania pojęcia zbawienia. „Nie mógł on pomieścić w 

swoim systemie i uświadomić samego pojęcia zbawienia – «zbawiać się», właściwie, nie 

było od czego…”.116  

Fiodorow postuluje walkę z przyrodą, która jest, według niego, przyczyną śmierci, a 

nie z grzechem,  który w istocie rzeczy jest głównym sprawcą śmierci. Florowski zdaje 

się zwracać uwagę na to, że dopiero poprzez wykorzenienie grzechu, odpowiedzialnego 

również za skażenie przyrody, można zniweczyć śmierć. Fakt, że przyroda jest 

śmiercionośnym żywiołem nie znaczy, że dążąc do jego okiełznania pokonamy śmierć. 

Śmierć, w rozumieniu Fiodorowa, jest tylko pewnym schorzeniem przyrody i człowieka 

zrośniętego swoją cielesnością z tą przyrodą. Florowski pisze: „Śmierć w jego 

pojmowaniu  jest tylko  naturalnym defektem, niedorozwojem przyrody i świata.[…] 

Dlatego zaleca się naturalne leczenie śmierci, w granicach przyrody, siłami człowieka i 

przyrody, bez żadnej transcendencji, bez łaski”.117  Takie nastawienie, podkreśla 

Florowski, prowadzi Fiodorowa, w kierunku jakiejś skrajnej formy optymistycznego 

pelagianizmu, a jego religijność staje się apoteozą ludzkości, podobną do tej, którą 

znajdujemy w  filozofii pozytywnej Augusta Comte’a. Natomiast praktycznie nieobecny 

jest w tej religijności dogmat Bogoczłowieczeństwa.  
                                                
115  Gieorgij Fłorowski, Puti russkogo bogosłowija, [w:] N.F. Fiodorow.Pro et contra. , Antologija, kniga 
pierwaja, Sankt-Peterburg 2004, s. 718.   
116 Ibidem, s.719. 
117 Ibidem, s.719. 
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Florowski, podobnie jak Bierdiajew,  zauważa brak rozwiniętej koncepcji 

personalistycznej u Fiodorowa i czysto „techniczne” podejście do zagadnienia śmierci. 

Człowiek jest tu rozpatrywany jako przede wszystkim przedstawiciel gatunku, jako 

ogniwo niezliczonych ludzkich pokoleń. Unieśmiertelnianie człowieka ma zaś dokonać 

się drogą wykorzystania wiedzy z zakresu biotechniki. Florowski dostrzega w tym 

względzie podobieństwa pomysłów Fiodorowa do tego spojrzenia na człowieka, które 

znajdujemy u biologa Ilji Miecznikowa.     

Znamienne jest, że Fiodorow przypisywał ewangelicznej opowieści o wskrzeszeniu 

Łazarza znaczenie tak duże, że zaczyna ona przysłaniać naukę o Krzyżu. „«Chrystus jest 

wskrzesicielem i chrześcijaństwo jest wskrzeszeniem; zwieńczeniem posłannictwa 

Chrystusa było wskrzeszenie Łazarza…». To nie przypadkowa pomyłka. Chrystus był dla 

Fiodorowa tylko największym cudotwórcą, któremu podporządkowują się duchy i 

żywioły. Tajemnica Krzyża pozostała przed nim zamknięta – «sama śmierć krzyżowa, i 

śmierć Chrystusa były tylko bezsilną zemstą wrogów wskrzeszenia i wrogów 

Wskrzesiciela…». Betania, gdzie wskrzeszony został Łazarz, dla Fiodorowa jest 

ważniejsza od Nazaretu, i Betlejem, i samej Jerozolimy…”.118 Te uwagi Florowskiego 

wydają się być zasadne. Istotnie, ilość miejsca poświęconego przez Fiodorowa w jego 

głównym dziele zagadnieniu wskrzeszenia Łazarza może sprawiać wrażenie, że centralne 

dla świadomości chrześcijańskiej wydarzenie, jakim jest zmartwychwstanie Chrystusa – 

schodzi na plan dalszy, a Chrystus tak naprawdę pokonał śmierć ludzką nie sam z niej się 

wyzwalając jako człowiek  swoją boską mocą, ale wskrzeszając Łazarza. Siemionowa 

podkreśla, że wskrzeszenie Łazarza Fiodorow pojmował jako napełnienie treścią samego 

pojęcia zbawienia: „Dla niego nazwanie Chrystusa Zbawicielem jest nieokreślone, 

ponieważ nie mieści w sobie treści zbawienia. […] Charakterystyczne jest, że w 

pogłębionej refleksji Fiodorowa nad najważniejszymi momentami biblijno- 

chrześcijańskiej historii w jego «Artykułach o treści religijnej», które weszły do drugiego 

tomu, ważne miejsce zajmuje nie tylko zmartwychwstanie samego Chrystusa, ale i 

wskrzeszenie Łazarza, śmiertelnego człowieka, siłą miłości i wiedzy Chrystusa, jako 

praobraz przyszłego immanentnego wskrzeszenia całej ludzkości. […] Przyszła budowa  

raju, Królestwa Niebieskiego będzie przedłużeniem wskrzeszenia Łazarza, rozszerzonym 

na cały ród ludzki. I dlatego nazywa się ją dziełem powszechnego wskrzeszenia. (Nie 

przypadkiem swoją naukę Fiodorow najczęściej nazywał «nauką o wskrzeszeniu»)”.119 

                                                
118 Ibidem, s.722. 
119 Swietłana Siemionowa,  Fiłosof buduszcziego wieka Nikołaj Fiodorow, s.257. 
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Postać Chrystusa, którą opisuje Fiodorow, nosi cechy przede wszystkim  cudotwórcy 

czy maga, który zdobył wiedzę dotyczącą zagadek życia i śmierci i potrafi ją wprowadzić 

w czyn. Trudno jest, czytając Fiodorowa, w końcu stwierdzić na ile Chrystus, którego on 

opisuje, wskrzesza swoją boską mocą, a na ile czyni to jako człowiek dysponujący 

magiczną wiedzą, w której posiadanie mogą za jego przykładem wejść również inni 

ludzie i podjąć powszechny czyn wskrzeszania zmarłych przodków. Wypada też 

zauważyć, że dla Chrystusa czynienie cudów i wskrzeszanie nie było celem samym w 

sobie, ale miało na względzie pobudzenie w ludziach wiary. Apostołowie i uczniowie 

Chrystusa pod wpływem tych wydarzeń umacniali swoją wiarę, natomiast nie dążyli do 

tego, aby przejąć od niego cudotwórczą moc. Cud (a wskrzeszenie jest obok uzdrowień i 

cudów związanych z naturą jednym z rodzajów cudu; Ewangelia wspomina oprócz 

wskrzeszenia Łazarza także wskrzeszenie młodzieńca z Nain i córki Jaira)  w  

chrześcijaństwie, a także judaizmie jest pojmowany jako znak Boga skierowany do 

człowieka i ma człowieka otworzyć na Boże objawienie. Natomiast  nie jest traktowany 

jako swoisty zabieg, który człowiek może dzięki swojej wiedzy przyswoić i stosować w 

nieomalże techniczny sposób. Fiodorow zdaje się zacierać granicę pomiędzy 

kompetencjami i możliwościami boskimi i ludzkimi. 

Wracając natomiast do zagadnienia niedostatków chrystologii u Fiodorowa, 

postawionego przez Florowskiego, to warto przytoczyć opinię Włodzimierza Iljina 

wyrażoną w artykule polemicznym z tezami Florowskiego. Otóż jego zdaniem 

chrystologia Fiodorowa nosi specyficzny charakter, ale nie można mówić o jej braku. „W 

«teologicznych» uwagach Fiodorowa króluje przede wszystkim Ewangeliczny Chrystus i 

zadziwiające w kochającej przenikliwości dążenie do stworzenia tej postaci właśnie jako 

postaci bogoczłowieka […]. Właśnie w tych rekonstrukcjach Postaci Chrystusa i Jego 

ostatnich dni zawiera się to, co można nazwać próbą ewangelicznej chrystologii z punktu 

widzenia monoidei wskrzeszenia. Metafizycznej zaś Chrystologii u Fiodorowa 

rzeczywiście brak – z tej przyczyny, że on, tak jak Goethe, chociaż w innym duchu, 

przeciwstawia żywe życie i żywe doświadczenie – «martwej» (jak im obu się wydaje) 

metafizyce, której obaj otwarcie nie lubią właśnie za jej «martwotę»”.120 Można 

powiedzieć, że Fiodorow starał się przybliżyć postać Chrystusa do człowieka i jego 

spraw. Obraz Chrystusa ma tu charakter bardziej ewangeliczny, aniżeli jest rezultatem 

dociekań ściśle teologicznych.  

                                                
120 Władimir Iljin, Otwiet G.W.Florowskomu, [w:] N. .F. Fiodorow.Pro et contra. , Antologija, kniga pierwaja, 
s.728. 
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Jeśli przyjąć powyższą interpretację Iljina, to bardziej zrozumiały staje się nacisk, 

który Fiodorow kładzie na temat wskrzeszenia Łazarza. Chrystus wskrzeszający jest 

jakby bliższy człowiekowi w jego immanentnych i przyrodniczych uwarunkowaniach, niż 

Chrystus zmartwychwstający. Ten motyw zauważa Janusz Dobieszewski: „O ile 

zmartwychwstanie Chrystusa to owoc relacji między Bogiem-Ojcem a wcielonym 

Bogiem-Synem, nieprzenikalny i nieosiągalny dla człowieka podobnie jak akt stworzenia 

(z nicości), o tyle wskrzeszenie Łazarza to wyraz najdoskonalszej relacji między 

Bogoczłowiekiem a światem stworzonym, polegającej na odrodzeniu tego, co już istniało, 

wyrwaniu go ze śmierci; i właśnie to jest właściwym – choć zarazem ryzykownym, 

niepewnym, niezagwarantowanym – horyzontem człowieka, życia człowieka, aktywności 

człowieka, horyzontem zaspokajającym najdalsze ludzkie pragnienia oraz rozwiązującym  

zło i cierpienia świata, a osiąganym w procesie postępu ludzkiej wiedzy, nauki, techniki, 

współpracy i współdziałania.”121  

Wskrzeszenie i zmartwychwstanie prowadzą do tego samego skutku, to znaczy 

pokonania śmierci. Jednak teologiczny sens tych wydarzeń jest odmienny. Wskrzeszenie 

oznacza działanie siły zewnętrznej, która zmarłego przywraca do życia. Natomiast 

zmartwychwstanie wiąże się z rozwinięciem wewnętrznej potencji, które prowadzi od 

śmierci ku życiu. Bez zmartwychwstania Chrystusa nie jest możliwe zmartwychwstanie 

ludzi, ponieważ tylko on jako Bóg dysponuje metafizyczną mocą przejścia przez własną 

śmierć i przywrócenia do życia. Zmartwychwstanie ludzi ma być niejako procesem 

analogicznym do zmartwychwstania Boga, którego moc przechodzi także na nich. 

Wskrzeszenie, chociaż jest wydarzeniem niezwykłym i cudownym, to nie posiada tej 

samej metafizycznej rangi co zmartwychwstanie, które dokonuje się na najwyższym 

szczeblu bytu. Trzeba też dodać, że w języku rosyjskim słowa woskresienije 

(zmartwychwstanie) i woskrieszenije (wskrzeszenie) brzmią bardzo podobnie, co może 

prowadzić do nieporozumień znaczeniowych. Fiodorow jednak nie pozostawia 

wątpliwości co do różnicy tych znaczeń. 

Fiodorow zadawał pytanie, dlaczego zmartwychwstanie Chrystusa nie łączyło się 

bezpośrednio ze zmartwychwstaniem wszystkich ludzi. Wszakże, jak stwierdzał: 

„Chrześcijaństwo nie byłoby chrześcijaństwem, tj. powszechną miłością, Chrystus nie 

byłby synem człowieczym […] jeśliby była zerwana więź między zmartwychwstaniem 

                                                
121 Janusz Dobieszewski, Nikołaj Fiodorow – ekscesy zmartwychwstania, [w:] pod red. Janusza 
Dobieszewskiego Wokół Szestowa i Fiodorowa. Almanach myśli rosyjskiej, Warszawa 2007, s.73. 
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Chrystusowym i powszechnym”.122 Odpowiadając na tę kwestię, wysnuwał wniosek, że 

wskrzeszenie jest działaniem jeszcze  nieukończonym, to znaczy nie jest ani czymś 

całkowicie przeszłym, ani ma się dokonać w jakiejś nieokreślonej przyszłości. Ma być 

ono aktem realizującym się aktualnie. Chrystus ten akt zapoczątkował, natomiast ludzie 

mają go kontynuować. Fiodorow wyraźnie podkreślał, że wskrzeszenia nie należy 

pojmować jako czegoś należącego tylko do sfery religijnego przekonania czy poglądu. 

„Wskrzeszenie nie jest tylko myślą, ale i nie faktem; jako słowo, albo przykazanie, jako 

Boży nakaz, jest ono faktem dokonanym, a jako czyn, wykonanie, jest ono aktem jeszcze 

nieukończonym; jako Boże ono już jest rozstrzygnięte, jako ludzkie – jeszcze nie 

zaszło”.123  

Według Fiodorowa chrześcijańska wiara w zmartwychwstanie nie może polegać tylko 

na oczekiwaniu spełnienia Bożej obietnicy wskrzeszenia wszystkich zmarłych na sądzie 

ostatecznym. Człowiek nie powinien liczyć tylko na darmową łaskę udzieloną mu przez 

Boga, dzięki której zmartwychwstanie, ale ma niejako sam swoją aktywnością, pracą, 

wiedzą wnieść swój udział do boskiego dzieła kreacji. Bóg, jak stwierdza rosyjski 

myśliciel, działa nie tylko dla człowieka, ale i poprzez człowieka, a to znaczy, że 

powierza mu trud nadania celowości ślepej przyrodzie, a co za tym idzie – odebrania jej 

śmiercionośnej mocy. Mamy więc tu rozwiniętą ideę synergii, współpracy Boga i 

człowieka, która w myśli prawosławnej nie jest czymś całkiem nowym i niezwykłym.  

Nowe jest natomiast rozszerzenie przez Fiodorowa „zakresu” tej współpracy, 

powierzenie człowiekowi i ludzkości zadania wskrzeszenia zmarłych. Przy tym nie jest 

tak, że człowiek „wyręcza”, zastępuje Boga wskrzeszając zmarłych. To raczej Bóg 

podnosi w ten sposób człowieka do wyższej godności, powierzając mu dzieło 

wskrzeszania i pozwalając w ten sposób wydobyć się ze stanu upadku, który przyniósł ze 

sobą śmierć, o własnych siłach. A to wyniesienie człowieka jest konsekwencją tego, że 

Syn Boży poprzez Wcielenie partycypuje w ludzkiej naturze. 

Udział człowieka w dziele wskrzeszania oznacza także i to, że tylko w ten sposób 

realizuje on w pełni fakt bycia istotą kierującą się moralnością. Uczeń  Fiodorowa  

Włodzimierz Kożewnikow  odnosząc się do tego aspektu poglądów  swojego mistrza 

zauważa: „Zbędne jest, oczywiście, mówienie o tym, ze dla wszechmocnego Stwórcy 

możliwe jest zrealizowanie powszechnego zbawienia również bez samodzielnego udziału 

zbawianych; chyba nie trzeba udowadniać,  o ile niżej w sensie moralnym znajdowałby 

                                                
122 Nikołaj Fiodorow, Fiłosofija obszcziego dieła, t.1, s.161. 
123 Ibidem, t.1, s.161-162. 
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się plan darmowego zbawienia, nie zasłużonego ani rozumnym wyborem, ani dobrowolną 

decyzją, ani przepełnioną miłością zgodą, ani świadomym i moralnym wysiłkiem rodu 

ludzkiego. Wszystkie podstawy moralności znikałyby z takiego planu; życie z punktu 

widzenia sprawiedliwości traciłoby sens i cel i przekształcałoby się w fatalistyczny proces 

z wcześniej określonym, niezmiennym wyjściem, w pasywną ze strony ludzi ewolucję, w 

której nie ma miejsca na siły świadomości i woli. Nie taki jest plan zbawienia prawdziwie 

chrześcijańskiego.”124 Z tego też względu Fiodorow określa swoją filozofię jako 

supramoralizm.  

Ów supramoralizm jest dla niego czymś więcej, niż wyższą formą chrześcijańskiej 

moralności. Supramoralizm Fiodorow utożsamia z samą istotą chrześcijaństwa, bo 

poprzez maksymalizację wymogów moralnych stojących przed człowiekiem, wyrażającą 

się w realizowaniu dzieła wskrzeszenia zmarłych, dogmat przemienia się w czynną 

realizację Bożych przykazań. Dogmatyka chrześcijańska ma dla rosyjskiego myśliciela 

pełny sens o tyle, o ile staje się etyką, wyrażoną w ludzkim czynie, prowadzącym do 

zbawienia wszystkich ludzi. Postulowany przez Fiodorowa supramoralizm ma stanowić 

zerwanie z dotychczasowymi sposobami filozofowania. Filozofia powinna przestać być 

tylko myśleniem, jej celem ma być nie tylko poznawanie świata, ale przede wszystkim 

jego przekształcanie. Siemionowa, charakteryzując ten aspekt Fiodorowowskiej myśli 

zauważa: „Jest to rzeczywiście filozofia etyczna i naprawdę ponad-etyczna: akcentuje ona 

priorytet powinności nad bytem, deontologii nad ontologią, wzywa do przekształcenia 

istnienia w istnienie szczęśliwe. Podstawowy punkt odniesienia nauki powszechnego 

czynu – to jest to ,co powinno być, a nie co jest dane.[…] Wyrzec się pasywnego 

postrzegania świata, abstrakcyjnej metafizyki i przejść do określenia wartości należnego 

porządku rzeczy, do wypracowania planu przekształcającej działalności człowieka – na 

tym polega sens, według Fiodorowa, nowego radykalnego przewrotu w filozofii.”125 

Nasuwa się tu  refleksja, że głosząc taką skrajną formę filozoficznego aktywizmu 

Fiodorow przypomina Marksa z Tez o Feuerbachu, który stwierdzał, że dotychczasowym 

filozoficznym próbom interpretowania świata należy przeciwstawić projekt jego 

radykalnej zmiany. Jednak trudno byłoby u Fiodorowa dopatrywać się w tym względzie 

inspiracji ze strony Marksa, czy podobieństwa tych dwóch koncepcji. Chodzi mu bowiem 

o przemianę rzeczywistości nie w aspekcie ekonomiczno-społecznym, ale w jej 

                                                
124 Władimir  Kożewnikow, Opyt izłożienija uczenia N. F.Fiodorowa po izdannym i nieizdannym 
proizwiedianijam, pierepiskie i licznym biesiedam, Moskwa 2004, s.382.  
125Swietłana Siemionowa,  Fiłosof buduszcziego wieka Nikołaj Fiodorow, s.168 . 



 - 87 - 87 

przyrodniczych podstawach. Problem biedy i bogactwa, niesprawiedliwości społecznych i 

wyzysku ekonomicznego Fiodorow uważał za wtórny wobec problemu życia i śmierci. 

Pisał: „Problem bogactwa i biedy utożsamiany jest, oczywiście, z problemem 

powszechnego szczęścia, niemożliwego wobec istnienia śmierci […]”.126 Poza tym 

aktywizm filozofii Marksa miał charakter wyzwania prometejskiego, obnażał 

kompensacyjny wobec rzeczywistych nierówności międzyludzkich charakter religii, a 

Fiodorow swojego aktywizmu nie zamykał w perspektywie wyłącznie humanistycznej, 

ale wyprowadzał go wprost z podstawowych zasad religii chrześcijańskiej.  

Sami autorzy marksistowscy zwracali na ten problem uwagę. Radziecka badaczka 

twórczości Fiodorowa W. Paziłowa polemizując ze stanowiskiem W. Lwowa  (który 

twierdził, że pogląd Fiodorowa, wyrażony w zdaniu: ”Świat dany jest nam nie do 

oglądania, ale do działania” i  Marksa: „Filozofowie tylko na różne sposoby objaśniali 

świat, ale rzecz polega na tym, aby go zmienić” są sobie zasadniczo biorąc bliskie) 

stwierdza, że trudno jest refleksję religijną utożsamiać z myśleniem wyłącznie 

naukowym. „Twierdzić tak – to znaczy nie widzieć istotnej różnicy pomiędzy myśleniem 

naukowym i religijnym, orientować się według podobnych słów, nie zwracając uwagi na 

istotę. Takie «naiwne» zbliżenie, czy chce tego autor czy nie, leje wodę na młyn 

współczesnych amatorów przebierania religii w odzież komunistycznej etyki, wspomaga 

próby «dopełnienia» marksizmu «tylko niektórymi» ideami religijnymi.”127  

Ze względu na fakt, iż Fiodorow postulował wprzęgnięcie środków nauki w dzieło 

wskrzeszenia – jego koncepcja może sprawiać wrażenie świeckiej i wyłącznie 

humanistycznej. Jednak przyczyna i cel tego działania mają charakter religijny, służą 

zbawieniu i są wypełnieniem woli Bożej. Dlatego, faktycznie, z punktu widzenia 

dogmatycznie rozumianego marksizmu trudno jest mówić o jakichś koneksjach pomiędzy 

Marksem a Fiodorowem. Również następujące uwagi Florowskiego wydają się być w 

dużej mierze nadinterpretacją Fiodorowowskiego myślenia: „Cecha szczególna religijnej 

koncepcji Fiodorowa wcale nie polega na tym, że kontemplacyjnemu albo ascetycznemu 

chrześcijaństwu przeciwstawia on «czynne»… Idzie on znacznie dalej. Bożemu działaniu 

przeciwstawia on ludzkie. Łasce przeciwstawia  pracę.”128  

Trudno powiedzieć, aby Fiodorow chciał na miejsce działającego w świecie Boga 

postawić człowieka. Nie to było jego intencją. Chodzi mu raczej o to, że to Bóg pozwala 
                                                
126 Nikołaj Fiodorow, Fiłosofija obszcziego dieła, t.1, s.460. 
127 W.Paziłowa, Kriticzieskij analiz religiozno-fiłosofskogo uczienija N .F.Fiodorowa, Moskwa 1985, s.73-74. 
128 Gieorgij Fłorowski, Puti russkogo bogosłowija, [w:] N. F. Fiodorow.Pro et contra. , Antologija, kniga 
pierwaja,, s.721. 
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na to, aby człowiek poprzez czyn i pracę mógł w pełny sposób realizować swoją wolność. 

Dodać też warto, że marksizm postulował w ramach swojego humanizmu takie 

przekształcenie pracy, aby stała się ona narzędziem nie ucisku, ale autokreacji człowieka, 

wyzwolenia z przyrodniczych determinizmów. Jednak trudno tą ideę porównywać z 

filozofią wspólnego czynu Fiodorowa, gdyż w marksizmie mówi się o nieokreślonym, w 

dość hedonistyczny sposób pojmowanym szczęściu przyszłych wybranych pokoleń, 

natomiast Fiodorow postulował przywrócenie do życia wszystkich przeszłych pokoleń. 

Najbardziej chyba charakterystyczną cechą  wskrzeszenia, według Fiodorowa, jest to, 

że ma ono mieć charakter gatunkowy i pokoleniowy, to znaczy opiera się na pojęciu 

długu, zobowiązania, który pokolenie dzieci ma w stosunku do pokolenia rodziców. 

Rosyjski myśliciel wiarę w Boga w ścisły sposób wiąże z kultem przodków. Według 

niego wiara w samego Boga, nie uwzględniająca jednocześnie odniesienia do swoich 

zmarłych przodków jest wiarą niepełną, fałszywą. „Czcić Boga i nie oddawać należnego 

przodkom (odrzucać ich kult) – to znaczy tyle, co kochać Boga, którego nie widzimy, i 

nie kochać bliźniego, którego widzimy. Oddalenie się od ojców, wyrzeczenie się kultu 

przodków, zawiera w sobie naruszenie wierności nie tylko ojcom, ale i Bogu ojców.[…] 

Prawdziwa religia jest jedna, to kult przodków i zarazem powszechny kult wszystkich 

ojców jak jednego ojca, nie oddzielonych od Boga Trójjedynego i nie zlewających się z 

Nim, w Którym ubóstwione jest nierozdzielenie synów i córek od ojców i niezłączenie  

się ich z nimi.”129  

Relacja synowsko-ojcowska (ale także i relacja córki i ojca) ma więc u Fiodorowa 

wymiar nie tylko antropologiczny i naturalistyczny, ale posiada swoje podstawowe 

uzasadnienie teologiczne. Dlatego dużo uwagi poświęca on rozważaniom natury 

trynitarnej, które wraz z jego koncepcją Bogoczłowieczeństwa stanowią trzon jego 

teologii i są zarazem podstawą do oryginalnych konstrukcji filozoficznych. Fiodorow nie 

konstruuje swojej teologii Trójcy Świętej w duchu rozważań mistycznych, tak często 

spotykanych we wschodnim chrześcijaństwie. Usiłuje on zgłębić naturę odniesień 

pomiędzy trojgiem Bożych Osób dla uzasadnienia swojej nauki o wskrzeszeniu zmarłych 

przodków, chce aby teologia trynitarna nie była rozpatrywana jako tylko martwy dogmat, 

przedmiot czysto teoretycznych dociekań, lecz postuluje odniesienie jej do życia, 

wyprowadzenie z niej żywych przykazań i obowiązków, kierowanych w stronę 

człowieka.  

                                                
129 Nikołaj Fiodorow, Fiłosofija obszcziego dieła, t.1, s.56. 
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O. Pugaczew pisze, że: „Całkowicie widoczna jest jego próba przełożenia dogmatu na 

czyn. Znaczenie Św. Trójcy polega na tym, że jej nierozdzielność warunkuje 

nieśmiertelność. Zadanie człowieka – stanie się związkiem nieśmiertelnych istot – da się 

odczytać w dogmacie trójjedności Bóstwa.”130 Trójca Święta bowiem jawi mu się jako 

wzorzec i ostateczne odniesienie więzi, które powinny istnieć pomiędzy dziećmi i ich 

rodzicami. Jest ona jednością  samodzielnych, nieśmiertelnych osób, która to jedność nie 

może być rozerwana przez śmierć. Fiodorow nazywa Trójcę Świętą cerkwią 

nieśmiertelnych, a człowiek może na podobieństwo tej cerkwi tworzyć cerkiew 

wskrzeszonych. „W jedności, we wspólnocie nieśmiertelnych osób, wierność ich w 

stosunku do siebie, ojcowska i synowska miłość nie mają granicy w śmierci, jak to jest u 

nas, we wspólnocie śmiertelnych. Albo, dokładniej, bardziej zrozumiale mówiąc, dlatego 

nie ma w nich śmierci, bo wierność i wzajemna ich miłość są bezgraniczne; wśród nas zaś 

tylko wskrzeszenie, negujące granicę, nałożoną na naszą wierność przez śmierć, 

upodabnia nas do Trójjedynego.”131  

Według rosyjskiego myśliciela wiara w Boga Trójjedynego znamionuje wyższy etap 

religijności, jest wiarą przyszłego wieku. Ludzie, pogrążeni w konfliktach i sporach, nie 

dostrzegali  owego ożywiającego działania Trójcy Świętej. Tak było w epoce Starego 

Testamentu, ale i w epoce Nowego Testamentu prawdziwy obraz Boga jest ciągle jeszcze 

nie odczytany. Dopiero realizacja dzieła wskrzeszenia będzie autentycznym, bo czynnym 

wyrażaniem wiary w Trójcę Świętą. Fiodorow twierdzi, że Trójjedność przestanie dla 

ludzi być tylko ideałem, nadzieją, a  stanie się projektem, przykazaniem, jeśli nie 

będziemy oddzielać czynu od myśli. ”Tylko działając, realizując czynem, można 

pojmować.”132 

 Nauka o Trójcy Świętej wskazuje nie tylko na idealny wzorzec doskonałej 

społeczności, lecz zawiera także drogę realizacji takiej społeczności. Bóg ujawnia swoje 

wewnętrzne życie, aby pokazać ludziom na czym ma polegać ich wspólny czyn i 

obowiązek. Zobowiązanie, które nakłada na ludzi nauka o Trójcy Świętej, według 

Fiodorowa, wyraża się w przykazaniu mówiącym o obowiązku wskrzeszenia. Podobnie 

jak śmierć dotyczy wszystkich ludzi, tak też obowiązek wskrzeszania  ma charakter 

powszechny.  

                                                
130 O.Pugaczew, N.F. Fiodorow. Bessmiertije czieriez „obszczieje dieło”, [w:] Ideja biessmiertija w russkoj 
religioznoj fiłosofii. Koniec XIX-naczało XX wieka, Penza 1996, s.212. 
131 Nikołaj Fiodorow, Fiłosofija obszcziego dieła, t.1, s.85. 
132 Ibidem, t.1, s.86. 
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Wypełnianie obowiązku wskrzeszenia zmarłych przodków Fiodorow rozumie jako 

wypłacanie długu, który dzieci maja wobec swoich rodziców. Pokolenie przodków daje 

życie swoim następcom i to istnienie jest poniekąd długiem, który należy spłacić. „Nie 

posiadamy niczego własnego; stworzonego przez nas, ale wszystko jest otrzymane za 

darmo, dokładniej, stanowi dług; życie nasze  zupełnie nie jest nasze, może ono być 

odebrane, może być wywłaszczone, śmiertelne; otrzymaliśmy życie od swoich ojców, 

którzy taki sam dług mają wobec swoich ojców, itd.; narodziny są przekazaniem długu, a 

nie jego spłatą.”133 To przenoszenie ciężaru długu z jednego pokolenia na drugie 

związane jest z tym, że ludzkość znajduje się w stanie upadku, w stanie grzechu. Każde 

następne pokolenie żyje poniekąd kosztem pokolenia poprzedniego. Życie następców 

wiąże się ze śmiercią ich poprzedników. Dzieło wskrzeszenia przodków oznacza 

wyrwanie się z tego zaklętego kręgu.  

Fiodorow twierdzi, że niespłacenie długu istnienia swoim przodkom oznacza także 

zniewolenie samego siebie przez grzech i śmierć. ”W niespłaconym długu zawiera się 

ukaranie niewolnictwem, śmiercią. Spłacony dług oznacza przywrócenie życia swoim 

rodzicom, tj. długu swoim kredytodawcom i poprzez to – własnej wolności.”134 Grzech 

pierworodny,  z którym człowiek przychodzi na świat jest grzechem nieświadomym, nie 

będącym skutkiem jego osobistego wolnego wyboru. Jest to zarazem podstawowy grzech 

śmiertelny, skierowany przeciwko Duchowi Świętemu. Jeśli człowiek nie przyjmuje na 

siebie w sposób świadomy odpowiedzialności za skutki tego grzechu, którymi są 

powszechność cierpienia i śmierci i nie podejmuje trudu wskrzeszenia, to skazuje się na 

zwierzęcą, nieświadomą egzystencję i stwarza warunki do jej kontynuowania przez 

następne pokolenia. „Zadanie rodu ludzkiego polega na przekształceniu wszystkiego 

nieświadomego, dziejącego się samo przez siebie, rodzącego się w świadome, światłe, 

rzeczywiste, powszechne, osobowe wskrzeszenie.”135  

Rosyjski filozof ucieka się do skrajnych porównań, obwiniając dotychczasową 

ludzkość o grzech kanibalizmu, ponieważ żyjące pokolenia urządzają uczty na grobach 

swoich przodków, żywiąc się ich kosztem. Historię ludzkości dzieli na trzy etapy: w 

pierwszym etapie kanibalizm miał charakter dosłowny, w drugim ukryty, natomiast trzeci 

etap przynależy do przyszłości i powinien przybrać charakter powszechnego 

wskrzeszenia, które odkupi grzech kanibalizmu. 

                                                
133 Ibidem, t.1, s.112. 
134 Ibidem, t.1, s.113. 
135 Ibidem, t.1, s.113.  
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 Analizując samo pojęcie długu, dochodzi do wniosku, że jedyną formą spłaty długu 

wobec przodków może być tylko przywrócenie życia identycznego z tym, jakie ci 

przodkowie posiadali, a nie zastąpienie go życiem podobnym, co dokonuje się przez 

rodzenie. Rodzenie nie może zastąpić rzeczywistego wskrzeszenia. Naturalnym, 

przyrodniczym sposobem unieśmiertelnienia rodzaju ludzkiego jest przedłużanie go w 

potomstwie. Jednak jest to nieśmiertelność gatunkowa, która nie oznacza uwolnienia się 

spod władzy ślepych sił przyrody. Narodziny nowych organizmów w przyrodzie zawsze 

wiążą się ze śmiercią tych, które je wydają na świat. Fiodorow zauważa, że jest to 

zjawisko bezpośrednio widoczne u niższych zwierząt, ale analogiczny proces ma miejsce 

również w świecie ludzkim, chociaż jest on tu rozłożony w czasie. Rodzice zużywają 

swoje siły dla utrzymania przy życiu potomstwa i w efekcie ceną posiadania tego 

potomstwa jest ich śmierć.  

Fiodorow nisko ocenia zjawisko rodzenia, rozważane od jego biologicznej strony. 

Twierdzi, że: „Istotną, wyróżniającą cechą człowieka są dwa odczucia – odczucie 

śmiertelności i wstyd narodzin. Można domyślać się, że u człowieka cała krew musiała 

uderzyć do twarzy, gdy dowiedział się o swoim początku, i jak musiał zblednąć z 

przerażenia, gdy zobaczył koniec w obliczu sobie podobnego, tej samej krwi.”136  

Powołuje się też na Pismo Święte, w którym stwierdza się, że zwierzęcy sposób rodzenia 

będzie karą. Wyraża także interesujący pogląd, że sama przyroda, przechodząc od 

niższych do wyższych swoich form zaczyna przejawiać jakby wstyd z powodu swojej 

podstawowej cechy, którą jest akt rodzenia. U roślin organy rozmnażania się odgrywają 

najważniejszą rolę, natomiast już u zwierząt najbardziej widoczne są organy 

świadomości. W związku z tym Fiodorow sądzi, że kontynuacja postępu w tym kierunku 

spowoduje, że świadomość i działanie zastąpią rodzenie. Ma tu na myśli, oczywiście, 

powszechny czyn wskrzeszania zmarłych przodków. W samym zaś płciowym instynkcie 

wyznawca religii wskrzeszenia dostrzega taką samą ślepą siłę, jaką jest cała przyroda. 

Płciowe rodzenie związane jest z doborem płciowym, który oznacza nieustanną walkę 

rywalizujących osobników.  

Fiodorow ostatecznie akt rodzenia postrzega jako pozornie niosący przyrost życia. 

Zawiera on w sobie tę samą śmiercionośną zasadę, którą niesie ślepa, nieokiełznana 

przyroda. „[…] przyroda jest wypaczeniem wizerunku Bożego, najpierw, jako 

wypaczenie współistnienia osób (nieśmiertelności) w formie następstwa, tj.  wymiany 

                                                
136 Ibidem, t.1, s.357.  
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pokoleń,  wypierania starszych przez młodszych, albo w formie wchłonięcia następców 

przez poprzedników; mówiąc inaczej, jest to śmierć albo przejście jednych istot w drugie 

za pośrednictwem rodzenia; wypaczona przyroda pod postacią małżeństwa i rodzenia 

ukrywa śmierć.”137  Takie stwierdzenia Fiodorowa nie odbiegają od tych, które 

Schopenhauer zawarł w swojej Metafizyce miłości płciowej. Inne są wszakże wnioski 

wypływające z tych samych obserwacji. Schopenhauer głosi ideał niedziałania, 

zaprzeczenia woli życia, natomiast Fiodorow, stawiając za wzór wewnętrzne życie 

Świętej Trójcy postuluje przywrócenie pełnej harmonii w relacjach pomiędzy zmarłymi i 

żywymi, rodzicami i dziećmi na drodze aktywnego włączenia się w zbiorowe dzieło 

wskrzeszania.  

  Znamienne jest, że akcentując negatywne strony procesu rodzenia Fiodorow nie 

pozbawia wartości małżeństwa, ale i również przypisuje istotne miejsce dzieciom i 

kobietom. Małżeństwo, wbrew powszechnie przyjętym poglądom, sądzi Fiodorow, w 

pierwszym planie powinno służyć dziełu powszechnego wskrzeszenia, a nie rodzenia. 

„Małżeństwo, mające za cel nie rodzenie tylko, ale i trud wskrzeszenia, nie może wyrażać 

się w pozostawieniu rodziców. Jeśli narzeczony nie kocha rodziców swojej narzeczonej, a 

narzeczona – rodziców narzeczonego, to trwałego związku miedzy nimi nie może być z 

tej prostej przyczyny, że w ogóle według praw dziedziczności narzeczona i narzeczony w 

rodzicach tego drugiego mogą w przybliżeniu widzieć to, kim oni będą w starości albo w 

dojrzałych latach, tj. przyszłość tego drugiego”.138Celem małżeństwa ma być nie uleganie 

płciowym namiętnościom i  ślepe, instynktowne rodzenie, lecz wzajemne pobudzanie się 

do czynu wskrzeszającego. Rosyjski myśliciel wyraża dość dziwaczny pogląd, ze 

podstawą małżeństwa powinna być miłość do rodziców,  a nie chęć posiadania dzieci. 

„Małżeństwo, oparte na miłości do rodziców, ma za główny cel nie rodzenie, ale 

wskrzeszenie, i takie małżeństwo (z celem wskrzeszenia) posiada zdecydowaną 

uniwersalność; ponieważ nie ma ludzi, którzy nie mieliby rodziców, gdy nieposiadanie 

dzieci – to zjawisko możliwe i nie bardzo rzadkie.”139  

Innym celem małżeństwa jest tworzenie trwałej wspólnoty, więzi dwóch osób, które 

w ten sposób naśladują Trójcę Świętą, w której istnieje jedność Syna i Ducha, 

kochających swojego Ojca. Przez analogię mąż i żona są w jedności ze sobą i ze swoimi 

przodkami. Można odnieść wrażenie, że małżeństwo, jakim je chciałby widzieć 

                                                
137 Ibidem, t.1, s.391. 
138 Ibidem, t.1, s.367. 
139 Ibidem, t.1, s.368-369. 
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Fiodorow, powinno mieć charakter ascetycznej więzi dwojga osób, nakierowanych na 

realizację heroicznych celów związanych z dziełem wskrzeszania. Stawiając przed 

małżeństwami cel wskrzeszenia zmarłych przodków Fiodorow chce jakby odwrócić 

naturalny porządek, w którym przyrost życia dokonuje się na drodze płciowej i aktywność 

ta nakierowana jest ku przyszłości.  

Bierdiajew w następujący sposób komentuje poglądy Fiodorowa: „Poprzez dług 

wskrzeszenia ojców Fiodorow chce ugasić namiętność płciową: siła, która jest zużywana 

na rodzenie dzieci, powinna być nakierowana na wskrzeszenie ojców. Pragnie on 

odwrotnego ruchu w życiu rodziny.”140   Nie chodzi mu o zahamowanie energii płciowej, 

ale o jej transformację, przeniesienie z planu biologicznego w plan religijny i moralny, 

który służy dziełu wskrzeszenia. Zwraca na to uwagę także Siemionowa: „[…] Fiodorow 

wprowadził zadanie przezwyciężenia ślepego, płciowego rodzenia w obszar 

przeobrażającej kosmicznej praktyki, stworzenia wskrzeszonego, nieśmiertelnego ładu 

istnienia.[…] Myśliciel postawił je w zasadniczo ogólnej formie, wskazując na wektor 

transformacji: siły i energie, realizujące się w biologicznym rodzeniu skierować na 

przywrócenie rodziców i przodków, «rodzenie» wstecz – na przekór i stawiając wyzwanie 

przyrodzie – przez dzieci swoich rodziców. Wskrzeszenie to fundamentalny anty-

przyrodniczy fakt, przeciwny rodzeniu, i ciemna, nieświadoma rodząca energia powinna 

być w nim przetworzona, sublimowana w jasną, świadomą, twórcza energię, skierowaną 

na uprzednie poznanie świata, jego regulację i, w końcu na odtworzenie i przeobrażenie 

utraconego życia.”141 Autorka ta umieszcza Fiodorowa w szeregu takich myślicieli, jak 

Platon, Sołowjow, Zygmunt Freud czy Teilhard de Chardin, którzy wyrażali pogląd, że 

istnieje możliwość uduchowienia i sublimacji erotycznej energii. 

Fiodorow kobiecie przypisywał w większym stopniu rolę córki, aniżeli matki. Pisał, 

że: „W kobiecie należy kształtować głównie córkę człowieczą, wnuczkę, prawnuczkę, a 

później dopiero matkę.”142 Jego zdaniem kobieta, stając się matką, nie powinna 

zapominać, ze jest przede wszystkim córką, wieczną córą [ros.prisnodszczer’], jak i 

również na wzór Matki Bożej powinna pozostać dziewicą [ros.prisnodiewa]. Znamienne 

jest i to, że wprowadzał element żeński do swoich rozważań na temat Trójcy Świętej, co 

stanowiło wyraźne wykroczenie poza chrześcijańską dogmatykę. Mianowicie Ducha 

Świętego nazywa Córką, co ma zrównoważyć pierwiastek męski zawarty  w Synu. W ten 

                                                
140 Nikołaj Bierdiajew, Rieligija woskrieszenija, [w:] Mutnyje liki. Tipy religioznoj mysli w Rossiji, s.26. 
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sposób relacja Ojca i Syna zostaje jeszcze poszerzona o relację Ojca i Córki (Ducha 

Świętego). Jeśli w świecie ludzkim jest tak, że każdy syn i córka posiadają swoich ojców, 

to idealny wzór tej relacji odnaleźć można w Trójcy Świętej. „Jeśli rodzinie człowieczej, 

składającej się z synów i córek, sierot, które utraciły ojców, należy mieć swój wzorzec w 

Trójjedynym Bogu, to tylko nie stawiając córki niżej syna pod względem zobowiązań 

wobec ojców, znajdziemy ten wzorzec w Synu Bożym, w Duchu Świętym i w ich 

stosunku do Ojca.”143  

To, że dotychczas dogmatyka prawosławna nie przyjmowała takiego rozwiązania, 

sądzi Fiodorow, wynikało z faktu, że w życiu społecznym córkę stawiano niżej od syna i 

w związku z tym nazywanie Ducha Świętego Córką mogłoby sprawiać wrażenie, że jest 

on niższą Osobą. Wraz z uświadomieniem przez ludzi, że zarówno synowie, jak i córki 

odgrywają ważną rolę w dziele przywrócenia życia ojcom – taki obraz Trójcy Świętej 

staje się coraz bardziej wyrazisty. „W nauce o Synu Bożym zawarty jest dług synowski, 

w nauce o Duchu Świętym – dług córki człowieczej, dług wspólny w stosunku do 

rodziców, jako do jednego rodzica; mamy tu taki stosunek, jak Syna i Ducha do jednego 

Ojca.”144 Jednak Fiodorow nie zachowuje pełnej równowagi pomiędzy elementem 

męskim i żeńskim. Wszakże pierwszą osobą Trójcy Świętej jest Ojciec, a nie Matka. 

Zresztą również w odniesieniu do realiów ziemskich Fiodorow rzadko wymienia matki 

jako reprezentujące świat zmarłych przodków. Z reguły mówi o ojcach. Co ciekawe, 

postać Marii Matki Bożej nie jest prawie zupełnie w dziełach Fiodorowa przywoływana i 

kult Matki Bożej nie odgrywa w jego koncepcji żadnej roli. 

Interesujące są wypowiedzi Fiodorowa odnoszące się do dzieci. Mimo że negatywnie 

wypowiadał się on na temat rodzenia dzieci, to dziecko i dzieciństwo stanowiły dla niego 

swego rodzaju podstawę całej jego koncepcji  braterstwa wszystkich ludzi w dziele 

wskrzeszenia. Rosyjski myśliciel powołuje się na słowa samego Chrystusa, który 

powiedział: „Jeśli nie staniecie się jako dzieci, to nie wejdziecie do Królestwa 

Niebieskiego.” Świadomość dziecka jest jeszcze nieskażona wszystkim tym, co ludzi w 

świecie dzieli, co wprowadza napięcia i prowadzi do grzechu. Dzieciństwo jest oazą 

czystości, a będąc czystym duchowo można dostrzec braterską więź wszystkich ludzi, a 

także pragnąć wskrzeszenia zmarłych. Odbudowa świadomości dziecięcej jest zatem 

warunkiem przebudowy świata ludzkiego, jak też całej przyrody. „Człowiek i świat są 

czyste tylko w ich źródłach, w dzieciństwie. Miłość synów i córek, miłość braterska, 
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później przekształca się w miłość płciową; i tylko wtedy, kiedy miłość płciowa zostanie 

zamieniona przez wskrzeszenie, gdy przywrócenie starego  zastąpi rodzenie nowego, 

tylko wtedy nie będzie powrotu do dzieciństwa, dlatego że wtedy cały świat będzie 

czysty.”145  

W wieku dziecięcym świat ludzki jawi się jako wspólnota, w której nie działają siły 

niszczące pokrewieństwo wszystkich członków tej wspólnoty. Takie postrzeganie tego 

świata jest zbieżne z projektem, który prezentuje Fiodorow, z tym, że nie chodzi mu już o 

samo postrzeganie świata, ale o zrealizowanie takiego jego obrazu. Zwrócenie się w 

stronę dziecięcego obrazu świata jest zatem okazją do dokonania podstawowej przemiany 

duchowej wśród ludzi dorosłych. „Gdy byliśmy mali, wszyscy ludzie byli dla nas braćmi i 

siostrami naszych ojców i matek (wujkowie i ciocie); tak mówili nam nasi rodzice, chcąc 

dostosować się do dziecięcego pojmowania, zupełnie nie podejrzewając przy tym, że 

wymuszone dostosowanie się przywraca ich samych do pierwotnej prawdy i dobra.”146 

Fiodorow zauważa, że  Chrystus w wieku dojrzałym głosił to, czym był w dzieciństwie, 

czyli synem człowieczym, dla którego wszyscy ludzie są braćmi i siostrami. Dziecko, 

które nie zna wszystkich ziemskich hierarchii, a jest przekonane o wewnętrznym 

pokrewieństwie wszystkich ludzi przejawia postawę służby, a nie panowania. Taka też 

naukę głosił Chrystus i wcielał ją w czyn.  

Można powiedzieć, że Fiodorow w postaci dziecka dostrzega ten element, który wiąże 

przeszłość z przyszłością. Dziecko swoją czystością i niewinnością przypomina o ludzkim 

stanie przed  rajskim upadkiem, a także jakby wskazuje na drogę przywracania tego stanu. 

Fiodorow odróżnia jednak dzieciństwo [ros. dietstwo]  od dziecinności [ros. 

riebiacziestwo]. Pugaczew stwierdza, że: „Jednak byłoby czymś niezgodnym z prawdą 

sądzić, że powrót do wyjściowej, dziecięco czystej zasady jest sam w sobie 

wystarczający. Nie, Fiodorow nieustannie na wielu stronach swojego dzieła mówi o 

pełnoletności, którą powinna osiągnąć, ale jeszcze nie osiągnęła ludzkość.[…] 

Dziecinność oznacza ucieczkę z drogi doskonalenia się, która powinna doprowadzić do 

pełnoletności, do rozumnej prawdy; dziecinność – to epoka synów marnotrawnych, 

którzy zapomnieli o uczuciu powszechnego pokrewieństwa i o swoim długu wobec 

rodziców. ”147 Wartość dzieciństwa dla rosyjskiego myśliciela nie polega na jego 

beztrosce i skłonności do zabawy, ale zawiera się w szczególnym, pierwotnie czystym i 
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nieskażonym spojrzeniu na świat. Chodzi o to, aby ludzie wchodzili w wiek swojej 

pełnoletności zachowując jednocześnie tę dziecięcą świeżość  i wrażliwość moralną,  jaką 

przejawiał Chrystus. 

W związku z prezentowanym przez Fiodorowa gatunkowym charakterem 

wskrzeszenia rodzi się jednak szereg wątpliwości. Wskrzeszenie takie, jakim je Fiodorow 

pojmuje, nie oznacza przecież istotnej przemiany wskrzeszanych w stosunku do tej formy 

istnienia, którą posiadali przed śmiercią. Jest ono ożywieniem i ponownym włączeniem w 

krąg wspólnoty ludzkiej, w której poprzednio się znajdowali. Czy zbawienie może 

polegać tylko na odbudowaniu poprzednich relacji pomiędzy rodzicami i ich 

potomstwem, poprzez przywrócenie ich do życia? Zbawienie ma oznaczać przecież 

istotny postęp o charakterze duchowym. Jeśli zbawienie ma być tylko spłatą długu 

istnienia, który dzieci zaciągnęły u rodziców, to nie pojawia się tu nowa jakość ontyczna.  

Problem ten porusza Bierdiajew w swojej analizie Fiodorowowskiej religii 

wskrzeszenia. Zwraca on uwagę na to, że w tradycji chrześcijańskiej, ugruntowanej 

zwłaszcza przez mistyków, odróżnia się narodziny drugie od narodzin pierwszych. Te 

powtórne narodziny mają charakter duchowy, są narodzinami  w Bogu. Więź rodowa nie 

może mieć znaczenia absolutnego. Dlatego Bierdiajew kult przodków określa mianem 

religii pogańskiej. „Dla świadomości chrześcijańskiej, oczyszczonej i uwolnionej od 

wszelkiego pogaństwa, niemożliwy jest powrót do pierwotnego przyrodniczego 

pokrewieństwa, do religii rodu i przodków – konieczne jest przejście przez nowe, 

powtórne narodziny osoby ludzkiej w Bogu. Chrześcijaństwo jest objawieniem o 

człowieku jako osobie, a nie człowieku jako synu swojego rodu z ciała i krwi.”148 Zwraca 

też Bierdiajew uwagę na to, że sam Chrystus głosił naukę o tym, że człowiek dla swojego 

rozwoju duchowego powinien porzucić, opuścić swojego ojca i matkę. Oczywiście, 

można tu dodać, że w wymiarze boskim  swojego istnienia Chrystus zachowuje 

nieustanną więź ze swoim Ojcem, o czym mówi w Ewangeliach. Jest to jednak inna 

płaszczyzna odniesienia, aniżeli ta, która istnieje w relacjach między ludźmi. Zerwanie 

ziemskiej więzi z rodziną oznacza wkroczenie na drogę kształtowania własnej odrębności 

osobowej, oznacza intensyfikację swojej wolności w obliczu Boga.  

Bierdiajew, poddając krytyce teologiczny naturalizm Fiodorowa, zauważa, że ten chce 

w gatunkowy sposób pojmować naturę Trójcy Świętej, w której przecież rodzenie ma 

charakter wyłącznie duchowy. Popada przy tym w sprzeczności, gdyż z z jednej strony 
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dostrzega grzeszność przyrodniczego aktu rodzenia, ale z drugiej strony nie dostrzega 

człowieka poza jego partycypacją w naturalnej rodzinie czy rodzie. Warto też dodać, że 

pierwszą przyczyną pojawienia się człowieka w świecie jest indywidualny stwórczy akt 

Boga, tchnięcie ducha w materię, a dopiero później biologiczne narodziny. Człowiek dar 

życia zawdzięcza najpierw Bogu, a w drugiej kolejności rodzicom. Absolutyzacja 

gatunku, więzi rodzinnej może prowadzić do jego deifikacji. Jeśli zbawienie ma polegać 

na przywróceniu naruszonych przez oddziaływanie śmiercionośnej siły przyrody więzi 

gatunkowych, a nie na stawaniu się nowym  człowiekiem  w obliczu Boga, to wtedy 

zapominamy, że jego celem jest życie na chwałę Bożą, a nie doskonałość osiągana we 

wspólnocie rodowej. Fiodorow kult skierowany w stronę Boga zdaje się zastępować 

kultem przodków, co powoduje niebezpieczne zbliżanie się w stronę pogańskich 

wyobrażeń religijnych. Pojmowanie zaś Boga Ojca jako przodka wszystkich przodków, a 

nie Stwórcy jest dużym teologicznym uproszczeniem. 

Akim Wołyński analizując pojęcie syna człowieczego, zawarte w pismach Fiodorowa 

dochodzi do wniosku, że nie jest ono zgodne ze źródłową tradycją biblijną. Fiodorow 

opiera się na greckim przekładzie Nowego Testamentu, w którym pojęciu syna 

człowieczego zostało przypisane inne znaczenie, niż w języku aramejskim, którym 

posługiwał się Chrystus. „Wschodnie wyrażenie «ben - syn» - nie oznacza «syn» w 

dosłownym sensie słowa. Metaforycznie znaczy to człowiek z jakimś bliższym jemu 

atrybutem.[…] Co zaś tyczy biblijnego wyrażenia «ben-Adam», nieprawidłowo 

przełożonego na język grecki, bez specyficznego odcienia duchowości, to ono oznacza po 

prostu człowieka w przeciwieństwie do innych istot. W greckim ύιός podkreśla się 

element rodzinnego pokrewieństwaa, gdy w oryginale mamy tylko element 

powinowactwa duchowego, powinowactwa z ludźmi w szerokim sensie słowa, z 

ludzkością w płaszczyźnie humanizmu, bez rodzinnej klanowości i bliskości.[…] To po 

prostu oznaczenie przynależności do rodziny ludzkiej, coś w rodzaju Homo Sapiens, 

uniwersalne imię.”149   

Autor ten stwierdza także, że w świecie żydowskim nieobecny był kult przodków. Co 

najwyżej znajdujemy tam cześć oddawaną starszym, ich pochwałę i zachwyt nad nimi. 

Poza tym kultura i religia żydowska była zwrócona bardziej ku przyszłości, aniżeli w 

przeszłość. Duchowy postęp dokonuje się, sądzi Wołyński, nie poprzez przywracanie 

tego, co było, ale wzbogacanie dorobku minionych pokoleń własną twórczą aktywnością i 
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powierzanie jej owoców przyszłym pokoleniom. „W samej rzeczy, czy ojcowie 

przeszłości, leżący na wiejskich cmentarzach, jako jedyni powinni kierować naszym 

światem? W rzeczywistości, ojcowizna nie jest tylko zbiorem cmentarzy. W 

rzeczywistości, jest ona wspólnotą ojców zmarłych i ojców żywych, twórców nowych 

idej i nowych wartości kulturalnych. Jesteśmy synami człowieczymi w stosunku do 

przeszłości i żyjącymi ojcami w odniesieniu do przyszłości.”150  

Fiodorow nieustannie mówi o długu, który dzieci powinni spłacić swoim rodzicom 

przywracając ich do życia, natomiast nie bierze pod uwagę tego, że urodzenie nowego 

człowieka jest skutkiem rodzicielskiej miłości, jest przekazaniem daru życia, który nie ma 

charakteru udzielonego kredytu. Nie musi też być prawdą i to, że nowe pokolenia 

wyłącznie wypierają stare i żyją zapominając je. Przeszłe pokolenia przekazują swój 

dorobek pokoleniom przyszłym na tej samej zasadzie, co ów dar życia, stwarzają im 

środowisko życia i dobrowolnie ustępują. Fiodorow, który w miłości synów człowieczych 

do swoich zmarłych ojców widział podstawę ludzkiej moralności nie zwracał 

jednocześnie uwagi na znaczenie miłości ojców do synów, która wyraża się w 

dobrowolnej ofierze ze swojego życia ojców na rzecz szczęśliwej przyszłości synów. Idąc 

tym tokiem rozumowania można też stwierdzić, że fizyczna śmierć przeszłych pokoleń 

nie jest śmiercią zupełną, zgodnie z dewizą non omnis moriar. Każde pokolenie, 

przestając istnieć w formie biologicznej – przekazuje następnym pokoleniom wartości 

duchowe, które na różne sposoby konstytuują życie tego  nowego pokolenia i 

przypominają mu, że jest dziedziczy dorobek swoich przodków. Fiodorow kładzie 

jednostronny nacisk na egzystencję cielesną, w tym kształcie, w którym człowiek posiada 

ją w aktualnym świecie i zdaje się nie doceniać roli realizacji wartości czysto duchowych, 

które nadają kierunek życiu ludzkiemu. Wierność wartościom moralnym i duchowym, 

przekazanym przez  przodków, realizacja ich w praktyce życiowej jest przecież 

niecielesną formą wskrzeszania zmarłych.  

Można jednak w koncepcji Fiodorowa znaleźć wiele jej elementów, które nie 

potwierdzają zarzutów, że ma ona charakter wyłącznie naturalistyczny i życie w 

gatunkowej wspólnocie, chęć utrzymania cielesno-biologicznego statusu człowieka ma tu 

przewagę nad jego życiem w planie duchowym. Przede wszystkim wypada zwrócić 

uwagę na ten fakt, że śmierć Fiodorow pojmuje jako przede wszystkim moralny skandal. 

Drugie, duchowe narodziny, o których pisał Bierdiajew, u Fiodorowa mają swój 
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odpowiednik w bólu, którego doświadcza syn człowieczy po stracie ojca. Ten moment 

jest tą podstawową przemianą, która dokonuje się w duszy ludzkiej, która zwiastuje 

narodziny nowego człowieka, osiągającego wyższy poziom wrażliwości moralnej. 

Troska, którą ludzie przejawiają wobec swoich żyjących bliźnich jest bardziej zgodna z 

realiami życia w warunkach przyrodniczego bytu. Można tu mówić o istnieniu jakiejś 

wewnątrzgatunkowej solidarności. Troszcząc się o życie żyjących, usiłując je zachować 

poniekąd troszczymy się też o siebie, gdyż żyjąca wspólnota jest pewną całością, 

podtrzymujacą się wzajemnie w istnieniu. Natomiast żal po stracie bliższych i dalszych 

ludzi stanowi już pewną nadwyżkę w stosunku do przyrodniczego porządku. Nie jest on 

znany w świecie zwierząt. 

Maksymalizm moralny Fiodorowa ma swoje źródło w tym, że nie poprzestaje on  

tylko na rozumowej ocenie świata. Jego bunt przeciwko śmierci, moralna niezgoda na 

bezpowrotne odchodzenie w niebyt ojców i zapominanie o nich ma podłoże uczuciowe. 

„[…] Fiodorow – to ten myśliciel, który łączy umysł i uczucie, uznaje za wyłącznie 

moralny, dający prawdziwą ocenę i odpowiedni projekt, umysł serdeczny. Jego ujęcia 

niejednokrotnie są dowodzone w sposób niefilozoficzny, poprzez uczucie, wezwanie do 

tego, aby przysłuchać się swoim najbardziej głębokim wewnętrznym pragnieniom.[…] 

Fiodorow nieustannie odwołuje się do rozumu, świadomości człowieka, przez którą 

przejawia się zarówno tragiczne niezadowolenie ze stanu świata, jak i projekt jego 

zmiany. Ale, jak widzimy, jego argumentacja zwraca się przede wszystkim w stronę 

wewnętrznego emocjonalnego współodczuwania,  zdolności człowieka do wczuwania się 

w przekonywująco ukazujące mu się moralne zło i do przejecia się nim, zwraca się do 

uczucia, ale do uczucia myślącej, rozumnej istoty. Serce dla Fiodorowa to ta konieczna 

subiektywna poprawka do chłodnego obiektywizmu umysłu […]”.151 Argumentacja 

poprzez odwołanie się do uczucia występuje w jego projekcie wskrzeszenia zmarłych 

przodków. Jest to bardziej moralny apel do sumień i serc, niż logiczny wniosek 

wynikający z poznawczej analizy.  

Mając to na względzie możemy inaczej spojrzeć na Fiodorowowską koncepcję 

człowieka, na jego antropologię. Czy zarzucany Fiodorowowi impersonalizm faktycznie 

jest składnikiem jego myślenia? Jeśli mówi on o synu człowieczym, doznającym uczucia 

żalu z powodu śmierci ojca, to właśnie ten moment można określić jako narodziny osoby, 

gdyż fundamentalną cechą osoby jest odpowiedzialność. Przechodzenie od postawy 
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dziecinnej niedojrzałości, włączanie się w krąg ludzi skupionych wokół wspólnego czynu 

wskrzeszania, czyli stawanie się pełnoletnim – to jest właśnie droga personalizacji 

człowieka poprzez osiąganie stanu wyższej świadomości moralnej. Fiodorow daleki był 

od traktowania pojedynczego człowieka jako wymiennego egzemplarza gatunku, gdyż 

wskrzeszenie ma dotyczyć wszystkich zmarłych i ma wiązać się z przywróceniem ich w 

jedynej, niepowtarzalnej postaci.  

Nie od rzeczy też jest zauważyć, że zgodnie z tradycyjną etyką chrześcijańską osoba 

w pełni realizuje się w rodzinie i innych ludzkich wspólnotach (nauka o Świętej Rodzinie) 

i to, co Fiodorow sądził na temat gatunkowego wymiaru ludzkiego istnienia wcale nie 

przeczy tej tradycji. Jeśli duchowe narodziny wiążą się z odkryciem Boga i dążeniem do 

zgłębiania jego natury, to ten impuls, który każe synom człowieczym myśleć o swoich 

ojcach i pragnąć przywrócić ich do życia oznacza drogę właśnie w tym kierunku. „A 

więc, w uczuciu żalu pierwszego syna człowieczego, ubolewania z powodu utraty ojca 

narodził się ten światowy żal z powodu zniszczalności wszystkiego, powszechnej 

śmiertelności, w którym przyroda najpierw doszła do świadomości swojej 

niedoskonałości i z narodzeniem którego zostało zapoczątkowane odnowienie świata, 

nastąpił początek epoki ludzkiej, w której świat powinien być odtworzony siłami samego 

człowieka. Bez tej synowskiej cnoty, bez istnienia w rodzie nigdy nie moglibyśmy pojąć 

doniosłej nauki o Trójjedynym Bogu, nauki zadziwiającej i w swojej wielkości ledwo 

osiągalnej przez najtęższe umysły, w odczuwalnym zaś w niej serdecznym ciepłu 

dostępnej nawet dziecięcemu pojmowaniu.”152 

Kolejny problem, który pojawia się w związku z trudnościami interpretacji myśli 

Fiodorowa, dotyczy tego, jak pojmuje on relację pomiędzy tym, co jest w człowieku 

duchowe, a co materialne, innymi słowy chodzi o ontyczny status duszy i ciała w jego 

koncepcji. Jeśli człowiek ma być integralną jednością duszy i ciała, to przywrócenie go do 

życia powinno uwzględniać jednakowy udział tych dwóch elementów w procesie 

wskrzeszenia. Immanentna  eschatologia Fiodorowa wygląda w ten sposób, że synowie 

człowieczy, doznający uczucia żalu i winy po śmierci swoich ojców, wskrzeszają ich z 

prochów, które po nich zostały. Wykorzystują w tym celu siły i energie zawarte w 

przyrodzie. Nie widzimy jednak jakiegokolwiek udziału czy miejsca dusz zmarłych 

przodków w tym procesie. Wprawdzie od strony wskrzeszających synów płynie silny 

impuls duchowy, wywołany wstrząsem w ich duszach po stracie ojców, to trudno mówić, 
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że Fiodorow, zgodnie z chrześcijańską dogmatyką, dostrzegałby możliwość obecności 

dusz zmarłych przodków, które oczekują w jakimś niewidzialnym świecie na 

przyobleczenie się w ciała. Takie stwierdzenia u Fiodorowa nie padają.  

Wiarę w istnienie krainy umarłych, w której przebywają duchy zmarłych przodków 

uważał on za pewien rodzaj wyobrażenia mitologicznego, które wraz z powiększaniem 

się ludzkiej wiedzy o świecie – schodziło na coraz dalszy plan. „Historii starożytnej 

nadawało sens poszukiwanie krainy umarłych ojców, raju, które częściowo zastępowało 

dążenie do wskrzeszenia, przeobrażało go; ale to można było przedłużać do tego 

momentu, dopóki  nie cała ziemia jeszcze była odkryta, dopóki jeszcze pozostawało 

miejsce dla mitycznej geografii, dla raju i piekła.”153 Taki sposób rozumowania 

świadczyłby o tym, że Fiodorow nie przyjmował możliwości istnienia jakichś miejsc 

przebywania zmarłych, które byłyby umieszczone poza dostępnym człowiekowi i jego 

poznaniu światem przyrodniczym. Niebo i piekło nie są u niego rozumiane w sposób 

metafizyczny, jako jakaś inna jakość bytowa w stosunku do świata, w którym żyjemy. 

Zresztą, co ciekawe, Fiodorow odkrycia geograficzne starożytności wiązał właśnie z tymi 

wyprawami, których celem było poszukiwanie mitycznej krainy umarłych. To 

poszukiwanie duchów zmarłych przodków i ofiary składane dla podtrzymania ich 

istnienia w tym nieznanym świecie miało za cel,  jak uważał, połączenie ich z 

utworzonym dla nich ciałem, gdyż egzystencja samej duszy bez ciała jest niepełna.  

Skoro egzystencja dusz w jakimś innym, odległym świecie okazała się, w świetle 

postępów wiedzy, bajką, to w takim razie gdzie, według Fiodorowa, można odnaleźć 

ślady umarłych? Odpowiedź jego jest następująca: „Wraz z odkryciem kuli ziemskiej 

nigdzie więcej nie da się szukać krainy umarłych, w której oni by znajdowali się w 

półżywym albo jakimkolwiek innym stanie; pozostaje nam poszukiwać ich w życiu, które 

oni nam przekazali, i w pozostałym z nich prochu, zwróconym ziemi, która teraz ze 

wszystkich stron otwarta jest dla wspólnego na niej działania […].”154 Z tej i innych 

wypowiedzi Fiodorowa przebija niewiara we wszelkie spirytualistyczne koncepcje 

człowieka, które dopuszczałyby jakieś samodzielne jego istnienie w formie duszy. Jego 

wyobrażenia na temat człowieka są zupełnym przeciwieństwem platonizmu.  

Czy jednak Fiodorow w takim razie jest materialistą, to znaczy uznaje prymat materii 

przed duchem i ciała przed duszą?. Wydaje się, że pozytywna odpowiedź na to pytanie 

mijałaby się z prawdą. Fiodorowa koncepcja człowieka przypomina w dużej mierze 
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wyobrażenia starożydowskie, zgodnie z którymi to, co jest pełnią życia wiąże się z 

egzystencją w ciele, a śmierć jest przerwaniem tej egzystencji. Dlatego, zwłaszcza w 

pierwszych księgach Starego Testamentu, podkreśla się znaczenie kontynuacji rodu, 

którego istnienie cielesne rekompensuje fakt, że zmarły po śmierci jest tylko prochem 

albo smutnym cieniem, zamieszkującym otchłań Szeolu. Co zaś do Fiodorowa, to ten 

twierdził, że w człowieku przyroda uzyskuje świadomość, która jest świadomością nie 

tylko poznawczą, ale i moralną . Czy taki pogląd można interpretować w duchu teorii 

materialistycznej, która świadomość wyprowadza z określonego układu czy stanu 

materii? Wydaje się, że nie, ponieważ Fiodorow jednocześnie mówi, ze człowiek jest 

narzędziem w ręku Boga i to Bóg poprzez człowieka budzi w ślepej przyrodzie 

świadomość, aby wyprowadzić świat z upadłego, po grzechu pierworodnym, stanu. To, że 

Fiodorow nadawał podstawowe znaczenie cielesnej formie bytowania człowieka nie 

znaczy jeszcze, że był materialistą. Fakt bycia materialistą w rozumieniu metafizycznym 

czy naukowym wyklucza raczej możliwość religijnej wiary, gdyż przyjęcie istnienia i 

prymatu Boga pociąga za sobą pogląd, że materialny, przyrodniczy świat powstał za 

sprawą Ducha. Jednak można być materialistą religijnym i takim materialistą był chyba 

Fiodorow, który utrzymywał, że wskrzeszenie nastąpi w materialnym i fizycznym ciele. 

 Niewątpliwie jednak tkwiła w Fiodorowie pokusa rozwiązania materialistycznego, 

skoro odnosząc się do poglądów materialistów pisał: „Negując nieśmiertelność, tj. 

dowodząc, że myśl jest produktem materii, a zatem prochu, nie domyślają się oni, że 

kiedy tylko to byłoby udowodnione, tj. kiedy tylko umielibyśmy doprowadzić ten proch 

do takiego stanu, aby on wytworzył myśl, bylibyśmy nieśmiertelni.”155  Wydaje się, że 

Fiodorowa najbardziej zaprzątała myśl o samej nieśmiertelności i możliwości jej 

osiągnięcia, aniżeli metafizyczny problem pierwotności myśli albo materii. 

Nieśmiertelność w kształcie materialnym czy duchowym pozostaje, może jakościowo 

odmienną, lecz nieśmiertelnością. 

Na sprzeczności wynikające z niejasności Fiodorowowskiego materializmu wskazuje 

Bierdiajew: „Fiodorow pragnie fizycznego, wulgarnie materialistycznego wskrzeszenia 

martwych. On – wierzący prawosławny chrześcijanin – filozofuje, jak czysty materialista. 

Achillesowa pięta Fiodorowa zawiera się w jego religijnym materializmie, zupełnie 

naiwnym. W nienaturalny sposób łączy on dwa materializmy – materializm religijny i 

materializm naukowy.[…]Fiodorow nieustannie czerpie z dwóch źródeł. Obraz jego myśli 
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dwoi się. Niekiedy wydaje się, ze nie uznaje on ani ducha, ani innego świata, a tylko ten  

świat, przykuty do fizycznej cielesności.” 156  Fiodorow nie był na pewno filozoficznym 

materialistą, który używa języka religijnego dla uzasadnienia potrzeby wskrzeszenia 

zmarłych przodków. Wszakże i w ramach ściśle rozumianego materializmu można snuć 

projekty unieśmiertelnienia człowieka w jego cielesnej postaci. Raczej należy powiedzieć 

coś odwrotnego. Otóż ten moskiewski prorok wskrzeszenia swoją ideę  czerpał z 

głębokiej chrześcijańskiej wiary w możliwość zrealizowania Królestwa Bożego siłami 

samych ludzi, wiary o głębokiej podbudowie moralnej (supramoralizm), natomiast  skoro 

to dzieło ma być dokonane przez ludzi żyjących w tym świecie, który jest materialny, to 

mogą to uczynić tylko materialnie.  

Idealizm Fiodorowa zawiera się w śmiałości jego projektu wskrzeszenia, który zdaje 

się wstrząsać samymi podstawami świata, natomiast materializm pojawia się wtedy, gdy 

chodzi o skonkretyzowanie tego oszałamiającego planu. A ponieważ Fiodorow był 

dzieckiem XIX wieku, wieku nauk pozytywnych, więc odwoływał się do tej wiedzy, 

którą wówczas uważano za potęgę, czyli nauki.  Główny problem nie polega na tym, czy 

Fiodorow przyjmował istnienie w człowieku duszy i tego co duchowe. Podstawowe 

znaczenie ma tu pytanie o nieśmiertelność duszy i możliwość istnienia jej w oderwaniu od 

ciała.  

Bierdiajew na ten temat pisał: „Trudno powiedzieć, czy Fiodorow wierzył w 

nieśmiertelność duszy. Gdy mówi on o śmierci i zmartwychwstaniu, to ciągle ma na 

uwadze ciało, cielesną śmierć i cielesne zmartwychwstanie. Problem losów duszy i ducha 

nie został przez niego podjęty. Nigdy nie mówi on o złożoności człowieka. Można 

pomyśleć, że dla Fiodorowa człowiek to przede wszystkim cielesna, materialna, fizyczna 

istota i bez ciała niemożliwe jest życie duchowe.”157 Fiodorow nie uwzględniał 

wypracowanej przez myśl chrześcijańską koncepcji, według której w momencie śmierci 

dusza odłącza się od ciała i przebywa w określonym miejscu (którego nie należy 

rozumieć przestrzennie) aż do dnia sądu ostatecznego i zmartwychwstania, kiedy połączy 

się z przebóstwionym ciałem.  

Teologia chrześcijańska nie wypowiada się jednoznacznie na temat natury tego stanu, 

chociaż twórcy doktryny chrześcijańskiej snują pewne przypuszczenia: „Na temat czasu 

przejściowego między dwoma eonami myśl patrystyczna zachowuje głębokie milczenie. 

Św. Ambroży mówi o locus caelestis, gdzie pozostają dusze. Według Tradycji, jest to 
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trzecie niebo św.Pawła, w którym zawarte są arcana verba. Jednakże przedsmak 

Królestwa jest znacznie bardziej stanem w wieczności niż jakimś miejscem 

topograficzny. Według św. Grzegorza z Nyssy, dusze wstępują do świata 

nadzmysłowego, do sfery niebiańskich Hierarchii, ponad niebem eteru i gwiazd. Jest to 

Eden, który stał się przedsionkiem Królestwa, nazywany również „łonem Abrahama”: 

miejscem światłości, ochłody i spoczynku (z modlitwy za zmarłych).”158   

Dla Fiodorowa pośmiertnym stanem przebywania człowieka jest przebywanie go w 

prochu, czyli w stanie rozproszonej materii. Dlatego nie pisze on o konieczności modlitw 

za wieczne życie dusz zmarłych, czy o wstawiennictwo z ich strony, ale wzywa do tego, 

aby cmentarze, na których spoczywają prochy ludzkie uczynić centralnym obiektem nie 

tylko kultu religijnego, ale i także badań naukowych. Florowski pisze, że: „O 

pozagrobowym życiu zmarłych Fiodorow ledwie wspomina. Mówi on więcej o ich 

mogiłach, o ich mogilnym prochu.”159 Wbrew słowom Chrystusa, który mówił, że 

grzebanie umarłych trzeba pozostawić umarłym, Fiodorow zaprzątnięty był myślą o tym, 

co dzieje się z ludzkim ciałem po jego śmierci i cząstki tego ciała traktował jak świętość. 

Wprawdzie w chrześcijańskiej liturgii istnieje kult relikwii świętych, ale ma on 

uwarunkowanie w przekonaniu o szczególnych zasługach świętych i w tym, że kontakt z 

prochami świętych udziela szczególnej mocy wierzącym.  

Fiodorow prochy wszystkich ludzi traktuje jako jednakowo cenne i poszukuje  w 

przyrodzie takiej mocy i takiej energii, która te prochy zbierze i przemieni w żywe ciała. 

U Fiodorowa kult zmarłych przodków rozumiany jako pamięć o nich, przechowywanie w 

myśli ich wizerunku łączy się z bezpośrednim kultem prochów, chęcią przebywania przy 

rozkładających się zwłokach, co Florowski komentuje: „U Fiodorowa występuje 

niewątpliwy posmak jakiejś nekromancji…”160  To, co w kulturze chrześcijańskiej jest 

traktowane jako rytuał okresowego wspominania zmarłych i odwiedzania ich grobów, 

Fiodorow chce uczynić nieustanną praktyką. Cmentarz jest dla niego podstawowym 

odniesieniem ludzkiej kultury.  

Więcej uwagi analizie poglądów Fiodorowa na temat relacji dusza-ciało i jego 

koncepcji wskrzeszenia poświęcił Bułgakow i dlatego warto je tu omówić. Otóż 

Bułgakow zauważa, ze w ramach filozofii materialistycznej nie da się dopuścić myśli o 

wskrzeszeniu, rozumianym jako przywrócenie do życia tej samej osoby. Nawet jeśli 
                                                
158 Paul Evdokimov, Prawosławie, Warszawa 1986, przełożył ks.Jerzy Klinger s.420. 
159 Gieorgij Fłorowski, Puti russkogo bogosłowija, [w:] N.F. Fiodorow.Pro et contra. , Antologija, kniga 
pierwaja,,  s. 719.   
160 Ibidem,  s. 721.   
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udałoby się zgromadzić rozrzucone w świecie cząstki zmarłego i utworzyć z nich 

organizm, oraz tak odtworzone ciało zmarłego byłoby identyczne zewnętrznie i 

zewnętrzne ze swoim pierwowzorem i miałoby świadomość więzi i tożsamości z tym 

pierwowzorem, to nie byłaby to ta sama istota, ale coś w rodzaju mechanicznie 

ożywionego manekina. Bułgakow pisze, że: „Za wskrzeszenie uważa się nie tylko pełne 

podobieństwo, ale i numeryczną tożsamość: nie dwa jednakowe powtórzenia jednego 

modelu, w istocie zupełnie sobie obce, ale przywrócenie tego samego, jednego, tylko 

czasowo przerwanego życia.”161 Nie przypisuje on Fiodorowowi ponurej 

materialistycznej wizji tworzenia kopii zmarłych osób (sam zresztą Fiodorow 

przewidywał możliwość takiej interpretacji jego nauki i jej się oobawiał, z czego zwierzał 

się Kożewnikowi).  

Bułgakow zdaje się „poprawiać” poglądy samego Fiodorowa i pisze: „Dlatego myśl o 

wskrzeszeniu możliwa jest tylko wraz z wiarą w nieśmiertelność, i idea Fiodorowa 

powinna być rozumiana tak, że za pośrednictwem przywrócenia ciał ojców pracą synów 

zostaną wezwane do nowego życia również ich zmarłe dusze. Zgodnie z tym 

pojmowaniem, wskrzeszeniu podlega tylko ciało, dusza zaś powraca do niego na zasadzie 

pewnej przyrodniczej  konieczności, gdy tylko ono zostanie przywrócone.”162 Dusza po 

śmierci znajdowałaby się wtedy w stanie jakiejś potencjalności, jakiegoś zawieszenia i nie 

jest zdolna sama powrócić do ciała i go ożywić. Bułgakow taką możliwość odrzuca, 

twierdząc, że to  sama dusza może wskrzesić swoje ciało albo otrzymać od Boga siłę 

potrzebną do wskrzeszenia. Tożsamość swojej osoby człowiek zawdzięcza duszy, a nie 

ciału i dlatego ciągłość pomiędzy osobą wskrzeszoną, a przedtem żyjącą może być 

realizowana tylko za sprawą duszy.  

Bułgakow twierdził, że wskrzeszenie może być tylko twórczym aktem Boga, który 

uśpionej niejako po śmierci duszy przywraca siłę, pozwalającą ukształtować 

odpowiadające jej naturze ciało. Wskrzeszenie jest zatem aktem teurgicznym, a nie 

magicznym, jak to widział Fiodorow. Stwierdzał też Bułgakow, że nieśmiertelność nie jest 

tylko brakiem śmierci, ale ma charakter pozytywnej siły duchowej, która przenika materię 

i ją ożywia. A zatem samo wskrzeszenie, tak jak wskrzeszenie  Łazarza (którego zresztą 

Chrystus dokonał  nie magicznym zabiegiem ale poprzez cud, możliwy dzięki temu, że 

działał boską energią) nie może być podstawową drogą do nieśmiertelności istoty 
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ludzkiej. „Fiodorow nieustannie myśli o wskrzeszeniu Łazarza, a nie o zmartwychwstaniu 

Chrystusa, o ożywieniu trupa, który wcześniej uległ rozkładowi, ale znowu odtworzonym 

środkami nauki, a nie o zmartwychwstaniu ciała duchowego, uwielbionego i 

przeobrażonego.”163  

Dodać do tej refleksji Bułgakowa można to, że skoro Chrystus wybrał drogę 

zmartwychwstania, jako ostatecznego przezwyciężenia śmierci i uczynił to swoją boską 

mocą, to znaczy to, że tylko ta droga jest gwarancją pełnej, nadnaturalnej 

nieśmiertelności. Fiodorow zdaje się ignorować fakt, że śmierć jest wydarzeniem o 

charakterze metafizycznym i ostatecznie stanowi tajemnicę i jako taka może być 

przezwyciężona tylko na wyższym poziomie ontologicznym. Bułgakow wspomina także 

o pierwszym zmartwychwstaniu, które opisane jest w Apokalipsie (20, 4-6), gdzie mówi 

się o tym, że dusze sprawiedliwych ożyją i będą panować 1000 lat jeszcze przed 

ostatecznym sądem, kiedy nastąpi zmartwychwstanie ciał. Fiodorow mówi o cielesnym 

wskrzeszeniu, a nie  o psychiczno – duchowym zmartwychwstaniu opisanym w 

Apokalipsie. Ostatecznie Bułgakow uważał że Fiodorowowski projekt wskrzeszenia nie 

da się pogodzić z prawosławną dogmatyką i można go traktować co najwyżej jako 

„pierwsze wołanie ziemi ku niebu o powstanie zmarłych”, pierwszą modlitwę o 

zmartwychwstanie.  

Jeśli ograniczać się do ludzkiej cielesności, to trzeba stwierdzić, że w ciągu życia 

ciało nie jest integralną jednością, gdyż funkcjonuje ono w nieustannej interakcji z 

otoczeniem, jego składniki podlegają wymianie. W związku z tym można zadać pytanie, 

które elementy ciała konstytuują człowieka, który ma zaistnieć po wskrzeszeniu, w 

Fiodorowowskim rozumieniu tego procesu? Rodzi się też pytanie: który moment 

poprzedniego życia człowieka należy wybrać, aby od niego rozpoczynała się jego 

egzystencja już w formie wskrzeszonej? Bez przyjęcia faktu istnienia duszy, która jest 

ośrodkiem integralności i ciągłości istoty ludzkiej, będziemy popadali w nieustanne 

trudności i sprzeczności. Wprawdzie chrześcijańska nauka o Wcieleniu podnosi wartość 

ciała ludzkiego, ale przebóstwienie ludzkiego ciała ma ostatecznie dokonać się na mocy 

aktu samego Boga i sam proces wyniesienia istoty ludzkiej ostatecznie ma charakter 

duchowy. Śmierć duchowa, stan grzechu, w którym człowiek żyje, jest w nauczaniu 

Chrystusa traktowana jako coś znacznie gorszego, niż sama tylko śmierć cielesna.  

                                                
163 Ibidem, s.405. 
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Obawa Fiodorowa związana ze śmiercią przodków nosi w sobie znamiona jakiegoś 

pierwotnego instynktu, który zaciemnia rozróżnienie porządku cielesnego i duchowego. 

Wyraża się też w niej lęk przed utratą ciała, brak wiary w to, że człowiek osiąga 

zbawienie mocą duchowego i moralnego doskonalenia się.  Atawistyczne niemal 

przywiązanie Fiodorowa do prochów zmarłych przodków skłaniało niektórych jego 

krytyków do posądzania go o skłonności nekrofilskie. Oczywiście jest w tym dużo 

przesady, tym niemniej rzecz warta jest  pewnego wyjaśnienia.  

Zagadnienie to omawia Pugaczew, który stwierdza, ze powyższa ocena jest 

jednostronna i nie bierze pod uwagę całego moralnego kontekstu filozofii Fiodorowa. 

Uważa on, że trudno doszukiwać się u Fiodorowa miłości do nieboszczyka jako takiego. 

Stwierdza, że Fiodorow, nakazując chronić prochy ludzkie, odsyła w ten sposób do 

zadania o charakterze moralnym, które wynika z jego filozofii wspólnego czynu. „Im 

więcej materialnych „śladów” pozostawił po sobie umarły człowiek, tym, według 

Fiodorowa, łatwiej go wskrzesić. Ponieważ proch – to ta podstawa, na której buduje si 

moralna i projektywna strona „wspólnego dzieła”. Stosunek do prochu zmarłych to 

bardzo aktualne zadanie, rozwiązywane przez Fiodorowa w prawdziwie chrześcijańskiej i 

godnej człowieka płaszczyźnie. Uważamy, że w swoim światopoglądzie myśliciel 

wychodził od uznania absolutnej wartości śmiertelnego prochu.”164   

Poza tym w powszechnej świadomości wielu narodów proch utożsamiany jest z 

ziemią, a ziemię traktuje się jak świętość. Kontrast, który istnieje pomiędzy żyjącym 

ciałem, a prochem, który z niego pozostaje może skłaniać do przyjmowania religijnych 

koncepcji odrzucających wartość ciała, a więc rozwiązań spirytualistycznych albo, jak w 

przypadku Fiodorowa, prowadzić do pewnej sakralizacji tych ludzkich szczątków, która 

ma swoje wytłumaczenie w poczuciu długu moralnego synów wobec ojców. Fiodorow 

oceniał stan moralności w kulturach według ich stosunku do cmentarzy, które kryją 

ludzkie prochy. Tam, gdzie czci się miejsca pochówku zmarłych wartość istoty ludzkiej 

jest stawiana wyżej, nie wiąże się jej tylko z samą funkcją społeczną, ale ma wymiar czci 

dla osoby jako właśnie osoby.  

Niektórzy znawcy i wyznawcy filozofii wspólnego czynu Fiodorowa  stwierdzają 

jednak, że w myśli tej kwestia przemiany, przeobrażenia wskrzeszonych ludzi i świata, w 

którym będą żyć, jest mocno wyakcentowana i stanowi o jej oryginalności. Z samego 

faktu, że eschatologia rosyjskiego myśliciela ma charakter aktywny  wynika już to, że jej 

                                                
164 O.Pugaczew, N.F. Fiodorow. Bessmiertije czieriez „obszczieje dieło”, [w:]  Ideja biessmiertija w russkoj 
religioznoj fiłosofii. Konec XIX-naczałio XX wieka,  s.184. 
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celem jest dążenie do jakiejś zasadniczego przeobrażenia rzeczywistości ludzkiej i 

przyrodniczej. Proces ten zapoczątkowany ma być we wspólnocie tych, którzy aktualnie 

żyją ich przemianą moralną, która będzie miała swoje przełożenie na aktywne 

uczestnictwo zjednoczonej ludzkości w dziele wskrzeszenia. Samo zaś wskrzeszenie 

oznaczać ma skok jakościowy w dziejach ludzkości.  

Taki śmiały zamiar Fiodorowa kontrastuje z głosami krytycznymi, które sprowadzają 

jego filozofię do poziomu jedynie naukowej, naturalistycznej utopii. Zauważa to 

Siemionowa: „Trzeba szczególnie podkreślać tę samooczywistą prawdę: Fiodorow z 

porażającym uporem rozwijał właśnie moment przeobrażenia w procesie 

zmartwychwstania i mimo tego jego krytycy jakoś znaleźli sposób, aby tego nie 

zauważyć, tępo zarzucając nauce o powszechnym dziele prawie że „nekromancję”, 

„wskrzeszanie trupów”, „wskrzeszanie śmierci”, „kanibalizm” itd.”165 Tymczasem 

Fiodorow wysuwając ideę regulacji przyrody podsuwa myśl o związanym z tym 

procesem zasadniczym przekształceniem, udoskonaleniem istoty ludzkiej. W warunkach 

przyrodniczego bytowania człowiek i jego ciało podlega wszelkiego rodzaju 

determinizmom. Toczy się przyrodnicza walka o byt, narody i rodziny toczą walkę 

między sobą, nowe pokolenia wypierają stare (zarówno fizycznie, jak i ze swojej 

pamięci). Taki stan jest symptomem upadku, trwania w okowach grzechu pierworodnego. 

Fiodorow uważa, że synowie człowieczy nie mogą godzić się na taką rzeczywistość. 

Z ich moralnej świadomości płynie impuls do przemiany. „Akceptowanie budowy 

naszego organizmu, który jest nieświadomym wytworem naszych ułomności, nie może 

być przyjęte za regułę  naszego postępowania; nasze ciało powinno być naszym dziełem, 

ale nie egoistyczną samorealizacją, a czynem realizowanym poprzez przywrócenie życia 

ojcom.”166 Oznacza to, że człowiek powinien osiągnąć pełną autonomię w stosunku do 

przyrody, ale i także skierować ślepe siły tej przyrody w stronę realizacji wyższych celów 

ludzkości. Ciało, jak pisze Sietnicki, komentując poglądy Fiodorowa, „[…] powinno być 

stworzone od nowa i przeobrażone, powinno otrzymać zdolność do życia i nie ulegania 

rozpadowi we wszystkich środowiskach kosmosu.”167 

Fiodorow jako jeden z elementów owego przeobrażenia człowieka wymienia 

dysponowanie narządami [ros. połnoorgannost’]. Oznacza ona to, iż możliwe będzie 

całkowite podporządkowywanie narządów osobie, w ten sposób, że będzie można 

                                                
165 Swietłana Siemionowa, Tajny Carstwija Niebiesnogo,  Moskwa 1994, s.194-195. 
166 Nikołaj Fiodorow, Fiłosofija obszcziego dieła, t.1, s.74. 
167 Nikołaj Sietnickij, Ciełostnyj ideał, [w:] Pro et contra. , Antologija, kniga pierwaja, s.673.  
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zmieniać te narządy, organy w zależności od środowiska i warunków życia. Takie 

wyobrażenia można znaleźć u św.Pawła, który mówił o przeobrażonym ciele duchowym, 

czy u Orygenesa, w jego koncepcji ciała eterycznego. To swobodne dysponowanie 

swoimi narządami da człowiekowi możliwość zapanowania nad przestrzenią, podobnie 

jak wskrzeszenie oznacza panowanie nad czasem. W świecie zwierzęcym, w którym 

aktualnie człowiek partycypuje, nie jest on w stanie tworzyć i dobierać sobie narządów, 

ale im się podporządkowuje. Dlatego mamy tu do czynienia tylko z następstwem 

kolejnych pokoleń, ich wymianą, a nie z koegzystencją, współistnieniem.  

Możliwość dysponowania narządami tworzy społeczeństwo oparte na relacjach w 

pełni osobowych. „A więc tylko takie dysponujące narządami istoty mogą stworzyć 

głębsze, nierozdzielne zjednoczenie równych osób; złączenie zaś osobników-organów nie 

może być społeczeństwem wzajemnie rozumiejących się osób, ale może być tylko 

złączeniem nienawidzących się wzajemnie istot, jeśli tylko zachowały one w sobie cechy 

osobowe, zachowały w sobie zadatki albo resztki duszy, tj. nie stały się wyłącznie 

narzędziami […].”168 Przeobrażenie oznacza zatem pełną soborową jedność 

społeczeństwa. Realizacja takiego społeczeństwa to, zdaniem Fiodorowa, opowiedzenie 

się po stronie siły rozumnej, przeciwko ślepej sile władającej przyrodą.  

W rzeczy samej Fiodorow przedstawia projekt powrotu ludzkości do stanu rajskiej 

doskonałosci i szczęśliwości. Różnica w stosunku do tradycyjnych koncepcji 

chrześcijańskich jest taka, że powrót ten ma dokonać się wspólnym wysiłkiem wszystkich 

synów człowieczych. Krytyka, o której już mówiłem, kierowana pod adresem Fiodorowa, 

a dotycząca nieobecności w jego antropologii wątków personalistycznych, nie uwzględnia 

tego, że myśliciel ten postrzegał osobę ludzką jako dopiero stającą się, realizującą się, a 

nie z definicji daną. Pokazuje on ów trud tworzenia osoby i osobowych relacji 

międzyludzkich, natomiast odrzuca te koncepcje personalistyczne, które uwypuklają 

odkrywane przez mistykę korzenie człowieczeństwa.  

Rosyjski myśliciel przeobrażenie sytuuje jednak w zbyt dużym stopniu na poziomie 

cielesności. Udoskonalone zostaje ciało, natomiast doskonałość duchowa jest jakby 

wtórnym efektem tej cielesnej doskonałości. Tymczasem według bardziej ortodoksyjnego 

podejścia należy przyjmować, że niezbędnym warunkiem przeobrażenia czy 

przebóstwienia człowieka jest dokonana w nim wewnętrzna przemiana duchowa z 

udziałem Bożej łaski płynącej z zewnątrz. Można odnieść wrażenie, że Fiodorow bardziej 

                                                
168 Nikołaj Fiodorow, Fiłosofija obszcziego dieła, t.1, s.392. 
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koncentruje się na duchowej przemianie tych, którzy wskrzeszają (poczucie długu), a nie 

na samych wskrzeszonych. Fiodorow zdaje się apriorycznie zakładać bezgrzeszność 

wskrzeszanych przodków, nie uwzględniając, że przywrócenie do życia w 

przebóstwionym ciele ma być poprzedzone jakąś katharsis duszy, uświadomieniem 

swoich grzechów za ziemskiego życia i zwróceniem się do Boga o łaskę przebaczenia.  

U Fiodorowa nie widzimy ciągłości  pomiędzy egzystencją przodków przed 

wskrzeszeniem i po wskrzeszeniu. Wskrzeszenie jest procesem dokonywanym z 

zewnątrz, natomiast nie widać żadnej dynamiki płynącej od wnętrza istot wskrzeszanych. 

Oczywiście, zgodnie z wyobrażeniami Fiodorowa, jest ona niemożliwa, ponieważ nie 

przyjmuje on faktu pośmiertnej egzystencji duszy, oczekującej wskrzeszenia. Szereg 

wątpliwości przedstawia w swojej analizie Pugaczew: „Pierwszym nasuwającym się 

pytaniem jest: jak może nowa świadomość, właściwie – nowy człowiek, odpowiadać za 

grzechy poprzedniego człowieka? Czy można wmawiać dorosłemu winę za to, co on 

uczynił będąc dzieckiem? Kto jest winny w tym, że duchowy człowiek był „ukryty”, a 

teraz pojawił się na świecie dla osądzenia swojego sobowtóra, , pojawił się jako wyższą i 

prześwietlona świadomość? Gdzie jedność osoby, czy nie  rozszczepia się ona na dwa 

obrazy, dwa symbole, w końcu dwa stopnie, poziomy rozwoju indywiduum?”169      

Fiodorow nie stworzył systemu metafizycznego. Jego filozofia wspólnego czynu ma 

wymiar przede wszystkim etyczno-religijny i tworzy w tym zakresie pewien system, 

który wszakże ma również charakter jakiegoś apelu czy wezwania do przemiany 

rzeczywistości. Można jednak dopatrzyć się u niego swoistej metafizyki czasu i historii, 

która charakteryzuje się znaczną oryginalnością. Mianowicie ten moskiewski Sokrates 

konstruuje wizję historii, która zmierza do przodu, w przyszłość, jednocześnie zwracając 

się ku przeszłości. Według niego nie jest możliwe osiągnięcie w przyszłości nowej 

jakości bez rozrachunku z tym, co minione.  

Klasyczna chrześcijańska wizja historyczna zakłada wchłonięcie historii ziemskiej, 

będącej skutkiem Upadku w czas i przestrzeń, przez historię niebiańską, która ma swoje 

spełnienie w wieczności. Zwrócenie się w przeszłość polega tu na sięgnięciu do stanu, 

który miał miejsce przed Upadkiem, czyli unaocznienie rozpiętości pomiędzy utraconym 

rajskim bytowaniem, a wypełnionym wielorakimi rodzajami zła istnieniem w czasie i 

przestrzeni.  Ten schemat oznacza, że historia ma swoją stronę immanentną, realizowaną 

przez ludzi, jak i transcendentną, będącą częścią Bożej rzeczywistości. Miejscem 

                                                
169 O.Pugaczew, N.F. Fiodorow. Bessmiertije czieriez „obszczieje dieło”, [w:]  Ideja biessmiertija w russkoj 
religioznoj fiłosofii. Koniec XIX-naczało XX wieka,  s.198-199. 
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spotkania tych dwóch płaszczyzn są końcowe wydarzenia z dziejów świata, czyli 

powszechne zmartwychwstanie i sąd ostateczny.  

Fiodorow chce natomiast dzieje ludzkości sprowadzić do płaszczyzny immanentnej. 

Płaszczyznę transcendentną dla ludzi stanowi, według niego, wewnętrzne życie Świętej 

Trójcy (Trójca immanentna), i powinni oni przekształcać relacje między sobą na wzór 

tych, które istnieją w Trójjedynym Bogu. Z kolei ludzką odpowiedzią na objawienie Boga 

w stosunku do świata (Trójca odkupienia), powinna być realizacja Bożego planu 

zbawienia, który jednak spełnia się w ludzkiej płaszczyźnie immanentnej.   Na tym polega 

jego nowatorstwo w podejściu do problematyki eschatologicznej. 

Rosyjski myśliciel , stawiając jako zadanie dla przyszłości przywrócenie tego, co 

istniało w ludzkiej przeszłości, odrzuca jednak wszelkie koncepcje zakładające 

cykliczność procesu historycznego. Innymi słowy, wskrzeszenie przodków nie jest 

cyklicznym powrotem do tego co już było. Proces historyczny ma charakter 

jednokierunkowy, jest zwrócony w przyszłość, chodzi jednak o to, aby przyszłość 

ludzkości oznaczała uwiecznienie jej przeszłości, uczynienie jej na powrót żywą 

rzeczywistością. Jest to więc tworzenie przyszłości na wyższym poziomie ontycznym, w 

porównaniu z tym co było dotychczas.  

Immanentyzm Fiodorowa wyklucza powtarzalność, nieustanne powielanie się 

rzeczywistości. Dlatego Fiodorow poddaje gruntownej krytyce Nietzscheańską koncepcję 

wiecznych powrotów. Stwierdza, że niezliczone, bezwolne powroty, o których mówił 

Nietzsche powinny być zastąpione przez jeden, świadomy i dobrowolny powrót. Wieczne 

powroty są bowiem tylko kiepską imitacją prawdziwej nieśmiertelności. Każdy bowiem 

powrót oznacza nie tylko powtórzenie tego samego życia, lecz również cierpienia i 

śmierci. Taka wizja jest, zdaniem Fiodorowa, najbardziej ponurą z możliwych. Zapytuje 

on Nietzschego, dając jednocześnie własną odpowiedź: „[…] jakie udoskonalenia można 

zrealizować w przyjmowanym przezeń, nieskończonym ciągu powrotów, a dokładniej 

mówiąc, w owych śmiertelnych mękach całego rodu ludzkiego, jeśli w powrotach i 

powtórzeniach istniejącego «porządku» pozostaje i pozostanie na zawsze nieodmienna 

powszechna i wszechświatowa kara – śmierć wszystkich i każdego? Jedno jest tylko 

wyjście ze zgrozy nieświadomej i mimowolnej ewolucji oraz z nikczemności i 

przestępczości umyślnej samowoli: wskrzeszenie!”170 Wieczne powracanie tej samej 

rzeczywistości, a wraz z nią śmierci i cierpienia jest jeszcze większym fatalizmem, niż 

                                                
170 Nikołaj Fiodorow, Fiłosofija obszcziego dieła, t.2, s.269-270. 
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rodzenie się coraz to nowych pokoleń, które powtarzają los swoich poprzedników. W obu 

jednak wypadkach chodzi o to samo bezwolne, nieświadome poddawanie się ślepemu 

biegowi przyrody. 

Chociaż, jak zauważa Fiodorow, Nietzsche dopuszczał możliwość zmiany w obrębie 

poszczególnych cyklów, której celem jest wyłonienie nadludzi, to w ten sposób 

przeciwstawiał tych nielicznych całej reszcie, skazanej na wieczność śmierci i cierpienia. 

Jest to inna forma nauki o apokaliptycznym rozwiązaniu historii, w którym następuje 

podział na wiecznie potępionych i zbawionych. Nieśmiertelność staje się przywilejem 

garstki wybranych. Fiodorow zapytuje: „Czy jednak tego rodzaju przywilej zadowoli 

samych nadludzi. Czy nie znajdą się wśród nich takie szlachetne jednostki, które – jeśli 

już nie jest możliwe uczynienie nieśmiertelnymi wszystkich – zdecydują się raczej na 

gorzki los, aby tylko dzielić go ze wszystkimi, a nie rozkoszować się indywidualnie, na 

zasadzie wyjątku, tam, gdzie wszyscy lub prawie wszyscy cierpią lub umierają?”171 

W rozumieniu Fiodorowa Nietzscheańska koncepcja nadczłowieczeństwa jest 

przejawem egoizmu, jeszcze większego od tego, który każe pokoleniom żyjącym 

zapomnieć o swoich przodkach. Tak rozumiane nadczłowieczeństwo jest, jego zdaniem, 

największym grzechem i przywłaszczeniem sobie przywileju nieśmiertelności. 

Tymczasem nadczłowieczeństwo, właściwie pojęte, może stać się cnotą, gdy będzie 

polegać na wypełnianiu długu wobec przodków, wyrażającym się w przemianie przyrody 

ze ślepej w kierowaną rozumem, czyli w taką, w której możliwe będzie  wskrzeszenie. 

Taką formę nadczłowieczeństwa Fiodorow utożsamia z supramoralizmem. Wola mocy, o 

której pisał Nietzsche, oznacza dążenie do panowania nad sobie podobnymi, do uzyskania 

przewagi, natomiast nie zmierza w kierunku opanowania śmiercionośnych sił przyrody, 

które czynią ludzi jej niewolnikami – stwierdza Fiodorow.  

 Rosyjski filozof dostrzega też rozszczepienie myśli Nietzschego, gdy ten mówi z 

jednej strony o woli dążącej do władzy, a z drugiej wtłacza ludzkość w krąg wiecznych 

powtórzeń. Uznanie wiecznych powrotów oznacza podporządkowanie się człowieka 

ślepej przyrodzie, czyli utratę jego panowania. Istnieje też argument teoretyczny 

przeciwko nauce o wiecznych powrotach, bowiem nie istnieje dowód na to, że świat 

składa się ze skończonej liczby elementarnych atomów. Dlatego jedynym stanowiskiem 

jest uznanie konieczności dokonania siłami ludzkimi jednego powrotu, który będzie miał 

charakter świadomy i przywróci wszystkim nie tylko życie, ale i upragnioną 
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nieśmiertelność. ”Tym nie potwierdzonym przez naukę i (jeśliby były one możliwe) 

zdolnym doprowadzić do rozpaczy nieskończonym powrotom należy przeciwstawić jeden 

powrót jako rezultat przejścia przyrody dzięki nam od istnienia nieświadomego i 

śmiercionośnego do świadomego, do powszechnego zjednoczenia w celu wskrzeszenia 

wszystkich zmarłych pokoleń, które staną się panującą, świadomą siłą wszystkich 

światów.”172  

Nauka o wiecznych powrotach jest przeciwna wszelkiemu świadomemu działaniu, a 

za takie Fiodorow uważał rozumną działalność synów człowieczych. Człowiek jako istota 

świadoma nie może zaakceptować teorii wiecznych powrotów, która stwierdza, że 

jesteśmy powtórzeniem tego, czym byliśmy, ale niczego o tym dziś nie wiemy. Jest to 

bezpłodna, niepotwierdzona hipoteza, której przyjęcie niczego w ludzkim życiu nie 

zmienia i ponadto pozbawia wszelkiej woli działania. Wieczny powrót jest w istocie 

jakimś ślepym zmartwychwstaniem, konkluduje Fiodorow. Dalej, chociaż Fiodorow 

wprawdzie o tym nie pisze, lecz można to zauważyć porównując koncepcję wiecznych 

powrotów i naukę o wskrzeszeniu, należy zwrócić uwagę, że wieczny powrót nie oznacza 

przecież równoczesności życia wszystkich ludzi. Na wieczność utwierdza odstęp czasowy 

pomiędzy pokoleniami, a również każe nieskończoną ilość razy opłakiwać stratę ojców 

przez swoich synów! Założenie możliwości wiecznych powrotów, według Fiodorowa, 

jest próbą uratowania za wszelką cenę egoistycznie pojmowanej nieśmiertelności 

jednostki, natomiast nie ma nic wspólnego z troską o nieśmiertelność wszystkich ludzi i 

to nieśmiertelność wspólnie doświadczaną.  

Fiodorow za podstawowy problem historii człowieka uważa obecność w niej śmierci i 

konieczność jej wykorzenienia. Podkreśla to Iljin: „Tymczasem tragedia śmierci jest 

podstawowym faktem historii. […] Ogromna różnica pomiędzy zwykłym pojmowaniem 

filozofii historii i Fiodorowowskim polega na tym, że dla «moskiewskiego Sokratesa» 

przedmiot historii, tj. przeszłość, jest jednocześnie przedmiotem wskrzeszenia, 

przywrócenia tego, co zostało zniszczone, zmarło zostało zabite.”173  U Fiodorowa 

istnieje podstawowe rozróżnienie pomiędzy historią rozumianą jako fakt i historią, która 

stanowi projekt. Rozumiana jako fakt jest ona nieustannym pasmem konfliktów, 

wywołanych tym, że ludzkość podlega działaniu ślepych sił przyrody. Oto jak Fiodorow 

charakteryzuje ten stan istnienia człowieka: „Historia jako fakt – to jest to, co czynimy i 

                                                
172 Ibidem, t.2, s.295. 
173 Władimir Iljin, N. Fiodorow i prep. Serafim Sarowskij, [w:] N.F. Fiodorow.Pro et contra. , Antologija, kniga 
pierwaja, s.701. 
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czyniliśmy, ulegając naturalnym popędom, albo to, co czyni ślepa siła przyrody w nas i 

przez nas. Historia  okazuje się być ruchami i działaniami bez planu właśnie dzięki 

nieświadomemu albo nawet i świadomemu podporządkowaniu się człowieka ślepej sile, 

wyrażającym się w waśni i walce albo w zniewoleniu i przemocy.”174  Dlatego też 

obecność cierpienia i śmierci jest podstawową charakterystyką tej historii. Nie jest to 

jednak stan, który musi trwać wiecznie.  

Fiodorow odcina się od mrocznych wizji historycznych i wysnuwa projekt innej 

historii ludzkości.  Historia jako projekt to „zjednoczenie nie dla mitycznego albo tylko 

artystycznego, ale dla realnego, rzeczywistego wskrzeszenia.”175 Jest to jednak projekt 

realizowany siłami ludzkimi, choć i nie stanowi on wyłączności samego człowieka, 

ponieważ jest jednocześnie realizowanym Bożym planem odkupienia. Wobec takiej 

koncepcji historii można oponować, twierdząc, że w niedostatecznym stopniu uwzględnia 

ona skutki grzechu pierworodnego, głębi upadku człowieka w grzech i siły zła. Fiodorow 

źródeł zła upatruje w przyrodzie, która jest kłębowiskiem żywiołowych, nieokiełznanych 

sił i niesie ze sobą śmierć. Nie sięga jednak dalej i nie próbuje zgłębić metafizycznych 

źródeł zła. Odnotowuje to Bierdiajew: „Pozostaje tylko nie wyjaśnione, w czym, według 

Fiodorowa, tkwi źródło nieświadomej, ciemnej i śmiercionośnej żywiołowości 

przyrody.”176  

Mamy u Fiodorowa poruszający opis samego fenomenu zła, jego przejawiania się w 

przyrodzie, historii i ludzkich zbiorowościach - brak natomiast pogłębionego portretu 

człowieka jako wyodrębnionej osoby,  nie próbuje on zgłębić genezy i istoty zła. Nie 

zarysował on planu kosmicznego zmagania się dobra ze złem na poziomie duchowym, a 

tylko przedstawia projekty walki synów człowieczych z materialnymi żywiołami 

przyrody. Dalej, jeśli, zgodnie z nauką chrześcijańską,  to człowiek przyczynił się do 

rozprzestrzenienia w świecie zła (chociaż nie był jego bezpośrednim sprawcą), to trudno 

jest od niego oczekiwać pełnego pokonania tego zła. Dopiero nadnaturalna ingerencja 

Stwórcy w upadły świat może zgubny dla człowieka stan tego świata odmienić, choćby w 

synergii z człowiekiem, ale nie przy wyłącznie jego udziale. Wydaje się zatem, że takie 

nie pogłębione potraktowanie problematyki teodycei powoduje, że koncepcja 

immanentnego wskrzeszenia nie do końca przekonuje. 

                                                
174 Nikołaj Fiodorow, Fiłosofija obszcziego dieła, t.1, s.453. 
175 Ibidem, t.2, s.389. 
176  Nikołaj Bierdiajew, Rieligija woskrieszenija, [w:] Mutnyje liki. Tipy religioznoj mysli w Rossiji, s. 39. 
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Eschatologia Fiodorowa ma charakter aktywny i to aktywny w najwyższym stopniu, 

ponieważ cały wysiłek przywrócenia zmarłych do życia, zgodnie z jej założeniami, 

spoczywa na barkach człowieka. Bierdiajew nazywa filozofię Fiodorowa aktywnym 

antropologizmem i stwierdza, że w tym zakresie jego myśl stanowi wyjścia poza granice 

tradycyjnego prawosławia, które uświęcało pasywną postawę człowieka wobec 

rzeczywistości ziemskiej i traktowało to nieomalże jako dogmat.   Oczywiście, ten trud 

wskrzeszania jest dobrowolnym ludzkim wyborem (choć można zapytać czy sami 

wskrzeszani życzyliby bycia wskrzeszanymi przez ludzi, a nie przez Boga). 

Biorąc pod uwagę intensywność udziału człowieka w eschatologicznym czynie 

możemy wyróżnić: (1) postawę biernego oczekiwania  na Boże rozstrzygnięcie ludzkich 

dziejów, przywoływanie boskiego dopełnienia historii w modlitwie i liturgii, (2) 

przekształcanie rzeczywistości ziemskiej w synergii z Bogiem i niejako wspólne 

wprowadzanie jej do wieczności i wreszcie – (3) przejęcie „inicjatywy” eschatologicznej 

przez samego człowieka (koncepcja Fiodorowa). Mamy więc tutaj całą gamę możliwych 

„postaw eschatologicznych”. Fiodorowa filozofia wspólnego czynu oczywiście ma na 

względzie czyn ukierunkowany eschatologicznie. I nie chodzi tu o podjęcie działań 

mających na celu takie przekształcenie i udoskonalenie moralne żyjących aktualnie ludzi, 

aby byli oni poniekąd gotowi do stanięcia przed obliczem Boga u kresu ziemskiego eonu 

historii, ale aktywność, którą tradycyjnie przypisywało się Bogu, to znaczy wejście w 

posiadanie mocy zdolnych przywołać zmarłych do życia, przeobrazić to życie, a także 

środowisko tego życia. 

Czyn, według  Fiodorowa, zakłada maksymalizację celu, jak i maksymalizację 

środków do tego celu wiodących. Czyn ów dokonuje się poprzez intensyfikację badań 

naukowych i pracę. Fiodorow nie był zwolennikiem połączenia czynu i mistyki pod 

hasłem ora et labora. Jego zdaniem mistyka jest bezpłodna, ponieważ daje tylko 

wyobrażenie rzeczywistości eschatologicznych, pewną ich teorię, odrealniając je w ten 

sposób,  natomiast w żaden sposób nie przyspiesza eschatologicznego spełnienia. 

Poddając krytyce mistyczną filozofię Sołowjowa, który cel eschatologiczny rozumiał jako 

„królestwo duchów w uniwersalności Ducha Absolutnego” stwierdzał, że „[...] pojęcie 

ostatecznego celu, wyprowadzane na drodze mistycznej spekulacji, jest w swoich 

korzeniach błędne: uważać za ostateczny cel «zniszczenie materialności» znaczy 

utożsamiać ostateczne  ze śmiercią.”177  

                                                
177 Nikołaj Fiodorow, Fiłosofija obszcziego dieła, t.2, s.343. 
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Według Fiodorowa mistyka spełnia wtedy swoją funkcję eschatologiczną, gdy nie nie 

pojawiły się jeszcze rzeczywiste środki osiągnięcia ostatecznego celu, którym jest 

wskrzeszenie. Mistyka znosi rzeczywistość, a nie ją udoskonala, jak filozofia wspólnego 

dzieła – stwierdza Fiodorow, odrzucając mistyczną drogę eschatologii. Bierdiajew 

twierdził, że to odrzucenie wszelkiego mistycyzmu przez Fiodorowa jest świadectwem 

wpływu, jaki miał na niego XIX-wieczny naukowy pozytywizm. Ta niesłychana wiara w 

moc nauki i jej metod sprawia, sądzi Bierdiajew, że postawa Fiodorowa zaczyna 

przypominać marksistowską krytykę mistycyzmu i że jego eschatologiczny projekt 

upodobnia się do materialistycznej utopii, podobnej tym, które snuli utopijni socjaliści w 

rodzaju  Henri de Saint – Simona czy Charlesa Fouriera. 

Najbardziej oryginalnym elementem eschatologii Fiodorowa jest jego nauka o 

warunkowym charakterze proroctw Apokalipsy. Apokaliptycznych przestróg i gróźb nie 

należy, sądzi, uważać za prawdę ostateczną i katastroficzne wizje zawarte w Apokalipsie 

nie muszą być spełnione. Fiodorow twierdził, że przekonanie o tym, że nieuchronność 

kar, które mają spaść na grzeszną ludzkość u kresu jej historii, ma charakter 

bezwarunkowy – wynika z braku wiary w to, że Bóg pragnie zbawienia wszystkich ludzi.  

„Byłoby wielką zuchwałością pomyśleć, że Chrystus mógłby wyrazić żal z powodu 

niespełnienia się proroctwa o zniszczeniu świata. Dziwne także byłoby, jeśliby Apostoł 

miłości nie dziękowałby Bogu za to, że objawienie o końcu świata nie wypełniło się.”178 

Rosyjski myśliciel wskazuje na to, że proroctwa  Starego (Jonasz, Jeremiasz) i 

Nowego (Chrystus, św. Jan) mają charakter wychowawczy i wskazują na możliwość 

ostatecznego rozwiązania losów ludzi i świata na drodze kosmicznej katastrofy, jeśli 

ludzkość nie będzie realizować Bożego planu zbawienia. Jako przykład podaje biblijnego 

Jonasza, który widząc grzeszność mieszkańców Niniwy wieścił upadek tego miasta, ale 

Bóg, wysłuchując  ich próśb, zapobiegł katastrofie.  Proroctwa te mają zatem tylko 

charakter przestrogi, kierowanej do grzesznych, zatwardziałych ludzi. „Czy koniec świata 

będzie katastrofą, albo pokojowym przejściem, bez wojen, bez naturalnych klęsk – to 

zależy od tego, czy ludzie pozostaną przeciwnikami woli Bożej, pozostaną w stanie 

wiecznej wrogości albo, jednocząc się, staną się narzędziami woli Bożej w dziele 

przekształcenia siły niszczącej w odtwarzającą.”179   

Dla uzupełnienia można odwołać się do Sietnickiego, który, znając poglądy 

Fiodorowa, w jednym z artykułów zajął się analizą sensu proroctwa. Przede wszystkim 

                                                
178 Ibidem, t.2, s.158. 
179 Ibidem, t.2, s.158. 
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rozróżnia on pomiędzy przepowiednią a proroctwem. Przepowiednia oznacza  wiadomość 

o zdarzeniu mającym dokonać się w przyszłości. Natomiast  proroctwo jest zawsze 

warunkową przepowiednią. W potocznym wyobrażeniu uważa się na ogół odwrotnie. 

Proroctwo, które jest boskiego pochodzenia, uważa się za nieuniknione, a przepowiednię, 

będącą działalnością człowieka, za warunkową. Ta uwaga Sietnickiego jest istotna dla 

zrozumienia znaczenia poglądu Fiodorowa o warunkowości proroctw. Ludzie są skłonni 

uważać proroctwa wypowiadane pod Bożym natchnieniem za nieuniknione, gdy 

tymczasem ważna jest nie ich treść, ale cel, dla którego są wypowiadane. Sietnicki 

stwierdza, że „Każde proroctwo, będąc warunkowym, przedstawia sobą jednocześnie nic 

innego, jak swoisty  teologemat, będąc  jakby zadaniem, sens którego zawiera się w tym, 

że przed tym, do którego ono jest skierowane, postawiony jest ten lub inny konkretny cel, 

do którego powinien on dążyć i który powinien zrealizować i wcielić.[…] Odnosząc to do 

Apokalipsy, Objawienia Jana Teologa, przede wszystkim należy przyznać, że głównymi 

w tej księdze nie są przepowiednie «końca świata», albo «opis czasów ostatecznych». 

Ogólnie, opisywane w niej zdarzenia nie są faktami, które muszą dokonać się w porządku 

raz na zawsze określonej konieczności.” 180 W uzupełnieniu wywodów Sietnickiego 

można powiedzieć, że  mitologiczna Kasandra głosiła sprawdzające się przepowiednie, 

natomiast św. Jan głosił proroctwa, które nie muszą się spełnić (tak sądził przynajmniej 

Fiodorow).     

Doniosłość  poglądów Fiodorowa na temat warunkowego charakteru 

apokaliptycznego końca historii dostrzegał zwłaszcza Bierdiajew: „Projekt Fiodorowa jest 

projektem uniknięcia sądu ostatecznego. Pojmowanie apokalipsy jako groźby, przestrogi, 

jako przypowieści, a nie czegoś bezwarunkowego, tj. zależnego nie tylko od Boga, ale i 

od człowieka – to coś najgłębszego u Fiodorowa, prawdziwie genialnego.”181 Faktycznie, 

taki pogląd nie był wcześniej wypowiadany przez chrześcijańskich teologów i filozofów. 

Katastroficzne postrzeganie kresu dziejów ludzkich nosi w sobie ślady świadomości 

religijnej, która nie wyzwoliła się ze starotestamentowego obrazu Boga jako surowego, 

karzącego sędziego. Myśl Fiodorowa oznacza tu rzeczywiście nową jakość.   

Oczywiście, można zadać pytanie, dlaczego w Nowym Testamencie pojawiają się 

apokaliptyczne przestrogi skoro Chrystus w swoim nauczaniu twierdzi, że pragnie 

zbawienia wszystkich ludzi, czy pedagogika przestrogi nie stoi w kontraście z 

                                                
180 Nikołaj Sietnickij, Czto takoje prorocziestwo, [w:] Iz istorii fiłosofsko – esteticzieskoj mysli 1920-1930 
godow. N. A. Sietnickij, s204. 
181Nikołaj Bierdiajew, Rieligija woskrieszenija, [w:] Mutnyje liki. Tipy religioznoj mysli w Rossiji, s. 51-52.  
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chrześcijańskim ideałem przebaczenia i miłości? Można na to odpowiedzieć w ten 

sposób, że przechodzenie od religii surowej sprawiedliwości do religii opartej na zaufaniu 

człowieka do miłosiernego Boga nie jest procesem  natychmiastowym, ale wymaga 

pewnej dojrzałości i przygotowania ze strony człowieka. Fiodorow zresztą opisuje ten 

proces rodzenia się nowej świadomości moralnej, uświadamiania przez ludzkość swojej 

grzeszności, która wyraża się w niechęci do aktywnego włączenia się w boski plan 

zbawienia. Nawiasem mówiąc, wydaje się, że nie podjęto w obszarze teologii wątku 

takiego, że Pismo Święte rozpoczyna się przestrogą zawartą w Księdze Rodzaju, 

odnoszącą się do prarodziców (która to przestroga zresztą nie została wysłuchana), a 

kończy się przestrogą Apokalipsy. 

Fiodorow  w jednym z listów wyjaśnia bliżej motywy, dla których  apokaliptyczne 

proroctwa należy uważać za warunkowe. Pisze: „Godzina nie nastąpi, czas nie przybliży 

się, jeśli pozostaniemy bezczynni. Ślepa siła posiada moc, dopóki nie przebudziła się 

rozumna. Przepowiadać można tylko to, co złe – jako następstwo bezczynności i ślepoty, 

jako pobudzenie do działania i wiedzy. To, co dobre, można tylko czynić. To, co jest 

dobre i radosne można nie przepowiadać, a tylko pokazywać, kierować w stronę jednego 

świadomego działania.”182 Ze słów tych przebija przekonanie myśliciela, że sama wiedza 

jest niewystarczająca, że ostatecznym kryterium, decydującym o tym, jaka będzie 

przyszłość, jest czyn. Snucie rozważań o światowej katastrofie powoduje inercję, 

zgnuśnienie i w konsekwencji na zasadzie samospełniającego się proroctwa prowadzi do 

faktycznej katastrofy.  

Aleksander Gorski, komentując Fiodorowa, zauważał, że jest pewną skłonnością 

psychologiczną właściwą ludziom wyraźniejsze przedstawianie tego, co w przyszłości 

może być złe. Dobro nie jest tak transparentne i realizacja przyszłego dobra nie może 

opierać się na dotychczasowych wyraźnych przykładach. Tymczasem apokaliptyczna 

katastrofa jest wyobrażana jako spotęgowanie katastrof już przez ludzkość przeżytych. 

Dodać należy, że podobnie jest z wyobrażeniami piekła i nieba. Piekło jest w bogaty 

sposób opisywane, zaś wyobrażenia nieba uderzają swoim ubóstwem treści.  

W świetle nauki Fiodorowa o warunkowości proroctw apokaliptycznych można w 

inny sposób spojrzeć na ewentualny zarzut, że chce on jakby przejąć z rąk Boga zbawczą 

inicjatywę, uprzedzić niejako Go i stworzyć rękoma ludzkimi ziemski raj. Trudno 
                                                
182 list do S.Bartieniewa, cyt. za:Aleksandr Gorski, Nikołaj Fiedorowicz Fiodorow i sowriemiennost’, [w:]N. 
F.Fiodorow. Pro et contra. , Antologija, kniga pierwaja, s.561. 
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posądzać Fiodorowa o taki prometeizm, który występuje choćby w marksistowskim 

humanizmie, gdzie człowiek jest przedstawiany jako homo creator stawiający wyzwanie 

Bogu. Rosyjski eschatolog ciągle podkreślał, że zadaniem człowieka jest wypełnianie 

woli Bożej, ta zaś wyraża się w chęci zbawienia i przywrócenia do życia wszystkich 

ludzi. A zatem realizacja dzieła immanentnego wskrzeszenia jest bardziej wyrazem 

pokory człowieka wobec Bożych zamiarów, niż buntu i pychy, która każe mu postawić 

się w miejscu Boga. Buntem i nieposłuszeństwem wobec Boga jest, przeciwnie, bierne 

oczekiwanie na koniec świata, który będzie miał charakter zmartwychwstania 

transcendentnego i w którym objawi się gniew Boży. Możliwość wyboru pomiędzy 

immanentną a transcendentną formą wskrzeszenia pokazuje, że człowiek, mimo że żyje w 

warunkach oddziaływania wszelkich możliwych przyrodniczych determinizmów – 

pozostaje istotą wolną w swoich wyborach.  

Świadomość nieuchronności katastrofy jest dziedzictwem czasów pogańskich 

(ananke, fatum), natomiast świadomość chrześcijańska opiera się na wierze w 

Opatrzność, ma charakter historycznego prowidencjalizmu, który wyklucza 

eschatologiczny pesymizm. Konsekwencją wprowadzonego przez Fiodorowa 

rozróżnienia pomiędzy transcendentnym zmartwychwstaniem, a immanentnym 

wskrzeszeniem jest to, że to pierwsze było (i jest) traktowane przez ludzi jak coś 

wymuszonego, jak kara, bo jego dokonanie się jest związane ze sprzeciwianiem się woli 

Bożej, zaś drugie traktowane powinno być jako radosne spełnianie woli Bożej. 

Transcendentne zmartwychwstanie w efekcie jest odbierane jako coś budzącego strach i 

przerażenie, co nie ma miejsca w przypadku immanentnego wskrzeszenia. Można myśl 

Fiodorowa uzupełnić, dodając, że nacisk, który w przeszłości Kościoły chrześcijańskie 

kładły na nieuchronność kar apokaliptycznych, stwarzanie atmosfery swoistego terroru 

psychicznego, mógł się przyczyniać do upowszechniania poglądów ateistycznych oraz 

krytyk tychże Kościołów, iż w ten sposób kler wzmacnia swoją władzę. 

Pogląd o warunkowości proroctw apokaliptycznych wiąże się u Fiodorowa z 

przekonaniem o konieczności i realności apokatastazy, czyli zbawienia wszystkich ludzi. 

Siemionowa pisze, że : „Fiodorow rozwijał tę tendencję myśli chrześcijańskiej, która 

zmierzała do umocnienia pełni twórczych, życiodajnych zasad wyższego ideału 

chrześcijańskiego: Orygenes, św. Grzegorz z Nyssy, Jan Szkot Eriugena, w nowych 

czasach prot. S. N. Bułgakow, N. A. Bierdiajew z ich nauką o powszechnej apokatastazie, 

tj. odkupieniu wszystkich bez wyjątku i przeobrażonym powstaniu do wiecznego 
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przebóstwionego życia.”183. Jeśli wskrzeszenie miałoby dokonać się na drodze aktu 

transcendentnego, to nastąpiłby podział na zbawionych i potępionych. Fiodorow uważał, 

iż trudno dopuścić jest myśl o tym,  że zbawieni zażywają rajskiej szczęśliwości, widząc 

jednocześnie męki potępionych. Mamy tu jakby powtórzenie sytuacji synów 

człowieczych, którzy nie mogą znieść myśli o tym, że nie żyją we wspólnocie ze 

zmarłymi ojcami – przodkami. Z tą różnicą, że tutaj na miejsce nierównowagi w sensie 

fizyczno – cielesnym wchodzi nierównowaga w znaczeniu duchowo – moralnym.  

Zwolennicy teorii apokatastazy odrzucają możliwość istnienia piekła. Również 

Fiodorow twierdził, że „prawosławie nie zna bezwyjściowego piekła”. „Chociaż piekło 

powstało dlatego, że nie wiemy, co czynimy, tym niemniej nie ma niczego dziwnego w 

tym, że wielu pozbawia ono wszelkiej nadziei i wydaje się być wiecznym.”184 Kiedy 

ludzie zdobędą wiedzę o tym, co należy tworzyć, w jakim kierunku iść, to zacznie się 

proces wyzwalania się z piekła. Dzieło powszechnego wskrzeszenia kierunkuje ludzką 

energię i chęć działania, a tym samym oddala ją od piekła.  

Fiodorow ostateczne rzeczywistości eschatologiczne sprowadza jakby z zaświatów na 

ziemię. Życie ziemskie porównuje do stanu czyśćca, ponieważ obfituje ono we 

wszelkiego rodzaju biedy i klęski. Nie istnieje zamknięte piekło, ale też w aktualnym 

stanie nie istnieje niebo, ponieważ nie ma ludzi absolutnie bezgrzesznych. Ziemskie życia 

zatem jest procesem oczyszczenia. Ludzką historię porównuje Fiodorow do czyśćca i 

wspólne dzieło ma przemienić ten czyściec w niebo. W odróżnieniu od raju Dantego ten 

raj, to niebo ma być stworzony nie wyobraźnią i słowem, ale czynem. Nie jest to też 

jakieś miejsce zawczasu przygotowane przez Boga dla sprawiedliwych, ale możliwy do 

zrealizowania cel ludzkich działań. W niebie „nie będzie panowania, ani potępienia”. 

Proces oczyszczenia, przechodzenia ze stanu czyśćcowego do raju ma być też drogą 

powszechnego zbawienia, czyli apokatastazą. Fiodorow był jednocześnie świadom tego, 

że powszechne zbawienie nie jest jakimś nagłym wydarzeniem, ale stanowi proces 

długotrwały i, co więcej, nie ma pełnej gwarancji, że się powiedzie, gdyż wszystko zależy 

od wolnego wyboru ludzkości. Dlatego, jak uważał, widmo apokaliptycznego sądu jest 

ciągle realne jako alternatywny wybór, którego może człowiek dokonać. 

Ewangelicznym potwierdzeniem nauki o apokatastazie jest dla Fiodorowa historia 

dobrego łotra, która pokazuje, że zbawienie możliwe jest także dla grzeszników. W 

                                                
183 Swietłana Siemionowa, Anastasija Gacziewa, Fiłosof buduszcziego wieka (licznost’, uczienije, sud’ba idej), 
[w:] N.F. Fiodorow. Pro et contra. , Antologija, kniga pierwaja, s.17. 
184Nikołaj Fiodorow, Fiłosofija obszcziego diieła, t.2, s.155.  
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postaci tej upatruje Fiodorow prefigurację zbawienia całej grzesznej ludzkości. „Nigdy 

nie było takiej radości w niebie, jak w momencie wstąpienia tam łotra, którego należy 

uważać za wcielenie wszystkich grzechów nieszczęsnej ludzkości. Grzechy te, 

niewybaczalne, podlegające karze według praw ograniczonej ludzkiej prawdy, okazały się 

odpuszczone bezgraniczną dobrocią Bożą. Pozostał tylko Judasz…ale i Judasz pokajał 

się!...”185 Rosyjski filozof był przekonany, że w świecie nie istnieje radykalne zło. 

Zwracał przy tym uwagę na znaczenie wiedzy o ludzkiej naturze. Przebaczenie wiąże się 

nie tylko z miłosierdziem i skruchą, ale jego istotnym elementem jest wiedza o 

konkretnym człowieku. Dopóki nie zbada się motywów postępowania danego człowieka, 

warunków, w których żyje, dopóty należy powstrzymać się od jednoznacznych ocen. 

Fiodorow sądził, że postęp wiedzy o naturze człowieka i w ogóle o świecie doprowadzi 

do moralnej naprawy całej ludzkości, a co za tym idzie – do powszechnego zbawienia. 

Badanie, poznawanie ludzi i rzeczywistości prowadzi do oczyszczania świata z grzechu. 

„Badanie, jako czynność rozumu, wchodzi w skład modlitwy, która jest ujawnieniem się 

całej duszy, wszystkich jej zdolności, uczucia i rozumu; badanie jest tą składową częścią 

modlitwy, która oczyszcza uznanych za grzeszników, odłączonych i w ogóle nie 

świętych; badanie nawet Judasza zdrajcy nie pozostawiło w piekle, na samym dnie 

otchłani; usprawiedliwienie zaś Judasza jest usprawiedliwieniem ostatniego 

grzesznika.”186  

Świadectwem tego, jaką wagę Fiodorow przypisywał do swojej nauki o 

powszechności zbawienia, jest napisana przez niego Modlitwa o powszechne zbawienie, 

zamieszczona w głównym jego dziele. Jego naukę o apokatastazie doceniał Bierdiajew i 

Zenkowski. Obok poglądu o warunkowości proroctw apokaliptycznych, ta nauka stanowi, 

jak się zdaje, najbardziej cenną część  aktywnej eschatologii Fiodorowa. Jeśli nawet 

uznaje się jego projekt wskrzeszenia zmarłych przodków za zbyt odległy od 

dogmatycznego, ale i także źródłowego pojmowania chrześcijaństwa, to w tym zakresie 

religijna filozofia Fiodorowa stanowi istotny przełom. Nauka o apokatastazie będzie 

później rozwijana przez Bułgakowa i Bierdiajewa, na pewno nie bez Fiodorowowskiej 

inspiracji.  

Problem śmierci w ujęciu Fiodorowa posiada wymiar przede wszystkim moralny  i 

fizyczny, natomiast brak jest tu rozbudowanego elementu metafizycznego. Ten prorok 

                                                
185 Ibidem, t.2, s.174  
186 Nikołaj Fiodorow, Fiłosofija obszcziego diieła. Sobranije soczinienij w czietyriech tomach, Moskwa 1995, 
t.1, s.313.. 
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wspólnego czynu nie konstruuje teodycei, która byłaby próbą usprawiedliwienia Boga w 

obliczu  powszechności śmierci. Śmierć nie jawi się Fiodorowowi jako metafizyczne 

fatum, lecz stanowi pewną przypadłość przyrody w jej aktualnym stanie. Ponieważ 

przyroda jest dla człowieka wrogiem przejściowym, więc i śmierć zostanie pokonana 

wraz z postępami jej regulacji. Podejście tego myśliciela do zagadnienia śmierci jest 

bodaj najbardziej optymistyczne w dziejach filozofii.  

Dotychczas nikt nie wypowiadał z taką śmiałością myśli, że śmierć może być 

pokonana wysiłkiem samych ludzi. Na poziomie filozoficznego myślenia „pokonanie 

śmierci” rozumiano przede wszystkim jako wypracowanie takiego systemu przekonań 

praktycznych i poglądów teoretycznych, który zapewniłby życie bez trwogi w obliczu 

nieuchronności śmierci. W starożytności taki charakter miały etyczne systemy stoików i 

epikurejczyków, a  później choćby sceptycyzm Michała Montaigne’a czy cały nurt 

filozofii egzystencjalistycznej. Generalnie chodziło tu o filozofie, które pełniły funkcję 

konsolacyjną i były pewnym sposobem „przygotowania się do śmierci”. Śmierć jest tu 

tematem dla człowieka, który stoi w obliczu mniej lub bardziej odległej własnej śmierci. 

Doniosłość koncepcji Fiodorowa polega na tym, że bardzo silnie akcentuje motyw 

odpowiedzialności za śmierć innych osób. Siemionowa w ten sposób charakteryzuje tę 

swoistą cechę Fiodorowowskiego myślenia na temat śmierci: „Fiodorow wzywa nie do 

egoistycznego «pamiętaj o śmierci», ale do moralnego, w ukryty sposób zawierającego – 

«pamiętaj o zmarłych».”187 Poza tym owo memento mori łączy się u niego w jedną całość 

z memento vivere. Fiodorow zatem rozważa śmierć w całokształcie jej odniesień do 

relacji, które istnieją między ludźmi, jak i do życia jako całości. Ten motyw 

nieegoistycznego podejścia do śmierci odgrywa w jego myśleniu wiodącą rolę. Zarzut, że 

dostrzega on tylko biologiczną stronę śmierci, w świetle tego, wydaje się być 

nieuzasadniony. Śmierć jest dla niego nie tylko przerwaniem fizycznego istnienia, lecz 

jest przede wszystkim zerwaniem relacji międzyludzkich, i to tych, które mają dla 

człowieka podstawowe znaczenie, a więc istniejących pomiędzy rodzicami i ich dziećmi. 

Jeśli Epikur twierdził, że dopóki jesteśmy, to śmierć nie istnieje, a gdy jest śmierć, to już 

nas nie ma, to odbierał śmierć z egoistycznej perspektywy własnego ja. Dopiero przyjęcie 

interpersonalnej perspektywy proponowanej przez Fiodorowa pokazuje, że problem 

śmierci zakorzeniony jest głęboko nie tylko w obszarze świadomości własnego istnienia, 

ale również w płaszczyźnie moralnej.  

                                                
187 Swietłana Siemionowa,  Fiłosof buduszcziego wieka Nikołaj Fiodorow, s.162. 
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Fiodorow podkreśla, że afirmacja życia przez pokolenie synów łączy się z 

jednoczesnym ograniczaniem i odbieraniem życia pokoleniu ojców. Proces wypierania 

[ros. wytiesnienije], o którym nieustannie przypomina, posiada swoje konsekwencje 

moralne. Chodzi tu zresztą nie tylko o fizyczne rozumienie tego procesu, lecz przede 

wszystkim o wypieranie ze świadomości i pamięci obrazu swoich przodków. Gorski 

wskazywał na zbieżność poglądów Fiodorowa z późniejszą psychoanalizą Zygmunta 

Freuda. Freud twierdził, że wyparte ze świadomości w podświadomość obrazy bliskich 

zmarłych powracają we snach w ożywionej postaci. Tylko nieliczne, twórcze jednostki 

przenoszą te wyparte treści w obszar głoszonych przez siebie idej, wierząc, jak dzieci, że 

śmierć nie ma absolutnego charakteru. 

Ten maksymalizm myślenia Fiodorowa o śmierci, wyrażający się w tym, że śmierć 

traktuje on nie jako przyrodniczy i egzystencjalny fakt, lecz jako moralne wyzwanie, ma 

swoje źródło w jego podstawowym założeniu etycznym, które wyraża się w formule: nie 

egoizm, nie altruizm, ale pokrewieństwo. Pokrewieństwo (my) jest syntezą egoizmu (ja) i 

altruizmu (inni). Ludzie powinni żyć nie dla siebie, nie dla innych, ale wszyscy dla 

wszystkich. Na tej podstawie, uważa Fiodorow, należy opierać podejście do śmierci. 

„Gdy wszyscy będą odczuwać i uświadamiać siebie we wszystkich wszystkich, to w  ten 

sposób nawet dalsi staną się bliskimi, powstanie wielojedność [ros. mnogojedinstwo]. 

Cierpienie i śmierć mogą zwyciężyć prawdziwe pokrewieństwo (i to tylko zewnętrznie, a 

nie wewnętrznie) tylko do tego czasu, dopóki ta wielojedna istota nie będzie kierować 

zewnętrzną siłą.”188  

W takich stwierdzeniach mamy u Fiodorowa pewne nawiązania do filozofii 

wszechjedności, chociaż nie w idealistycznym jej wydaniu. Wielojedność jest 

przetransponowaniem wewnętrznych relacji istniejących w Trójcy Świętej na całą 

ludzkość. Wskrzeszenie nie jest rozumiane przez Fiodorowa jako biologicznie czy 

medycznie pojmowana „walka ze śmiercią”, lecz jest samym centrum moralności. 

Stwierdza on wręcz, że „wskrzeszenie i moralność są zupełnie tożsame”. A zatem postęp 

moralny ma oznaczać równoczesny postęp w dziele wskrzeszania. Opanowywanie 

ślepych sił przyrody niosących śmierć jest równocześnie moralnym doskonaleniem się. 

Można powiedzieć, że to utożsamienie przez Fiodorowa moralności ze wskrzeszeniem 

jest myślą zupełnie unikalną w dziejach filozofii. Paradoksalność i niezwykłość tego 

poglądu będzie jednak mniejsza, jeśli przeniesiemy go w obszar religii chrześcijańskiej. 

                                                
188 Nikołaj Fiodorow, Fiłosofija obszcziego dieła, t.2, s.367. 
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Wówczas okaże się że w planie już nie wskrzeszenia, ale zmartwychwstania ludzka 

aktywność moralna ma podstawowe (wraz z wiarą) znaczenie, bo to, jakimi powstaniemy 

z martwych od tej aktywności właśnie zależy. 

Chcąc w pełni pojąć Fiodorowowski eschatocentryzm należy uwzględniać 

równoległość wątku religijnego i naturalistycznego, które określają stosunek tego autora 

do fenomenu śmierci i możliwości jej przezwyciężenia. Dobieszewski189 zwraca uwagę 

na to, że wątki te tworzą pewną nierozdzielną całość i nieobecność jednego z nich 

powodowałaby zachwianie całej myślowej konstrukcji. Znamienne, że następcy i 

uczniowie Fiodorowa podzielili się na dwa jakby obozy. Do kierunku naturalistycznego 

możemy zaliczyć: N. Umowa, Ciołkowskiego, Włodzimierza Wernadskiego, Aleksandra 

Czyżewskiego. Natomiast orientację religijną reprezentują: Gorski i Sietnicki. Fiodorow 

zresztą kierował swoją filozofię zarówno do ludzi religijnych, jak i niewierzących. Ci 

drudzy niekoniecznie muszą odczytywać religijne przesłanie filozofii wspólnego czynu.  

Jednak zawartość naukowa  Fiodorowowskiej „recepty na wskrzeszenie”, co zresztą 

zrozumiałe,  jest dość uboga. Zapewne gdyby nie znajdowała swojego wzmocnienia w 

obszernej argumentacji teologicznej, to mogłaby co najwyżej być traktowana jako 

ciekawostka z pogranicza nauki i fantazji. Warto jednak przyjrzeć się pewnym ideom 

naukowym i technicznym, które Fiodorow formułował, w oparciu o aktualny stan wiedzy.  

Fiodorow uważał, że wskrzeszenie przodków będzie możliwe tylko wtedy, gdy 

zjednoczona ludzkość będzie w stanie regulować procesy zachodzące w przyrodzie. 

Chodzi tu o wykorzystanie energii tkwiących w przyrodzie i skierowanie ich na tory 

zgodne z ludzką wolą wskrzeszania. Skoro jedyną fizyczną pozostałością po przodkach są 

ich prochy, to należy prochy te wydobyć z ziemi i je scalić. Pomysł, żeby w ten sposób 

zrekonstruować człowieka nie wydaje się być zbyt oryginalny. Wychodząc z założenia, że 

wszystko na ziemi składa się z prochów przodków, postuluje badanie drobnych cząstek 

materii, które mają w sobie zapisane ślady przebywania w różnych środowiskach. 

„Wyobraźmy sobie, że świat nagle albo nie, został oświetlony, stał się poznawalny we 

wszystkich swoich drobnych częściach – czy nie będzie wtedy jasnym, jakie cząstki były 

w krótkim związku jedna z drugą, w jakim domu albo organizmie gościły razem albo 

jakiej całości część one stanowiły.”190 

                                                
189Janusz Dobieszewski, Nikołaj Fiodorow – ekscesy zmartwychwstania, [w:] pod red. Janusza Dobieszewskiego 
Wokół Szestowa i Fiodorowa. Almanach myśli rosyjskiej,  s.82.  
190 Nikołaj Fiodorow, Fiłosofija obszcziego dieła, t.1, s.376-377.  
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Fiodorow był świadom tytaniczności pracy, którą należy dokonać, aby prześledzić 

drogi cząstek  z poszczególnych ludzi. Jednak, wraz ze wskrzeszaniem kolejnych 

pokoleń, wiedzy będzie przybywać, a do wspólnego dzieła przyłączać się będą kolejni 

wskrzeszeni. Ale badanie cząstek ciał to tylko początek wskrzeszania. „Dla wskrzeszenia 

nie wystarczy samo badanie molekularnej budowy cząstek; ponieważ są one rozsiane w 

przestrzeni systemu słonecznego, a być może, i innych światów, to trzeba je jeszcze 

zebrać; a zatem problem wskrzeszenia jest tellurgosolarny albo nawet 

tellurgokosmiczny.”191 

Siemionowa, komentując naukowe wizje Fiodorowa, podkreśla, że nie należy 

odczytywać ich w duchu wulgarnego materializmu Ludwiga Büchnera czy Jakoba 

Moleschotta. Sądzi, że koncepcja Fiodorowa jest bliższa św. Grzegorzowi z Nyssy, który 

twierdził, że każda cząstka ludzkiego prochu  zawiera w sobie pewien znak duszy, który 

tę cząstkę przypisuje do jednego organizmu. Wskrzeszenie byłoby wtedy jakimś 

łączeniem się cząstek niegdysiejszego ciała , zgodnie z zasadą identyczności wyrytego na 

nich znaku psychicznego. Fiodorow idzie tym tropem rozumowania, twierdząc, że należy 

opracować coś w rodzaju genealogii ludzkości, którą nazywa paleontologią. Mówiąc 

dzisiejszym językiem biologii, chodziłoby o opracowanie pełnej mapy kodu 

genetycznego ludzkości. W dzieciach zawarte są informacje genetyczne dotyczące ich 

rodziców i na tej podstawie można byłoby identyfikować cząstki ciała jako przynależne 

właśnie tym rodzicom. W świetle dzisiejszej wiedzy na temat kodu DNA i 

eksperymentów z klonowaniem okazuje się, że trop, na który wskazywał Fiodorow, a 

przed nim św. Grzegorz z Nyssy był właściwy, ponieważ nawet bez zbierania wszystkich 

cząstek ciała, ale tylko z pojedynczych komórek można odtworzyć cały organizm, 

przynajmniej jako cielesną kopię.  

Pozostaje jednak problem świadomości wskrzeszanych taką drogą osobników. 

Fiodorow mówił o tak zwanych świetlnych obrazach zmarłych, które Siemionowa odnosi 

do współczesnych teorii tzw. biopsipola (rozwijał ją w latach 70-tych XX wieku A. 

Maniejew). Biopsipole byłoby jakimś energetycznym odpowiednikiem duszy. Fiodorow 

pisał, że poszczególne cząstki zmarłych zachowują właściwą danemu organizmowi 

wibrację, co mogłoby być podstawą do jego odtworzenia. Wykorzystując energię prądów 

powietrznych i kierując je do ziemi można spowodować, że prochy ludzkie będą 

wydobywać się wraz z wodą. Następnie pod wpływem promieni świetlnych i 

                                                
191 Ibidem, t.1, s.378. 
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chemicznych zaczną łączyć się według zasady powinowactwa wibracji. W ten sposób 

będą tworzyły się świetlne obrazy ciał zmarłych (ale też i żyjących), które odbite od ziemi 

zostaną zawrócone w kosmosie (co będzie możliwe dzięki kierowaniu ruchami ciał 

niebieskich) i wracając z powrotem na ziemię połączą się z cząstkami ciała. Ten opis, 

dość  niejasny, pokazuje, że Fiodorow starał się znaleźć jednak naukowy sposób 

odtworzenia ciał zmarłych przodków, unikając elementów magii czy sięgania do mistyki. 

Człowieka, zarówno za jego życia, jak i po śmierci pojmuje jako istotę nieodrodnie 

złączoną ze środowiskiem przyrodniczym.  Przy okazji można powiedzieć, że wiele 

pomysłów naukowych i technicznych na wstępnym etapie wydawało się graniczącymi z 

bajką, ale potem przyoblekały się w konkretny kształt (na przykład pomysły machin 

latających czy choćby wspomniane metody klonowania).     

Konieczność regulacji zjawisk atmosferycznych i wykroczenia w przestrzeń 

kosmiczną jest dla Fiodorowa konsekwencją realizacji dzieła wskrzeszenia. Fiodorow 

snuje zawrotne wizje opanowania kosmosu i wykorzystania jego energii: „Oczywiście, 

regulacja zmienia ślepe ruchy planet i całego słonecznego (odsłonecznego) systemu w 

kierowane rozumem synów ludzkich.[…] Ziemia, a również i inne planety, powstałe z 

kosmicznego pyłu, pod kierownictwem rozumnych istot wytworzą z tegoż kosmicznego 

pyłu i meteorytów przewodniki siły ku słońcu i od niego otrzymają siłę swobodnego lotu, 

tj. burzom elektromagnetycznym, wywoływanym przez słońce na ziemi, będzie nadany 

prawidłowy ruch, odpowiedni bieg. Poprzez te przewodniki, jak było powiedziane, ziemia 

i wszystkie inne regulowane planety, wpływając na centrum, będą przyspieszać albo 

zwalniać ruch całego systemu. Suma uduchowionych przez wskrzeszone pokolenia 

światów, w ścisłym braterskim związku, stanie się sama narzędziem wskrzeszenia swoich 

ojców – poprzedników.”192  

Regulacja kosmosu ma służyć zresztą nie tylko pozyskaniu kosmicznej energii. Ma to 

być miejsce zamieszkiwania wskrzeszonych pokoleń, gdyż ziemia nie będzie w stanie ich 

wszystkich pomieścić. Poglądy Fiodorowa były prekursorskie i znalazły swoich 

kontynuatorów. Jego uczeń, Ciołkowski, powiedział, że „ziemia jest kolebka ludzkości, 

ale nie można zawsze żyć na tej kolebce” i program badań kosmicznych, loty kosmiczne 

były konsekwencją tego sposobu myślenia. Zanim sięgniemy w kosmos, uważa 

Fiodorow, należy uregulować zjawiska atmosferyczne i wykorzystać ich energię do dzieła 

wskrzeszenia. Docenia wynalazek piorunochronu, jako sposobu pozyskiwania energii 

                                                
192 Ibidem, t.2, s.111. 
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wyładowań atmosferycznych, a najwięcej uwagi poświęca próbom wywoływania deszczu 

z wykorzystaniem artylerii, które można wykorzystać przy zwalczaniu skutków suszy. 

Oczywiście, Fiodorow przedstawia tylko zarysy projektu wskrzeszenia, widzianego 

od strony naukowo-technicznej. Jego argumentacja teologiczno-filozoficzna jest 

niepomiernie bardziej sugestywna. Tym niemniej stara się wytyczyć pewien kierunek 

rozwoju nauki i w ogóle postępu ludzkiej wiedzy, która, jak uważa, znacząco się rozrosła, 

ale nie służy właściwym celom, bo na przykład jest wykorzystywana do celów 

militarnych. Zresztą na ten motyw Fiodorow kładł duży nacisk, twierdząc, że siły armii i 

uzbrojenia powinny być kierowane nie w stronę pozbawiania życia na wojnach, jak to jest 

dotychczas, ale należy je wykorzystać w celu przywracania życia, wskrzeszania. Nie 

chodzi przy tym o to, że armie należy rozwiązać, ale o wykorzystanie ich organizacyjnych 

zalet dla służenia życiu, a nie śmierci. Z argumentacji Fiodorowa przebija niewątpliwa 

wiara w moc sprawczą nauki, która przypomina trochę Franciszka Bacona i cały nurt 

europejskiego oświecenia, który kulminuje w XIX-wiecznym pozytywizmie i XX-

wiecznym scjentyzmie.  

Jednak ta naukowa, rzec można, wiara czy wiara w naukę nie jest u Fiodorowa wiarą 

podstawową. Nauka i technika mają dostarczać tylko środków do realizacji 

podstawowego religijnego celu wskrzeszenia. Fiodorow nie czyni uczonych kapłanami 

nowej religii. Jego ideałem jest uczony-pracownik, który tylko przekuwa w czyn 

chrześcijański imperatyw wskrzeszenia. Rosyjski myśliciel poddaje krytyce aktualne 

środowiska naukowe, które służą tylko mnożeniu cywilizacyjnych wygód, tracąc z oczu 

wielki moralny cel wskrzeszenia przodków. 

Problem cierpienia u Fiodorowa pozostaje w ścisłym związku z zagadnieniem śmierci 

i sposobów jej przezwyciężenia. Nie tworzy on odrębnej filozofii czy teologii cierpienia, 

natomiast,  opisując aktualną upadłą rzeczywistość,  pokazuje różne obszary przejawiania 

się w niej cierpienia i jego powszechność. Przytoczona wcześniej opinia Bierdiajewa, że 

Fiodorow nie uwzględnia teologicznej doniosłości tajemnicy Golgoty i misterium Krzyża 

nie wydaje się być do końca prawdziwa. Chociaż Fiodorow nie próbuje wgłębiać się w 

metafizyczny sens cierpienia, podobnie jak i śmierci, to opisuje bytowanie człowieka jako 

przeniknięte cierpieniem. Taka charakterystyka rzeczywistości ludzkiej nie jest jednak 

dokonywana w celu wyłącznie poznawczym. Zgodnie z ogólnym założeniem Fiodorowa, 

że filozofia jest w istocie czynem zmieniającym rzeczywistość, a nie teorią, która pozwala 

ją tylko zrozumieć – ukazanie różnych form cierpienia ma służyć jako wezwanie, apel do 

fundamentalnej przemiany świata. 
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Fiodorow stosunek do cierpienia uzależnia od stosunku do życia, od ogólnego 

wartościowania świata. „Istnieją dla ludzkości dwa wyjścia: albo uznać, że życie jest złem 

i dlatego wymaga zniszczenia (buddyzm), albo, jeśli będzie uznane, że życie jest dobrem, 

to w tym samym będzie zawierać się wymóg odtworzenia życia, na czym polega sens 

chrześcijaństwa, jako zapowiedzi Zmartwychwstania; w drugim przypadku przemiana 

ślepej siły, niosącej w sobie głód, plagi i śmierć, w życiodajną może i powinno łączyć 

wszystkich ludzi.”193 Rosyjski myśliciel często przeciwstawia buddyzm chrześcijaństwu, 

a postać Buddy osobie Chrystusa. To przeciwstawienie ma na celu pokazanie dwóch 

typów podejścia do cierpienia: aktywnego i pasywnego, to znaczy filozofii działania i nie- 

działania. Chrześcijaństwo, według Fiodorowa, jest religią żywą, ponieważ zamiast 

pasywnie przyjmować cierpienie i śmierć stawia je jako zadanie do przezwyciężenia. Jest 

to religia pytań, a nie samozamknięcia się, jak na przykład buddyzm. Chrześcijaństwo jest 

religią Paschy, a to znaczy, że „[...] w każdy piątek stawia nam pytanie, «dlaczego to, co 

żyje, cierpi», każda sobota zawiera w sobie pytanie, «dlaczego to, co żyje, umiera», i w 

każdą niedzielę zapytuje, «dlaczego umarli nie ożywają, będący w grobach nie 

zmartwychwstają».”194 

Podobnie jak pytanie o sens śmierci, tak i pytanie o sens cierpienia nie ma charakteru 

teoretycznego, lecz wzywa do usunięcia, wykorzenienia go ze świata. Postawa buddyjska 

(która niekoniecznie wynika z wyznawania samej religii buddyzmu, jak u Tołstoja) 

zmierza do unicestwienia zła razem ze  światem, poprzez uznanie go za pozór, który 

roztapia się w stanie nirwany. Cierpienie zatem nie jest pewnym tylko stanem biernego 

doznawania, lecz i wyzwaniem. Człowiek Fiodorowa nie traktuje rzeczywistości jako 

pasma cierpień, które można tylko znosić, oczekując że Bóg odmieni ludzki los. Taka 

podstawa jest Fiodorowowi zupełnie obca. Celem filozofii Fiodorowa nie jest 

wskazywanie na sposoby znoszenia cierpienia poprzez wyrabianie w sobie wewnętrznej 

odporności na jego ciosy. Taki  ideał stoicki, czy związany z ascezą chrześcijańską nie 

znajduje u Fiodorowa akceptacji. 

Moskiewski prorok wskrzeszenia nie wzywa do tego, żeby cierpienie było 

przecierpiane, nie jest piewcą wytrwałości, lecz jego filozofia wskazuje na konieczność 

usunięcia źródeł cierpienia. Ludzka aktywność powinna zostać skierowana na 

wykorzenianie wszelkich przejawów zła w świecie, które powodują cierpienie. Zresztą ta 

działalność ma być wstępem i poprzedzać wielki czyn wskrzeszenia zmarłych przodków. 

                                                
193Ibidem, t.2, s.142.  
194 Ibidem, t.1,s.461. 
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Fiodorow stawia przed ludzkością dalekosiężny cel wskrzeszenia umarłych, ale to nie 

znaczy, że jest obojętny w stosunku do aktualnego cierpienia ludzkości. Usuwanie 

przyczyn cierpienia, zmniejszanie jego zasięgu jest jednocześnie elementem doskonalenia 

się moralnego, wspinania się ludzkości na wyższy szczebel duchowego rozwoju. 

 Cierpienia, podobnie jak i śmierć, wiąże się z działaniem ślepych sił przyrody, które 

dezintegrują ludzką rzeczywistość na różnych jej poziomach. Ciekawe jest przy tym, że 

Fiodorow, który z jednej strony nazywa przyrodę ślepą, a więc pozbawioną w samej sobie 

ludzkich sposobów wartościowania, z drugiej strony nazywa ją też wrogiem, a więc 

przypisuje niejako jej świadomą intencję czynienia zła. Brak jest przy tym głębszej 

analizy przyczyn tego, że przyroda jest niosącą cierpienie i zło siłą. Fiodorow, który stoi 

przecież na gruncie chrześcijaństwa, nie ukazuje wyraźnie przejścia od rajskiego grzechu 

człowieka do skażenia jego skutkami całej przyrody. 

Czasami można odnieść wrażenie, że traktuje przyrodę jako ślepy żywioł podobny do 

Schopenhauerowskiej woli życia, która w procesie swego uprzedmiotowienia wprowadza 

w świat nieustanny konflikt i rozdarcie. Niektórzy krytycy wytykają Fiodorowowi to, że 

w istocie chce on oddzielić człowieka od przyrody, że traktuje ją wyłącznie jako 

demoniczną siłę. W tym duchu wypowiadał się Wołyński: „Fiodorow izolował człowieka 

od otaczającej go przyrody. Dla niego przyroda jest tylko ślepą i śmiercionośną siłą, którą 

należy regulować i przezwyciężać. Jednak między przyrodą i duchem istnieje tajemniczy 

związek. W swojej podstawie nie jest ona wcale wroga człowiekowi.[…] Fiodorow grozi 

pięścią przyrodzie. A przecież syn człowieczy – to przede wszystkim syn przyrody, a 

dopiero później syn przeszłości swoich ojców.”195   .  

Fiodorow postrzega w aktualnej przyrodzie wroga, którego należy ujarzmić, 

natomiast nie uwzględnia tego, że i w tym, nie do końca doskonałym stanie jest jednak 

przyroda siłą podtrzymującą życie. Wołyński zwraca uwagę na to, że Fiodorow postrzega 

przyrodę wyłącznie jako siłę nierozumną i ślepą, gdy tymczasem przyroda często swoją 

rozumnością przewyższa człowieka. Jako przykład podaje przyrodnicze mechanizmy 

regulacji równowagi płci, czy regulacji populacji (po wojnach instynkt seksualny 

wzrasta). Według tego krytyka postrzeganie przyrody przez Fiodorowa jest jednostronnie 

antropocentryczne, nie uwzględnia faktu, że człowiek jest tylko cząstką przyrody i myśl o 

podporządkowaniu całej przyrody jest czystą fantazją. Z punktu widzenia zaś dzisiejszych 

doświadczeń kryzysu ekologicznego można powiedzieć, że to sam człowiek może 

                                                
195 Akim Wołyńskij, Woskrieszenije miertwych, [w:] N. F. Fiodorow.Pro et contra. , Antologija, kniga pierwaja, 
s.487-488. 
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zagrażać przyrodzie i to właśnie przyroda przekształcona przez człowieka staje się czymś 

groźniejszym, niż rozwijająca się swoimi własnymi prawami.  

Siemionowa uważa zarzuty takie, jak te które stawia choćby Wołyński, za 

nieuzasadnione. Według niej należy odróżnić dwa oblicza przyrody, które Fiodorow miał 

na myśli: „Tak, na pytanie o «naszego wspólnego wroga» on rzeczywiście odpowiadał: 

przyroda. Ale co  miał przy tym na uwadze? Oczywiście, przyrodę jako określony 

porządek istnienia, opierający się na narodzinach, różnicy płci, wzajemnej walce, 

wypieraniu i śmierci (inaczej mówiąc, na zasadzie: wszystko następujące wypiera 

wszystko poprzedzające), ale zupełnie nie przyrodę jako całokształt tego, co istnieje, 

żywą różnorodność stworzenia.”196 Z tego powodu Fiodorow mówił, że przyroda jest dla 

człowieka wrogiem tylko przejściowym, a nie wiecznym. Co więcej, przyroda jakby 

oczekuje na to, że człowiek wyzwoli ją z jej ślepoty. W człowieku przyroda dochodzi do 

świadomości siebie i w nim też się doskonali. Fiodorow zauważa także, że i sam człowiek 

często jest zaślepiony, nie dostrzegając w przyrodzie jej przychylności: „Nie wszędzie i 

nie zawsze jednak obnaża ona swoją wrogość; jednak i łaskawość jej dla nas jest tak samo 

szkodliwa, jak i wrogość.”197 

 Myśl Fiodorowa jest taka, że człowiek powinien odpowiadać za przyrodę. Skoro nie 

jest ona podmiotem moralnym i nieświadomie przynosi cierpienia, to należy przejąć na 

siebie ciężar odpowiedzialności za taki stan rzeczy. „Stworzenie człowieka albo 

pojawienie się nie było przypadkowe, ale było konieczne dla ziemi, dla całego świata, jak 

i konieczny jest rozum dla przyrody […].”198  Człowiek jest częścią przyrody i 

odkrywając niedoskonałość przyrody – odkrywa też swoją niedoskonałość, a ponieważ 

przewyższa przyrodę swoją rozumnością, to wyrywając się z własnej niedoskonałości 

doskonali, reguluje też przyrodę. Wszakże własnym grzechem skaził całą przyrodę i 

dlatego proces moralnego doskonalenia człowieka oznacza oczyszczanie przyrody ze 

skutków tego grzechu.  

Znamienne jest jednak, że Fiodorow nie dostrzega cierpienia samej przyrody 

pozaludzkiej. Nie zabiera na przykład głosu w sprawie cierpień fizycznych, które doznają 

wyższe formy zwierząt. Przyroda jawi mu się jako zadająca cierpienie, lecz zdaje się nie 

wzruszać Fiodorowa ogrom cierpienia i śmierci, które dzieją się poza światem synów 

człowieczych. Wszakże wspólnota życia jest znacznie szersza od wspólnoty ludzkiej. 

                                                
196Swietłana Siemionowa,  Fiłosof buduszcziego wieka Nikołaj Fiodorow, s.165.  
197 Nikołaj Fiodorow, Fiłosofija obszcziego dieła, t.2, s.105. 
198 Ibidem, t.2,s.370. 



 - 131 - 131 

Człowiek wraz z ożywioną przyrodą pozaludzką stanowi pewną całość, która jest 

niezwykłym fenomenem na tle przyrody nieożywionej. Jeśli na przykład porównamy 

filozofię woli życią Schopenhauera z filozofią wspólnego czynu Fiodorowa, to 

zauważymy, że ten pierwszy wspólnotę cierpienia rozszerza znacznie bardziej, ponieważ 

uwzględnia cierpienie zwierząt.  

Cierpienie u Fiodorowa ma wymiar przede wszystkim moralny. I to z dwóch 

względów. Po pierwsze, jego istnienie w świecie jest spowodowane moralnym nieładem 

istot ludzkich. Po drugie zaś najbardziej dotkliwe jest właśnie na poziomie wstrząsu 

moralnego, który wywołuje. Jest to podejście pozostające w zgodzie z ogólnymi zasadami 

chrześcijaństwa, w myśl których odpowiedzialność za panoszenie się w świecie 

wszelkiego rodzaju zła spada na człowieka. Przyroda jest nośnikiem zła, ponieważ 

grzeszny jest człowiek. Taka jest interpretacja Upadku. Supramoralizm oznacza nic 

innego jak uwrażliwienie na zło panujące w świecie, które rodzi cierpienie i śmierć. 

Kształtowanie zaś postawy moralnej u Fiodorowa nie oznacza etycznego 

perfekcjonizmu pojedynczej osoby, która pochłonięta jest realizowaniem własnego ideału 

samozbawienia, lecz polega na włączeniu się w ludzka wspólnotę. „Szczytem zaś 

bezmyślności wydaje się wyobrażenie o możliwości nieśmiertelności dla niektórych, 

odrębnych osób wobec śmiertelności, wspólnej całej ludzkości – to bezsens taki sam, jak 

wiara w możliwość szczęścia niektórych, w możliwość osobistego szczęścia w warunkach 

ogólnego nieszczęścia, wobec wspólnej zależności od tylu bied i zeł. […]Uświadamiać 

swoją śmiertelność znaczy uświadamiać przez każdego ogólną przyczynę swoich 

prywatnych, osobistych nieszczęść; i tylko ten może być nazwany istotą rozumną i synem 

człowieczym, kto zna rzeczywistą, wspólną dla wszystkich innych synów człowieczych 

przyczynę cierpienia, i kto przemianę ślepej, śmiercionośnej siły w życiodajną czyni 

celem całego swojego życia i zarazem – z wszystkimi innymi.”199  Fiodorow nieustannie 

podkreśla, że odpowiedzialność za marną kondycję fizyczną i moralną świata dotyczy 

wszystkich i to nie branych oddzielnie, ale razem. Postulaty moralne rosyjskiego 

myśliciela mają charakter maksymalistyczny i są odpowiedzią na ogrom cierpienia 

obecnego w świecie. 

Dotkliwość śmierci, która odbiera rodziców swoim dzieciom stanowi dla Fiodorowa 

podstawowy rodzaj cierpienia. Można jednak zadać pytanie, czy nie większym 

cierpieniem jest utrata dzieci przez swoich rodziców, która stoi w niezgodzie z naturalną 

                                                
199 Ibidem, t.2, s.369-370.  



 - 132 - 132 

wymianą pokoleń? Przenosząc tę kwestię w obszar teologiczny warto zauważyć, że nauka 

chrześcijańska mówi o śmierci i zmartwychwstaniu nie Ojca, ale Syna. Być może zresztą 

dlatego Fiodorow woli koncentrować się bardziej na wskrzeszeniu Łazarza, niż na 

cierpieniu, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Rosyjski myśliciel dramat  i skandal 

śmierci wiąże z tym, że to rodzice umierają przed synami, a tymczasem chaos, który 

panuje w przyrodniczym świecie prowadzi także do bardziej może dramatycznych 

sytuacji (choćby śmierć małoletnich dzieci).  

Fiodorow przypisuje bólowi po śmierci przodków uniwersalny charakter, jest on jakby 

w ogóle charakerystyką człowieczeństwa. „Ten prawdziwie światowy ból jest 

obiektywnie światowy, na ile powszechna jest śmierć, i subiektywnie światowy, na ile 

powszechny jest smutek z powodu śmierci ojców.”200 Można odnieść wrażenie, że 

cierpienie związane z utratą przodków jest dla Fiodorowa czymś wszechogarniającym i że 

koniec końców absolutyzuje je. Rozpacz ta ma swoje źródło w cielesnym, dotykalnym 

pojmowaniu faktu bycia człowiekiem. Jeśli bowiem mamy za życia kontakt z rodzicami, 

dziadkami, czy pradziadkami, to taki bezpośredni kontakt dalej już nie sięga i ci odlegli 

przodkowie są dla nas pewną abstrakcją i w rzeczy samej trudno jest cierpieć z powodu 

ich nieobecności.  

Można też na ten problem spojrzeć od innej strony. Większość religii wyraża 

przekonanie o tym, że wszyscy zmarli, niezależnie od tego w jakiej formie (cielesnej, jak 

w wypadku zmartwychwstania, czy jako nieśmiertelna dusza) spotkają się na „tamtym 

świecie”. W związku z tym ból po ich stracie nie ma charakteru czegoś ostatecznego. 

Tymczasem Fiodorow chce odtworzenia więzi gatunkowych na tym świecie, poczynając 

od określonego pokolenia, które posiądzie zagadkę wskrzeszania zmarłych. Religia 

chrześcijańska sięga nawet dalej, ponieważ zakłada możliwość wpływania przez żyjących 

na pozagrobowe losy zmarłych za pośrednictwem modlitw, ale też i święci zmarli proszą 

o wstawiennictwo u Boga dla żyjących. A zatem tradycyjna religijność znajduje sposoby 

rekompensaty cierpienia, które tak bardzo poruszało Fiodorowa.  

Cierpienie spowodowane utratą przodków jest dla Fiodorowa głównym motywem 

rozpoczęcia trudu przemiany świata, której celem jest wskrzeszenie ich. Ma to być, 

zgodnie z jego projektem, wydarzenie o kosmicznej skali. Jeśli księgi Apokalipsy 

przepowiadają wzrost sił zła i cierpień przed końcem świata i rozpad materialnego 

kosmosu, to  immanentne wskrzeszenie Fiodorowa  przewiduje stopniową minimalizację 
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wszystkich cierpień, bied i klęsk, aż do ostatecznego pokonania śmierci. Jak pisze 

Wodziński o Fiodorowie: „[…] jest to prorok, który wieszczy i zapowiada nie 

Apokalipsę, ale jasną, konsekwentną i bezkompromisową wizję           A  n   t   y   a   p  o 

k a l i p s y. Inżynieryjna eschatologia Fiodorowa ma jawnie przeciwapokaliptyczny 

charakter.”201  

Fiodorowowski projekt  wyeliminowania wszystkich ziemskich cierpień i śmierci na 

ziemi, i to ziemskimi środkami, można pojmować jako szczególny typ ekspiacji, 

nałożenia przez ludzkość na siebie pokuty, z zamiarem wymazania ludzkiej winy 

związanej z grzechem pierworodnym. Jeśli Upadek był konsekwencją wolnego wyboru, 

który jednak nie oznaczał wyboru dobra, ale był wyborem zła, to teraz ludzkość może w 

wolny sposób wybrać drogę naprawy, renowacji. Zakłada się tu jednak, że skutki Upadku 

nie sięgnęły tak daleko, że taka naprawa nie jest możliwa bez Bożej interwencji. Utrata 

przodków staje się w istocie utratą raju i dlatego cierpienie z tego powodu osiąga tak 

maksymalny wymiar. 

Fiodorow  w jednym z miejsc pisze o dylemacie moralnym związanym z tym, że 

często bywa tak, iż cierpią  sprawiedliwi, natomiast dobrze wiedzie się grzesznikom. 

Odpowiadając na to pytanie, postawione przez Henryka Heinego, które nazywał je 

przeklętym pytaniem, Fiodorow stwierdza, że jeśli wyzbędziemy się w nim zawiści w 

stosunku do grzeszników, to sprowadza się ono do ogólnego pytania: dlaczego ludzie 

cierpią w ogóle? Dalej pisze: „Jeśliby dobrzy ludzie zrozumieli, że dobry jest tylko sam 

Bóg, jak powiedział Ten, Który znalazł się pod ciężarem krzyża, wtedy, być może, 

pojęliby oni i to, ze prawdziwie zły jest jeden tylko diabeł; wtedy nie trzeba byłoby 

zadawać pytania o bezwarunkowo dobrych, ani bezwarunkowo złych, i pozostałoby jedno 

pytanie o cierpieniu wszystkich ludzi; ale wtedy pojęcie «dobry»  nabrałoby innego sensu. 

Jeśli z pojęciem «dobry», będzie złączone, jak w Bogu, pojęcie kierowania i siły, a nie 

tylko brak wady, jak u dobrych ludzi, tj. jeśliby cnota nie czyniła tylko godnym szczęścia, 

ale byłaby siłą, dającą szczęście, to nikt by nie cierpiał i nie był zły.”202  

Fiodorow, jak wynika z przytoczonych zdań, uważał, że jedynym skutecznym 

sposobem wykorzenienia cierpień, w tym tych związanych z niesprawiedliwością, jest 

postawa aktywna, działanie zmieniające rzeczywistość. Cnota związana jest z siłą, którą 

człowiek przejawia wobec przyrody, poddając ją regulacji. Zło moralne i fizyczne, jak z 

tego wynika, ma swoje zakorzenienie w niedoskonałych warunkach przyrodniczego 

                                                
201 Cezary Wodziński, Trans, Dostojewski, Rosja czyli o filozofowaniu siekierą, Gdańsk 2005, s.94. 
202 Nikołaj Fiodorow, Fiłosofija obszcziego dieła, t.1, s.115-116. 
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sposobu bytowania, który należy naprawić. Na tym przykładzie widać doskonale 

przesłanie moralne Fiodorowa, który cnotom pasywnym przeciwstawia cnoty aktywne, 

wierząc, że tylko te drugie są w stanie wykorzenić światowe cierpienie.  

Fiodorow pokazuje różne przejawy zła i cierpienia obecnego przede wszystkim w 

płaszczyźnie społecznej. Jednym z podstawowych zagadnień jest problem biedy i 

bogactwa, który rodzi niesprawiedliwość i nierówności społeczne. Rosyjski myśliciel nie 

uważa jednak, że problem ten nie ma charakteru socjalnego, ale naturalny. Oznacza to, że 

rozważanie kwestii nierówności społecznych, wynikających z nierównomiernego 

podziału dóbr, bez odniesienia ich do problemu życia i śmierci, czyni je niewystarczająco 

pogłębionymi. Fiodorow poszukuje podstawowych przyczyn tych nierówności, których 

usunięcie skutkować będzie rzeczywistym, a nie pozornym rozwiązaniem problemów 

socjalnych. „Co jest cenniejsze – czy złoto, będące źródłem wzajemnego zniszczenia, czy 

proch ojców jako cel zjednoczenia synów. Co należy wysunąć na czoło – rozwiązanie 

problemu bogactwa i biedy (problem socjalny) czy rozwiązanie problemu życia i śmierci 

(problem naturalny). Co jest ważniejsze – klęski społeczne (tj. pauperyzm sztuczny) czy 

klęski naturalne (pauperyzm naturalny).”203Ani ideał bogacenia się, konsumpcji, ani 

będący reakcją nań ascetyczny ideał wyrzeczenia się dóbr materialnych nie mogą 

rozwiązać podstawowego problemu życia i śmierci.  

Pierwszeństwo problemu życia i śmierci przed problemem biedy i bogactwa nie 

oznacza jednak u Fiodorowa unieważnienia tego drugiego. Chodzi tylko o to, aby 

spojrzeć nań w innym świetle, przyjąć ważniejszą perspektywę jego rozwiązywania. 

Fiodorow stwierdza to wyraźnie: „Zamiana problemu biedy i bogactwa przez  problem 

śmierci i życia nie wyklucza, jednak, w tym ostatnim problemu sytości, tj. paląco 

ważnego, albo koniecznie potrzebnego, bo problem bogactwa jako zbytku i biedy jako 

niedostatkach i brakach, prowadzących do śmierci, wchodzi w skład problemu śmierci, 

problem zaś sytości jako warunku pracy i życia jest problemem życia, problemem 

podtrzymania życia w jeszcze żyjących i przywrócenia życia tym, którzy je stracili, 

problemem sanitarno – żywnościowym.”204 Likwidacja biedy przyczyni się, sądzi 

Fiodorow, do wzmożenia wysiłków ludzkości w dziele wskrzeszenia przodków. Trzeba 

jednak zwrócić uwagę i na to, że wzrost zamożności i sytości społeczeństwa nie jest dla 

Fiodorowa celem samym w sobie. Był on krytykiem ideału konsumpcyjnego na długo 

jeszcze przed pojawieniem się na Zachodzie ideologii konsumpcji i społeczeństw 
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konsumpcyjnych. Poprawa warunków materialnych ma za cel ostateczny dzieło 

wskrzeszenia. 

Fiodorow stoi więc w opozycji do marksistowskiej idei przeobrażenia społeczeństwa 

na drodze rewolucji, która ma przynieść sprawiedliwość społeczną i zanik 

ekonomicznych antagonizmów. Jego zdaniem potrzebna jest zasadnicza rewolucja 

moralna, która dokona się w sercach i umysłach synów człowieczych i zapoczątkuje 

wyzwalanie się z sideł śmierci. Wbrew temu co twierdzili marksiści , według których 

ludzkość powinna wyzwolić się z okowów myślenia religijnego, tworzącego złudne 

perspektywy przezwyciężenia konfliktów społecznych – Fiodorow postuluje nadanie 

religii funkcji priorytetowej. I to nie tylko na poziomie samej świadomości, lecz przede 

wszystkim rozumianej jako czyn.  

Taka optyka Fiodorowa w wieku XIX stawiała go w opozycji do powszechnych, także 

w Rosji, idej wyzwolenia na płaszczyźnie ekonomicznej. Chce on przywrócić idei 

chrześcijańskiej jej podstawowe znaczenie eschatologiczne, bez rozwadniania jej w 

problematyce społeczno-ekonomicznej i zamieniania w polityczną ideologię. Paziłowa w 

ten sposób pisze, odnosząc się do tego problemu: „[…] Fiodorow podkreśla, że punktem 

wyjścia w jego nauce społecznej jest nie «współczucie dla biednych, w którym zawsze 

ukrywa się zawiść w stosunku do bogatych», ale wspólna nędza i bogatych, i biednych 

wobec ślepej przyrody, tj. śmierci. Równość wobec śmierci uważa on za podstawę 

zjednoczenia ludzi. Oczywiście, że ta idea jest tylko pewną modyfikacją chrześcijańskiej 

idei negatywnej równości wszystkich w grzechu.”205 Ideologia komunistyczna obiecała 

stworzenie królestwa bożego na ziemi, ale realizowanego drogą ubóstwienia człowieka i 

jego twórczych mocy. Fiodorow też projektuje ziemski raj, realizowany przez ludzi, 

jednak nie stawiając wyzwania Bogu, a tylko realizując jego wolę.  

Rewolucyjna etyka marksistowska zakładała konieczność walki o realizację nowych  

ideałów, ideałów czym łączy się konieczność przymusu i zniewolenia. Rodzi się pytanie, 

czy i Fiodorowowski projekt nie był jakimś uszczęśliwianiem ludzkości na siłę, z 

pominięciem ich woli. Problem ten rozwija Mazurek, zastanawiając się czy etykę 

Fiodorowa można określić jako rewolucyjną. „Być może w przypadku Fiodorowa 

moralna reorientacja  stanowi tylko środek do celu, jakim jest zreorganizowanie 

ludzkości, ujęcie jej w nowe struktury i danie jej do rąk narzędzi, które umożliwią 

„naprawę” człowieka niezależnie od jego woli? I ta interpretacja, przy bliższym 
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wejrzeniu, okazuje się jednak z różnych powodów nie do przyjęcia. Projekt etyczny 

Fiodorowa, w przeciwieństwie do etyk rewolucyjnych, nie ma charakteru elitarnego, lecz 

z założenia uniwersalny i egalitarny, tak jak i cała jego filozofia. Zupełnie nieobecny jest 

w nim również charakterystyczny dla tego rodzaju kodeksów teleologiom uświęcający 

wszelkie środki prowadzące do celu, który został absolutyzowany.”206   

Fiodorow nie zakładał, jak marksiści, możliwości poświęcenia jednych pokoleń dla 

szczęścia jakichś przyszłych pokoleń. Obca jest mu idea tego typu ofiary, a wręcz 

przeciwnie, chce przywrócić do życia wszystkie minione pokolenia. Poza tym projekt 

wskrzeszenia zmarłych przodków nie zakłada stworzenia jakiegoś nowego świata, 

ponieważ oznacza przywrócenie tej rzeczywistości, która miała miejsce przez Upadkiem, 

czyli chodzi tu o powrót do owego raju utraconego.  

Inny problem stojący przed ludzkością, od rozwiązania którego zależy usunięcie 

cierpień, to problem żywnościowy i sanitarny. Fiodorow głosił pogląd, że śmierć w istocie 

jest rezultatem niedostatecznego odżywiania albo jego braku. Dlatego wyzwolenie od 

śmierci jest też wyzwoleniem się od głodu. Likwidacja głodu jest jednak niemożliwa w 

warunkach ziemskiej planety, ponieważ ta ma ograniczone zasoby. Stąd konieczność 

opanowywania kosmosu, przełamania ziemskiej izolacji. Z drugiej strony, poznanie 

tajników życia spowoduje, że człowiek zabezpieczy się przed głodem i stanie się 

nieśmiertelny. „Człowiek, aby zabezpieczyć się przed głodem, powinien na tyle poznać 

siebie i świat, aby mieć możliwość odtwarzania siebie z samych podstawowych 

elementów, na które rozpada się  każda ludzka istota […].207”  Chodzi tu zapewne 

Fiodorowowi o to, że przemieniona istota ludzka będzie regulować swoje stosunki ze 

światem w ten sposób, że funkcjonować będzie z nim w pełnej symbiozie. Są to pomysły 

bliskie poszukiwaniu jakiegoś „eliksiru życia”.  

Jeszcze więcej uwagi poświęca Fiodorow problemowi sanitarnemu, czyli rozpoznaniu 

źródeł i poznaniu sposobów leczenia chorób, zwłaszcza zakaźnych o charakterze 

epidemicznym. Na czoło wysuwa zagadnienie zdrowia i higieny, w czym przypomina 

trochę dzisiejsze tendencje ekologicznego stylu życia. Stwierdza: „Odtworzenie zdrowia 

cielesnego i psychicznego całego rodu ludzkiego, uwolnienie od chorób nie tylko 

chronicznych i epidemicznych, ale i genetycznych, organicznych wad – oto na czym 
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polega treść problemu sanitarnego.”208 Wspomina Fiodorow o niekorzystnym wpływie 

procesów gnilnych, które są źródłem rozlicznych epidemii, które mogą spowodować 

wymieranie rodu ludzkiego. Ważną rolę odgrywa tu sposób grzebania zmarłych. 

Fiodorow głosi  ciekawy pogląd, że kremacja zwłok, chociaż zapobiega procesom 

gnilnym, to jednak powoduje ograniczenie środków do życia (gnicie jest podstawą 

wegetacji roślin). Dlatego uważa, że jedynym sposobem zapobieżenia niekorzystnym 

efektom procesów gnilnych  jest wskrzeszanie. „Radykalne rozwiązanie problemu 

sanitarnego polega na przywróceniu rozłożonych części tym istotom, do których one 

pierwotnie należały; każde inne rozwiązanie tego problemu nie daje pełnej gwarancji 

nieszkodliwości drobin (molekuł), podlegających procesowi śmierci w całym szeregu 

istot.”209 Problem sanitarny, podobnie jak żywnościowy, mogą zatem być rozwiązane 

tylko na drodze powszechnego wskrzeszenia.  Są to problemy w istocie moralne i 

religijne. 

Rosyjski myśliciel uważał przy tym, że rozwiązanie tych problemów zależy przede 

wszystkim od klasy rolniczej, wiejskiej, a nie industrialnej, miejskiej. Miasto bowiem 

ignoruje całą sieć zależności człowieka od przyrody. Problem żywnościowy rozważa 

tylko od strony ekonomicznej, jako dystrybucję. Tymczasem każdy nieurodzaj może 

uczynić miejskie życie problematycznym. Miasta, sądził Fiodorow, także są rozsadnikami 

wszelkich bakterii i mikrobów, ponieważ gromadzą się w nich produkty gnicia, które nie 

są wywożone na wieś, aby tam przyspieszały wegetację roślin. Higiena wiejska ma 

charakter naturalny, gdy tymczasem miejska tylko sztuczny i paliatywny. Życie miejskie 

Fiodorow postrzegał jako chorobotwórcze, antyhigieniczne. Miasto, jego zdaniem, 

powinno wspomagać wieś swoją wiedzą dla wzmożenia tam owych ozdrowieńczych dla 

ziemi procesów, a nie zajmować się tylko eksploatacją jej zasobów.  

Fiodorow odwołuje się do poglądów Jana Jakuba Rousseau, który sławił życie na 

łonie natury i przeciwstawiał je zepsuciu cywilizacyjnemu miast. Obok tego francuskiego 

myśliciela, również i Fiodorowa można uważać za prekursora myślenia 

proekologicznego,  z tym jednak zastrzeżeniem, że nie ulegał on łatwej estetycznej 

fascynacji przyrodą, ale podkreślał konieczność wysiłku ze strony człowieka, aby 

przywrócić naruszoną przez grzech jego pierwotną harmonię z naturą. Fiodorow i 

ekologowie są krytykami obranej przez ludzkość drogi industrialnego, eksploatującego 

zasoby przyrody rozwoju. Jednak stawiają przed ludzkością inne cele. Siemionowa, 
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porównując idee Fiodorowa z poglądami dzisiejszych przedstawicieli tzw. głębokiej 

ekologii, stwierdza, że ci pierwsi godzą się na podporządkowanie człowieka przyrodzie, a 

nawet na dobrowolne zmniejszenie ludzkiej populacji, gdyż według nich „[...] świat, 

przyroda, biosfera mogą spokojnie obejść się bez człowieka, bardziej nawet – rozkwitnąć 

pod jego nieobecność”.210  

Ekologiczny egalitaryzm czy biocentryzm zmierza do pomniejszania roli człowieka w 

świecie kosztem przyrody, wskazując na to, że przyrodnicze zasoby planety są niszczone 

na skutek nadmiernego wzrostu ludzkiej populacji. Tymczasem Fiodorow i inni 

przedstawiciele rosyjskiego kosmizmu wskazywali na ten oto fakt, że nie jesteśmy jako 

ludzie ograniczeni rozmiarami ziemi i ziemskiej biosfery, ponieważ możemy sięgnąć w 

kosmos. „Dlatego tak różne są kluczowe słowa u ekozofów i kosmitów: pierwsi mówią o 

zwykłym przeżyciu, a drudzy – o wspinaniu się.”211  Fiodorow i jego następcy postrzegali 

przyrodę jako upadłą, a człowieka jako tego, który wnosząc do niej pierwiastek duchowy 

może drogą jej regulacji odnowić zarówno siebie, jak i przyrodę. Innymi słowy, głęboka 

ekologia godzi się na cierpienie i wymieranie człowieka w imię wielkości przyrody, gdy 

tymczasem kosmizm zmierza do świata, w którym przyroda nie będzie przysparzała 

cierpień człowiekowi ani człowiek przyrodzie. 

Innym nieszczęściem ludzkości są wojny, które przyczyniają się do jej rozlicznych 

cierpień. Fiodorow dużo miejsca poświęca także temu zagadnieniu. Twierdzi, że 

podstawowym zadaniem stojącym przed ludzkością jest skierowanie potencji 

niszczących, które posiadają armie, w kierunku dzieła odtwarzania życia i służenia jego 

rozkwitowi. Ideę rozbrojenia Fiodorow przeciwstawia współczesnemu militaryzmowi, 

który został wprzęgnięty w służbę interesów industrialnej cywilizacji. Militaryzm 

współczesny jawi mu się jako zjawisko znacznie groźniejsze od wojowniczego 

nastawienia wcześniejszych społeczności, bo wpisany jest w samą logikę kapitalizmu. 

 Bierdiajew podkreślał przenikliwość Fiodorowa w tym zakresie: „Fiodorow bardzo 

dobrze rozumiał związek współczesnego militaryzmu z industrializmem. Współczesny 

militaryzm bardzo różni się od społeczeństw wojennego typu poprzednich epok, jest on 

płodem społeczeństw typu przemysłowego, ciałem z ciała i krwią z krwi gospodarki 

kapitalistycznej.[…] Pokojowe społeczeństwa przemysłowe, które Spencer 

przeciwstawiał społeczeństwom wojennym, koniec końców prowadzą do wojny 
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wszystkich ze wszystkimi.”212 Co więcej, twierdzi Bierdiajew, Fiodorow trafnie 

przewidział wybuch wojny światowej i rolę Niemiec w wywołaniu tego konfliktu. 

Fiodorow uważał, że rasa słowiańska, której obca jest wola panowania nad światem, 

przejawiająca się w rasie germańskiej, powinna zainicjować tę pokojową misję wojska. 

Narzędzia zniszczenia należy zamienić w narzędzia zbawienia, „miecze przekuć na 

lemiesze”. Rozbrojenie nie oznacza więc zniszczenia broni, ale nadanie jej innego, 

pokojowego przeznaczenia. Sens istnienia armii ma mieć, według Fiodorowa, charakter 

zbawczy i pokojowy. „Najważniejszą rzeczą będzie zamiana sztuki wojennej w badanie, 

poznawanie przyrody, i w skierowaniu wojska na takie poznawanie wyrazi się nowe jego 

przeznaczenie; w ten sposób zostanie zainicjowana przemiana, albo przejście od tego co 

nienaturalne w moralnym, tj. gatunkowym, braterskim działaniu – od walki z sobie 

podobnymi – do naturalnego rozumnego oddziaływania na ślepe, nierozumne siły 

przyrody, porażające nas suszami, podwoziami, trzęsieniami ziemi i innymi wszelkiego 

rodzaju klęskami, do oddziaływania na ślepe siły, które czynią nas, rozumne istoty 

nienaturalnie zależnymi od nich.”213 

Fiodorow wzywa do militaryzacji społeczeństwa,  powszechnej służby wojskowej, ale 

nie w celu zabijania, lecz dla działań, które ograniczą cierpienia wywołane klęskami 

naturalnymi a docelowo będą służyć dziełu wskrzeszenia. Wojsko ma służyć gospodarce 

rolnej, zabezpieczać plony, ale jego dalszym celem jest chronienie prochów ojców i 

udział w dziele wskrzeszenia. Taka pokojowa armia ma przy tym mieć charakter 

światowy, to znaczy łączyć wojska wszystkich narodów. „Gdy sztuka wojenna zmieni się 

w badanie, to wobec powszechnej służby wojskowej, zamieniającej w wojska całe 

narody, doświadczenie stanie się powszechne, dotrze wszędzie, będzie dokonywać się 

według jednego planu,  nabierze cech jedności i, tym sposobem, indukcja będzie równa 

dedukcji. Gdy zaś wojska od badań przejdą do czynu, do wspólnego dzieła, można 

powiedzieć, ogólnoziemskiego, tj. gdy plony będą zależeć od powszechnej regulacji, 

wtedy staną się niemożliwe nie tylko wojny zewnętrzna, międzynarodowe, ale i 

wewnętrzne, tak jawne, jak i podziemne, niemożliwa będzie ani tyrania, ani 

powstanie.”214  

Fiodorow chce, aby wykorzystano zdolności organizacyjne wojska i jego możliwości 

techniczne dla integracji całej ludzkości wokół dzieła wskrzeszenia. W ten sposób oręż 
                                                
212 Nikołaj Bierdiajew, Prorocziestwa N.F. Fiodorowa o wojnie, [w:] Mutnyje liki. Tipy religioznoj mysli w 
Rossiji, s.68-69. 
213Nikołaj Fiodorow, Fiłosofija obszcziego diieła, t.2, s.11.  
214 Ibidem, t.2, s.16.  
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zła, którym jest teraz armia, zamieni się w oręż dobra i zbawienia. Fiodorow  nie był 

zwolennikiem pacyfizmu, który polega na odrzuceniu wszelkiego oręża i pasywnym 

niesprzeciwianiu się złu, pacyfizmu głoszonego przez Tołstoja. Tołstoj wzywa do 

porzucenia służby wojskowej, co, zdaniem Fiodorowa, oznacza kapitulację wobec 

wyzwań, które człowiekowi stawia ślepa, niosąca cierpienia i śmierć przyroda. „Co jest 

lepsze, zapytamy hr. Tołstoja: porzucić tylko broń, czy skierować ją na zbawienie od 

głodu? Co lepsze: wyładowywać się w przekleństwach wobec wojska, od czego liczba 

wojen się nie zmniejszy, czy skierować wojsko na prawdziwe jego przeznaczenie, ku 

dziełu zbawczemu dla wszystkich, w którym ród człowieczy znajdzie swoje 

błogosławieństwo?”215 Wojsko jest postrzegane przez Fiodorowa jako najbardziej 

aktywna siła społeczna i należy tę jego dynamikę obrócić na działania o charakterze 

zbawczym.  

W napisanej w 1923 roku, a wydanej w 1928 pracy o filozofii Fiodorowa Gorski 

zauważa, że doświadczenie I wojny światowej, którą przewidział Fiodorow, niczego ludzi 

nie nauczyło i wskazania tego myśliciela są nadal aktualne. „Czy zmieniły się dzisiaj te 

warunki, o których pisał Fiodorow, warunki, czyniące niemożliwym proste 

«rozbrojenie»? Nie, one pozostają i dzisiaj takie same.[…] I nowa wielka wojna wisi w 

powietrzu, wojna, wobec której tylko co zakończona okaże się nieśmiałym odbiciem, 

dziecięcą próbą sił.”216  Ze słów tych wynika, że diagnoza Fiodorowa, dotycząca 

przyczyn wojen była aktualna również i przed  II wojną światową, a  światowe 

rozbrojenie ciągle jest niewypełnionym zadaniem. Można jednak dodać, że tzw. wyścig 

zbrojeń przyczyniał się do rozwoju technologicznego, który rzutował także na pokojowe 

zastosowania technik przeznaczonych dla wojska. Dość wspomnieć o pokojowym 

zastosowaniu najbardziej śmiercionośnej energii atomowej. Jeśli nawet krytyka uznaje 

poglądy Fiodorowa, dotyczące wskrzeszenia zmarłych ludzkimi siłami, za fantastyczne i 

niemożliwe do realizacji, to sama idea powszechnego rozbrojenia i skierowania 

niszczących energii na pokojowe cele wydaje się być najbardziej znaczącym dorobkiem 

Fiodorowa. Jego filozofia nie była abstrakcyjną teorią, ale wskazywała na konieczność  

czynu zmieniającego rzeczywistość społeczną. 

Fiodorow opisywał dramat rzeczywistości, która z jednej strony jest antagonizmem 

pomiędzy człowiekiem a ślepą przyrodą, z drugiej zaś konfliktem w obrębie samej 
                                                
215 Ibidem, t.2, s.462-463.  
216 Aleksandr Gorski, Nikołaj Fiedorowicz Fiodorow i sowriemiennost’, [w:] Pro et contra. , Antologija, kniga 
pierwaja, s.616. 
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społeczności ludzkiej. Jednak tragizm istnienia ludzkiego nie jest dla rosyjskiego 

myśliciela kategorią wyczerpującą całkowicie ludzką kondycję. Jego filozofia jest w 

istocie filozofią nadziei i to nadziei realizowanej. Każda eschatologia wyrasta z nadziei, 

lecz eschatocentryczna koncepcja Fiodorowa  w największym stopniu przekazuje 

inicjatywę zbawczą w ręce ludzkie. Jest to samozbawienie, lecz  rozumiane nie 

indywidualistycznie, ale zbiorowo. Ten wymóg soborowości w eschatologii Fiodorowa 

łączy się z krytyką różnych form filozoficznego subiektywizmu. Właśnie ów 

subiektywizm, egoizm, który znajduje swoje uprawomocnienie w filozofii i nauce budzi 

w Fiodorowie największy protest, ponieważ przechodzi do porządku dziennego nad 

ogromem cierpienia i zła w świecie.  

Zachodnia racjonalistyczna filozofia, w jego ocenie, nieustannie powraca do tego 

samego motywu, mówiąc, że człowiek istotę świata i sens życia znajduje tylko w sobie. 

Taki ideał poznania i życia prowadzi do izolacji w stosunku do siebie poszczególnych 

podmiotów, do ich monadyzacji. W ten sposób ludzkość zamiast się jednoczyć w jeden 

organizm – rozpada się na izolowane monady-atomy. „Inaczej mówiąc, potrzebne jest to, 

co wynikało z nakazu «Poznaj samego siebie!», czyli «znaj tylko siebie!» - skąd wyszła 

filozofia Sokratesa i Platona. Drugi zaś, «podobny [do pierwszego]» nakaz: «nie błądż na 

zewnątrz siebie, wejrzyj w siebie, ponieważ we wnętrzu człowieka mieszka prawda!” – 

skąd wyszedł Augustyn i cała średniowieczna filozofia; stąd też – i Kartezjusz z jego 

«myślę – więc jestem!». Z tego «Cogito ergo sum», w którym tylko osobistemu istnieniu 

przypisuje się pełną wiarygodność, bardzo łatwo mogło mieć miejsce przekształcenie 

zewnętrznego świata w wyobrażenie.”217  

W szczególności Fiodorow poddawał krytyce całą zachodnią tradycję oświeceniową, 

która nie uznawała prawdy powszechnej i tym samym prowadziła do waśni, wojen 

domowych i rewolucji, a w dalszej konsekwencji do militaryzmu. Oświeceniowe 

myślenie nie zna uniwersalnego empiryzmu całej ludzkości, ale ogranicza się do 

doświadczeń jednostkowych, preferuje myślenie indywidualne. Jaskrawym przykładem 

takiego właśnie myślenia była dla rosyjskiego filozofa koncepcja Kanta. Praktyczny 

rozum Kanta nie dopuszczał możliwości wspólnego czynu, ale uznawał tylko 

indywidualny czyn. Za największy grzech Kanta Fiodorow uważał oddzielenie rozumu 

praktycznego od teoretycznego, co utrwaliło podział ludzi na klasę uczonych i 

nieuczonych. Tylko zjednoczenie uczonych i nieuczonych, a więc połączenie rozumu 
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teoretycznego i praktycznego przekształci wiedzę w zbawczy czyn – uważa Fiodorow. 

Kant stworzył podwaliny mieszczańskiego, miejskiego pojmowania historii, które opiera 

się na sztucznym doświadczeniu rzeczywistości i nakłada na człowieka ograniczenia 

poznawcze, poprzez swój agnostycyzm, oraz etyczne, wynikające z rozważania ludzi w 

ich odrębności, a nie wspólnotowości. Etykę Kanta Fiodorow oceniał jako nastawioną na 

cnotę rozumianą jako tylko brak wad, a nie cnotę aktywną i jego mieszczańskiemu 

ideałowi historii przeciwstawia historię chłopską, wiejską, która zachowuje łączność z 

ziemią i chce wpływać na ślepe siły, której ona jest poddana.   

Fiodorow poddaje surowej ocenie współczesne sobie środowiska intelektualne, które 

nie są skłonne inicjować i rozwijać projekt wspólnego dzieła. Oskarża uczonych o to, ze 

ich wiedza nie łączy się z uczuciem i wolą. „Wiedza, pozbawiona uczucia, będzie 

znajomością przyczyn w ogóle, a nie badaniem przyczyn braku pokrewieństwa; umysł, 

oddzielony od woli, będzie znajomością zła bez dążenia do wykorzenienia go i 

znajomością dobra bez chęci wprowadzenia go, tj. będzie uznaniem braku 

pokrewieństwa, a nie projektem odtworzenia pokrewieństwa.218”. Nauka zadaje pytanie: 

dlaczego istniejące istnieje? – i jest to pytanie nienaturalne. Naturalnym pytaniem jest: 

dlaczego żyjące umiera? Uczeni nie podejmują tej drugiej kwestii, ponieważ nie 

dostrzegają potrzeby braterskiej wspólnoty, klasa inteligencka oddzielona jest od ludu. 

Swoją biernością uczeni sankcjonują istniejący nieład. Wyizolowanie środowiska 

uczonych, fakt, że tworzą hermetyczne szkoły powoduje, sądzi Fiodorow, że wpływ nauki 

na rzeczywistość jest niewielki. Uczeni nie utożsamiają się z ludzkością  i nie określają 

dla niej celów. Popadają w subiektywizm, a zapominają o projektywnym charakterze 

nauki. Fiodorow powołuje się na Arystotelesa, który mówił, że „znamy tylko to, co sami 

możemy uczynić” i stwierdza, że od tego czasu nikt spośród uczonych nie potraktował 

tego kryterium jako określającego cel uprawiania nauki.  

Nauka, która wyrasta z zasady „poznaj samego siebie”, prowadzi do izolacji uczonych 

od innych ludzi, do tego, że nie zauważają  cierpienia i śmierci wokół siebie. Natomiast 

nieuczeni, którzy żyją w ścisłej więzi ze swoimi bliskimi, boleśnie odczuwają fakt ich 

utraty i świadomość tych strat rodzi w nich wolę ożywienia ich. „Z egoistycznego cogito 

ergo sum rodzi się bezduszna wiedza, gdy z «uczucia straty», z uczucia sieroctwa, rodzi 

się dążenie do zjednoczenia, do ożywienia, i znajomość przyczyn braku pokrewieństwa i 

śmierci. Uczeni na zewnątrz siebie niczego sobie podobnego nie znajdują, a tylko rzeczy; 
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nieuczeni zaś nawet w samych rzeczach znajdują duszę.”219 Fiodorow sprzeciwia się 

poznaniu, które jest tylko obiektywizowaniem i konstatacją faktów. Jego zdaniem u 

samych podstaw zdrowej ludzkiej świadomości leży więź  z innymi ludźmi i chęć 

przeciwstawienia się okrucieństwu śmierci, która ich zabiera. Tymczasem nauka, w 

obecnym jej kształcie, o tej elementarnej prawdzie zapomina. Fiodorow zatem dopomina 

się o etyczny czy supramoralistyczny wymiar nauki.   

Krytyka środowiska uczonych łączy Fiodorowa z Tołstojem, chociaż istnieje w tym 

względzie zasadnicza różnica. Otóż Tołstoj wzywał uczonych do porzucenia nauki i 

zajęcia się prostym wiejskim życiem. Fiodorow, ze swojej strony, twierdzi, że 

przeznaczeniem uczonych jest prowadzenie badań, które powinny przyczynić się do 

ograniczenia wszelkich cierpień i klęsk dotykających ludzi. „Na uczonych i badaczy 

należy patrzeć jak na delegowanych dla badania przyrody i wszystkich warunków 

ludzkiego życia, w celu uzyskania środków dla zjednoczenia wszystkich w jednym 

rzeczywiście wspólnym trudzie wybawienia z głodu, chłodu, upału, chorób itp.”220  

Tymczasem współczesna nauka, jak uważa Fiodorow, zbytnio uzależniona jest od 

czynnika płciowości. Jeśli wiedza naukowa znajduje zastosowania w przemyśle, to 

znaczy, że służy pierwiastkowi żeńskiemu, ponieważ industrializm nastawiony jest na 

spełnianie wymogów kobiecych. Gdy zaś nauka służy celom wojskowym, to wtedy jest 

pod władaniem pierwiastka męskiego. W obu tych przypadkach mamy do czynienia z 

naukami stosowanymi. Natomiast nauka czysta i abstrakcyjna ma charakter bezpłciowy i 

pozbawiona jest życia. W tych trzech przypadkach nauka jednak zapomina o długu dzieci 

wobec zmarłych przodków. Fiodorow twierdzi, że nauka dopiero wtedy zacznie 

realizować swoje właściwe posłannictwo, gdy uczeni odpowiedzą na wezwanie 

nieuczonych, którzy za podstawę swojego myślenia przyjmują niezgodę i bunt wobec 

cierpienia i śmierci, która odbiera rodziców swoim dzieciom. 

Filozofia wspólnego czynu jest reakcją na niedojrzałość ludzkości w jej aktualnym 

stanie. Pojęcia niepełnoletności i pełnoletności odgrywają w myśli Fiodorowa  kluczową 

rolę. Niepełnoletność oznacza brak odpowiedzialności za losy ludzkości rozumianej jako 

całość. Waśnie, wzajemne niszczenie się, traktowanie życia jako gry i zabawy – są 

objawami niedojrzałości. „Niepełnoletność rodu ludzkiego niczym nie wyraża się tak, jak 

w zabobonnej uległości wobec wszystkiego, co naturalne, w uznaniu ślepej przyrody za 

kierującą rozumnymi istotami (naturalna moralność); i w takim stanie niepełnoletności, 
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albo dziecięcości, znajdują się nie dzikusy, nie młode narody, a podstarzałe, zupełnie nie 

zauważające swojej zabobonności i nawet szczycące się  swoją wolnością od 

zabobonów.”221  

Fiodorow zauważa też, że współczesne społeczeństwa fetyszyzują wolność jednostki, 

która jednak oznacza tylko maksymalizowanie tego, co w człowieku ślepe i przyrodnicze. 

Takie traktowanie wolności prowadzi jednak do rozpadu społeczeństw i oddala ludzkość 

od stanu pełnej jedności. Prawdziwa wolność polegać ma tymczasem na uwolnieniu się 

spod władzy ślepej przyrody, na osiąganiu   pełnoletności poprzez podjęcie trudu 

samorealizacji. Wzorem pełnoletności jest Chrystus, który wskrzesza, uzdrawia, ucisza 

żywioły przyrody i, paradoksalnie, wzywa ludzi, aby byli podobni dzieciom. Cierpienia i 

śmierć, uważa Fiodorow, istnieć będą dopóty, dopóki ludzie, naśladując Chrystusa, nie 

osiągną pełnoletności. 

Myślenie Fiodorowa pozornie może wydawać się jeszcze jedną utopią. Trzeba jednak 

podkreślić to, że myśliciel ten nie traktuje swojego projektu jako pewnego zamkniętego 

systemu. Fiodorow zarysowuje cel ludzkich dążeń, ale jednocześnie wzywa do twórczego 

wysiłku. Siemionowa podkreśla, że charakterystyczną cechą twórczości Fiodorowa jest 

podkreślanie roli marzenia, lecz nie takiego które usypia, ale ma pobudzać do czynu. 

„Trzeba marzyć, po Fiodorowowsku – nie wezwanie do przyjemnego spędzania czasu w 

słodkich rojeniach, ale wezwanie do mobilizacji danej tylko człowiekowi zdolności do 

przewidującego projektowania przyszłości w kierunku wyższego religijno- 

chrześcijańskiego celu. Takie podkreślenie wielkiej wartości marzenia, konieczności 

świadomego i ukierunkowanego władania nim przeciwstawia się traktowaniu marzenia 

jako iluzji,  bezużytecznego rojenia, w którym daje zauważyć się wąskie utylitarne 

podejście.”222  

Fiodorow nie uprawia słodkiego marzycielstwa, lecz wskazuje kierunek, w którym 

powinna iść ludzkość. Z jednej strony ukazuje rzeczywistość pełną konfliktów, z drugiej 

zaś świat który należy zbudować na drodze wspólnego wysiłku wszystkich. Jeśli już 

mamy mówić o utopii Fiodorowa, to jest to nie idealny obraz tego, co ma być w 

przyszłości, lecz raczej pewien program działania, zadanie postawione przed ludźmi. 

Fiodorow występuje w roli proroka, którego zadaniem nie jest usypianie ludzi 

fantasmagoriami, lecz właśnie wyprowadzanie ich z inercji, wskazywanie drogi, którą 

winni kroczyć. Widać to chociażby w tym, jak traktuje on religijny dogmat, który nie jest 

                                                
221 Ibidem, t.1, s.109.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
222 Swietłana Siemionowa,  Fiłosof buduszcziego wieka Nikołaj Fiodorow, s.195. 



 - 145 - 145 

dlań obiektem kontemplacji, ale przykazaniem. Dogmat o Trójcy Świętej nie ma u niego 

charakteru pewnej idei, wyobrażenia Boga, które można kontemplować, lecz jest 

nakazem, aby ludzkość stała się żywą jednością poprzez wspólny czyn. 

Fiodorow, może w najbardziej wyrazisty wśród rosyjskich myślicieli sposób, wskazał, 

że rzeczywistość eschatologiczna nie jest tylko stanem oczekiwanym, lecz ma być 

procesem, który aktualizuje się już w teraźniejszej rzeczywistości. Skoro ludzkość sama 

realizuje eschatologiczny ideał, to nie ma tu miejsca na nieciągłość pomiędzy 

rzeczywistością aktualną, upadłą a optimum bytowym (nieśmiertelność w przeobrażonym 

ciele),  które ma być osiągnięte. Proces eschatologicznego spełnienia jest tu wspólnym 

wydobywaniem się ludzkości, zjednoczonej w realizacji wspólnego dzieła, z mroku, w 

którym jest pogrążona. Fiodorow jednak nie rysuje historiozoficznej wizji, w której 

ludzkość przechodzi szereg kolejnych etapów. Bardziej koncentruje się na samym celu, 

którym jest wskrzeszenie zmarłych przodków i kosmiczna ekspansja ludzkości. Rosyjski 

myśliciel nie próbuje określać szczebli rozwoju nowej świadomości etycznej 

(supramoralizm), a chodzi mu o to raczej, że konieczny jest akt dokonania radykalnej 

przemiany moralnej. Zresztą nie traktuje perspektywy powszechnego wskrzeszenia jako 

pewnej konieczności historycznej, która popycha ludzi do działania na zasadzie jakiegoś 

ducha dziejowego, jak to ma miejsce u Georga Wilhelma Friedricha Hegla. Dzieło 

wskrzeszenia może się powieść, ale i również może się nie powieść. Wszystko zależy od 

tego, jak ludzie spożytkują swoją rozumność i wolność. Jeśli wskrzeszenie immanentne 

nie  powiedzie się wskutek braku braterskich relacji pomiędzy ludźmi, to wtedy dokona 

się apokaliptyczny, transcendentny finał dziejów.  

Myśl Fiodorowa nie ma swojego odpowiednika w dziejach filozofii. Przenosi on 

bowiem na grunt filozofii teologiczną problematykę eschatologii i eschatologię czyni 

centralnym tematem rozważań filozoficznych. Według tego myśliciela zagadnienie 

wskrzeszenia przodków jest jedynym i podstawowym przedmiotem filozofii. Wszystko 

inne jest podporządkowane temu centralnemu zagadnieniu. Tradycyjnie pojmowana 

filozofia dążyła do zrozumienia rzeczywistości, jednak zapomniano, że rozumienie 

powinno służyć czemuś więcej, niż tylko zaspokojeniu teoretycznej ciekawości. 

Fenomeny cierpienia i śmierci nie poddają się rozumieniu, gdyż ich poznawanie ma 

charakter przeżyciowy. Rozumienie świata i idąca za nim regulacja żywiołów przyrody 

może jednak prowadzić do przemiany rzeczywistości poprzez wspólny czyn. I to takiej 

przemiany, która odnawiając wszystkie struktury bytu, wyeliminuje też cierpienie i 

śmierć. 
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Istotna wartość koncepcji Fiodorowa polega na tym, że antropologiczną problematykę 

śmierci i cierpienia rozważa on w planie kosmicznym, co łagodzi brak rozwiniętego 

wymiaru ontologicznego. Filozoficznej analizie przeciwstawia on ducha 

wszechobejmującej syntezy, która zmierza najpierw do zjednoczenia całej ludzkości w 

dziele wskrzeszenia przodków, a następnie ma prowadzić do podporządkowania ludzkiej 

woli całego kosmosu. A zatem człowiek nie tylko ma pracować w dziele własnego 

zbawienia, lecz także ma zbawiać kosmos, przywracając mu pierwotną doskonałość, 

nadaną przez Stwórcę.  

Pod wieloma względami filozofia Fiodorowa przypomina wizje Teilharda de Chardin, 

który pisał o ewolucyjnym procesie, prowadzącym od jakichś elementarnych „atomów 

psychicznych” poprzez wzrastającą ludzką świadomość noosfery aż do punktu Omega, 

utożsamionego z Chrystusem. Podobnie jak Fiodorow, ten francuski myśliciel podkreślał 

znaczenie kolektywnej formy istnienia ludzkości i rosnącej jej integracji. Pokazuje on 

cały proces niejako wyłaniania się ducha i świadomości z materii. Również wskazuje na 

szansę, którą może być wykorzystanie całego potencjału naukowo-technicznego w dziele 

duchowej integracji ludzkości. Teilhard de Chardin, i tu także widzimy podobieństwo do 

Fiodorowa, również pisze o jednoczącej całą ludzkość funkcji miłości i konieczności 

przeobrażenia istoty ludzkiej. Natomiast osiągnięcie w rozwoju ludzkości punktu Omega 

przypomina Fiodorowowski ideał Trójcy Świętej.  

Siemionowa wskazuje jednak na pewne różnice tych dwóch koncepcji, stwierdzając, 

że ten francuski filozof mówi o końcu procesu ewolucyjnego, który ma charakter 

inwolucji. „Rzecz w końcowej metamorfozie Ziemi, gdy z «końca świata», aktualnego 

świata, rodzi się jeszcze jeden, niewidzialny porządek rzeczywistości czysto duchowej;w 

uprzednio istniejącym transcendentnym centrum Nadświadomości (punkt Omega), pod 

działaniem przyciągających promieni którego zachodzi psychiczne zwijanie się i 

ześrodkowanie w nim całej noosfery.”223 Można powiedzieć, że o ile u Fiodorowa 

stworzenie, przeobrażone przez samego człowieka, pozostaje oddzielone od Stwórcy, to u 

Teilhada de Chardin jakby ostatecznie rozpływa się w Bogu. Poza tym rosyjski myśliciel 

tworzy projekt, rzec można, realistyczny, gdy tymczasem francuski wizjoner ostatecznie 

uprawia mistykę. Inną różnicą jest ta, że Fiodorow ma na względzie włączenie w proces 

przemiany ludzkości także całego kosmosu, wyjście człowieka poza ziemski obszar. U 

Teilharda de Chardin ten motyw nie jest rozwijany. „[...] nie przypadkowo u Teilharda de 

                                                
223 Ibidem, s.496-497.  
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Chardin brak jest idei wyjścia świadomych istot w kosmos [...]. Zamiast olbrzymiego 

kosmicznego czynu, realizowanego  przez zbiorowość nieśmiertelnych, samodzielnie 

odtworzonych osób, u niego zwycięża ideał  spoczęcia w Bogu-Omedze świadomości, 

oddzielonych od swojej «materialnej matrycy» i osiągających w zjednoczeniu osobową 

doskonałość.”224 O ile ideałem Fiodorowa jest przestrzenna ekspansja ludzkości, to 

Teilhard de Chardin, mówiąc o inwolucyjnym zwieńczeniu dziejów, ma na myśli 

skupianie się do wewnątrz, interioryzację ludzkich sił duchowych w jednym punkcie 

Omega. 

Projekt Fiodorowa jest być może najbardziej maksymalistyczną koncepcją 

filozoficzną w dziejach filozofii. Myślicielowi temu chodzi bowiem nie tylko o ogarnięcie 

poznawcze rzeczywistości w możliwie największym stopniu, jej zrozumienie i 

interpretację. Taki maksymalizm znajdziemy w wielkich systemach przeszłości (Platon, 

św. Tomasz, Hegel). Istotną różnicą jest to, ze Fiodorow poznanie utożsamia z czynem, a 

z tego utożsamienia płynie nakaz udziału ludzkości w dziele powszechnej przemiany 

rzeczywistości. Taki zbawiający czyn, którego celem jest wykorzenienie śmierci i jej 

skutków, podnosi znaczenie ludzkiej aktywności do rozmiarów nieomalże boskich, choć 

nie zmierza do ubóstwienia człowieka.  

Fiodorow trafnie opisuje sytuację człowieka, gdy twierdzi, że podstawowym jego 

problemem jest obecność cierpienia i śmierci. Dlatego maksymalnym zadaniem stojącym 

przed nim jest pokonanie tego stanu nieustannego braku i niepewności. Śmierci nie da się 

ominąć samą tylko zmianą stosunku do niej, która ma dokonać się w świadomości – 

twierdzi rosyjski myśliciel. Śmierć jest realnością i dlatego musi być realnie, a nie 

myślowo przezwyciężona. Oczywiście, w tym miejscu pojawia się podstawowy zarzut, że 

istota z natury śmiertelna sama śmierci pokonać nie może. Fiodorow jednak odwołuje się 

do wyjaśniania teologicznego i wnioskuje, że skoro przyczyną śmierci był grzech 

pierworodny, to usuwając tę przyczynę, poprzez wspięcie się na poziom 

supramoralistycznej świadomości, usunie się też i jej skutek, czyli śmierć. Wyraża w ten 

sposób swój teologiczny optymizm i przekonanie, że grzech nie dokonał całkowitego 

zepsucia natury ludzkiej. Nie jest to jednak optymizm będący w ramach chrześcijaństwa 

czymś niezwykłym. Niezwykłe jest w chrześcijaństwie Fiodorowa co innego: skierowanie 

na człowieka inicjatywy zbawczej i wskrzeszającej. Nakaz, aby ludzie wskrzeszali się 

sami, nie jest w Biblii wypowiedziany wprost. Fiodorow niewątpliwie stosuje tutaj własną 

                                                
224 Ibidem, s.497 . 
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interpretację, Z drugiej jednak strony, wobec faktu, że wydarzenia eschatologiczne w 

Piśmie Świętym nie są wyraźnie opisane – taka interpretacja nie musi stać w zasadniczej 

sprzeczności z teologicznymi założeniami chrześcijaństwa.  

Interesujące, że nauka Fiodorowa nie spotkała się w Rosji z takim potępieniem ze 

strony ortodoksów, jak to miało miejsce na przykład w odniesieniu do Tołstoja. Co 

więcej, budziła nawet zainteresowanie. Już w 1907 roku biskup turkiestański i 

taszkiencki, Dymitr, z uznaniem wypowiadał się  o nauce Fiodorowa. Teologowie 

prawosławni (choćby dzisiaj żyjący Walentin Nikitin), znajdują u Fiodorowa źródło 

inspiracji. Co decyduje o takim podejściu do koncepcji Fiodorowa? Zapewne to, że naukę 

chrześcijańską usiłował on rozszerzyć, wzbogacić o nowe aspekty, a nie ograniczyć, 

zubożyć (jak Tołstoj). Fiodorow nie odrzuca „klasycznej” nauki o transcendentnym 

zmartwychwstaniu. Wskazuje tylko na alternatywę w postaci immanentnego 

wskrzeszenia. Trudno więc nazwać Fiodorowa typowym heretykiem, który zwalcza 

naukę ogólnie uznawaną. Raczej był on tym, który poszukuje nowych horyzontów 

teologicznych na bazie stałych dogmatów. Zaś interpretując dogmaty jako przykazania 

chciał wyrwać teologię ze stanu skostnienia.   
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     III. SOFIOLOGIA  ŚMIERCI SERGIUSZA BUŁGAKOWA 

        

Bułgakow (1871 - 1944) uważany był za myśliciela, który  swojej religijnej filozofii 

starał się nadać kształt możliwie najbardziej dogmatyczny, to znaczy filozoficzny wymiar 

swojego myślenia uzgadniać w możliwie największym stopniu z wymiarem teologiczno- 

dogmatycznym. Innymi słowy, jego myśl ma charakter nie tylko religijny, ale i w dużej 

mierze cerkiewno-dogmatyczny. Podobnie zresztą jest u Floreńskiego. Współczesny 

historyk rosyjskiej filozofii, Igor Jewłampijew stwierdza, że: „Twórczość Bułgakowa i 

Floreńskiego można rozpatrywać jako najbardziej konsekwentną próbę stworzenia 

religijnej filozofii – filozofii, u podstaw której zawarty jest cała budowla chrześcijańskiej 

dogmatyki.”225 Autor ten, podkreślając to, że istotną cechą całej rosyjskiej filozofii było 

interpretowanie dogmatycznego chrześcijaństwa, jednocześnie jednak dostrzega i to, że 

rzadko jej przedstawicielom udawało się utrzymać w granicach dogmatu, a nawet wręcz 

swoboda ich myślenia prowadziła do sprzeczności z dogmatem. To zaś wynikało z 

dążenia do dostosowania swoich poglądów do nowej sytuacji kultury i możliwości 

zrozumienia jej. Tak jest u Bierdiajewa, Iljina czy Rozanowa. Tymczasem Bułgakow i 

Floreński nie doświadczali w tym stopniu, co ci poprzednio wymienieni, takiego dramatu 

rozejścia się z cerkiewnym dogmatem. „Właśnie dlatego w ich dziełach nie znajdujemy 

charakterystycznych wstrząsów twórczej myśli, stanowiących oczywistą wielkość 

rosyjskiej filozofii w okresie jej największego rozkwitu w końcu XIX – początku XX 

wieku.”226 Jewłampijew twierdzi też, że filozofia Bułgakowa i Floreńskiego jest 

                                                
225 Igor Jewłampijew, Absoliut kak Św. Troica: S. Bułgakow i P. Floreński, [w:] Istorija russkoj metafizyki w 
XIX-XX wiekach. Russkaja fiłosofija w poiskach Absoliuta, Sankt-Peterburg 2000, cz.II, s.315.  
226 Ibidem, s.316.  
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przykładem negatywnego wpływu religijnego nastawienia tych myślicieli na ich 

twórczość, które czyni z filozofii służebnicę teologii. Myśliciele ci filozofowali ciągle w 

„świetle wiary”, do której nie musieli dochodzić na drodze duchowych przełomów. 

Myślenie i doświadczenie religijne miało dla Bułgakowa charakter źródłowy i rozwój 

filozofii pojmował on jako stopniowe odchodzenie od tej źródłowości. Filozofia dąży do 

systemu, natomiast religia wiąże się z myśleniem w kategoriach antynomiczności. Leszek 

Augustyn, charakteryzując założenia Bułgakowowskiego myślenia pisze: „W jego 

przekonaniu, religia wybawia rozum ludzki od gehenny systemu. Dla Bułgakowa każda 

wartościowa filozofia jest w swojej źródłowości filozofią religijną. I taką musi pozostać, 

o ile chce ustrzec się przed samą sobą, przed ukrytymi wewnątrz niej autodestrukcyjnymi 

tendencjami. Religia – w przeciwieństwie do głównych osiągnięć filozofii nowożytnej – 

nie ma charakteru racjonalistycznego, ale dogmatyczny, mitotwórczy, zawsze poprzedza 

filozofię, i to nawet tę programowo odżegnującą się od wszelkich z nią związków. Z tego 

również względu każda filozofia jest, i powinna być, do pewnego stopnia 

„teologizowaniem”.”227 Dlatego Bułgakow mówi o tragedii filozofii, która odrywa się od 

swojej religijnej podstawy, a historia filozofii jawi mu się jako herezjologia. Owa 

herezjologia przejawia się w postaci braku świadomości granic zakreślanych przez rozum.  

Bułgakow jako właściwą metodę filozofii przyjmuje krytyczny antynomizm, którym 

zastępuje dotychczasowy dogmatyczny racjonalizm. To zaś oznacza, że rozum 

filozoficzny w ostatecznym rozrachunku jest określany przez religijną antynomię, a nie 

wywodzi swoją treść z samego siebie. „Rozum w naturalny sposób opiera się na 

antynomii, określającej jego własną  konstrukcję i zadania.[…] A to oznacza, że rozum 

wyrusza nie z pustego miejsca i nie wysnuwa swojej nici z samego siebie, jak pająk, ale 

wychodzi z mistycznych faktów i metafizycznych danych. Inaczej mówiąc, wszelka 

filozofia jest filozofią objawienia – objawienia Bóstwa w świecie.”228  

Taka orientacja religijnej filozofii tego rosyjskiego myśliciela ma istotne znaczenie 

dla jego sposobu podejścia do fenomenów cierpienia i śmierci. Można powiedzieć, że 

Bułgakow w filozoficzny sposób uprzystępnia religijną prawdę na temat cierpienia i 

śmierci, natomiast nie jest tak, że stara się te fenomeny wyjaśniać w ramach 

autonomicznej racjonalistycznej i systemowej filozofii. W efekcie u tego myśliciela 

znajdujemy przede wszystkim rozważania teologiczne na ten temat, choć wyrażone 
                                                
227Leszek Augustyn, Rosyjskie zmagania z rozumem Zachodu. Sergiusza Bułgakowa przyczynek do herezjologii 
filozoficznej, [w:] pod redakcją Włodzimierza Rydzewskiego i Leszka Augustyna Granice Europy – granice 
filozofii. Filozofia a tożsamość Rosji, Kraków 2007, s.128. 
228 Siergiej Bułgakow, Tragiedija fiłosofii, [w:] Soczinienija w dwuch tomach, Moskwa 1993, t.I, s. 327.  
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językiem pojęć filozoficznych. Wydaje się jednak, że mimo służebnej funkcji filozofii u 

Bułgakowa, o której pisał Jewłampijew, owo filozoficzne odsłanianie teologicznie 

rozważanych fenomenów cierpienia i śmierci przynosi bogatszą o nich prawdę, niż ma to 

miejsce w ramach „czystej” filozofii. Rosyjski myśliciel, stosując taką właśnie metodę, 

przełamuje ograniczenia, które napotyka filozofia uprawiana na Zachodzie, gdy 

przychodzi jej zderzyć się z fundamentalnymi dla człowieka zagadnieniami. Myślenie 

systemowe w nieuchronny sposób ukazuje swoją niewystarczalność, gdy przystępuje do 

objaśniania fenomenów mających charakter egzystencjalny. Pokazała to zresztą cała 

filozofia egzystencjalistyczna. Bułgakow, który prawdziwą, to znaczy taką, która dociera 

do prawdy istotnej i pełnej, filozofię postrzegał jako umieszczoną w horyzoncie 

religijnego objawienia – idzie tą właśnie drogą, mając jednocześnie świadomość 

tajemniczego charakteru fenomenów cierpienia i śmierci. 

Intelektualna droga Bułgakowa wiodła od filozofii (a w jej ramach od marksizmu do 

idealizmu) do   dogmatycznej teologii prawosławnej. O ile w emigracyjnym okresie 

swojej twórczości koncentruje się on na wypracowaniu ogólnych zasad prawosławnego 

światopoglądu, to zwłaszcza w czasie poprzedzającym ten etap pochłaniają go tematy 

egzystencjalno-osobowe. Jest to zresztą ten motyw filozofowania Bułgakowa, który go 

silnie wiąże z ogólną tendencją obecną w rosyjskiej filozofii. Trzeba to mieć na 

względzie, gdy przystępuje się do analizy poglądów tego myśliciela co do rozważanej w 

tej pracy tematyki. Teologiczny dogmatyzm Bułgakowa nie miał charakeru 

schematycznego, formalnego, lecz wiązał się z uprzednią głęboką analizą egzystencjalną. 

Pisze o tym Jewłampijew: „Ważne jest przy tym zauważyć, że dążenie do filozoficznego 

(tj. mimo wszystko racjonalnego) dotarcia do tajemnicy człowieka u Bułgakowa 

połączyło się ze swojego rodzaju intelektualną namiętnością, która w takim czy innym 

stopniu była charakterystyczna prawie dla wszystkich rosyjskich myślicieli, nie 

uznających w filozofie tylko bezstronnego obserwatora, chłodnego kronikarza ludzkich 

pomyłek i porywów. Jak i inni rosyjscy myśliciele, Bułgakow był do głębi duszy 

«wyczulony» na cierpienia człowieka na tej niedoskonałej ziemi, jego myśl pobudzona 

była nie ciekawością albo pragnieniem czystej wiedzy, ale psychicznym 

współcierpieniem, współprzeżywaniem z tymi nieszczęściami i zmartwieniami, których 

doświadczali ludzie wokół niego.”229 Uwagę tę warto jest mieć na względzie, gdy 

                                                
229 Igor Jewłampijew, Religioznyj idiealizm S. N. Bułgakowa: «za» i «protiw», [w:] S.N. Bułgakow: pro et 
contra. Licznost’ i tworcziestwo Bułgakowa w ocenkie russkich myslitieliej i issliedowatieliej. Antołogija tom 1, 
Sankt-Peterburg 2003, s.8.  
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rozważa się teoretyczne aspekty Bułgakowowskiej sofiologii. Poza tym, o czym będzie 

dalej jeszcze mowa, Bułgakow swoje rozważania o cierpieniu i śmierci w pewnym 

okresie swojego życia odniósł do głębokich przeżyć osobistego cierpienia i umierania. 

Był więc on niewątpliwie myślicielem, by użyć określenia Unamuny, z krwi i kości, który 

swoją refleksję łączył z głębokim przeżywaniem ludzkiej kondycji. 

Bułgakow problem śmierci uważał za podstawowy dla zrozumienia ludzkiej 

aktywności w świecie. Śmierć nie jest tylko jakimś kresem, który wieńczy ziemską 

aktywność człowieka, ale jest od niej jakby odłączona, lecz tę aktywność określa. Życie 

ludzkie Bułgakow pojmuje inaczej niż egzystencjaliści, dla których było ono bytowaniem 

ku śmierci, stanowiącej osnowę życia i przenikającej go lodowatym chłodem lęku, przed 

którym ucieka się w nieautentyczne formy istnienia. Według rosyjskiego myśliciela 

człowiek bytuje przeciwko śmierci, nie ucieka przed prawdą o niej i stawia jej opór. 

Uznaje on prymat życia przed śmiercią, bytu przed nicością. „Jest tylko życie, i wszystko, 

co istnieje, istnieje tylko w świecie życia. Rzeczy, tzw. martwa przyroda, tj. wszystko to, 

w czym nie ma oznak życia, są tylko minusem życia [...]. Zauważalne są one tylko w 

świetle życia, jako przedmioty wyłaniają się z meonicznej ciemności niebytu 

(potencjalnego bytu) przy wschodzie słońca, przy nadejściu zaś nocnej ciemności znowu 

pogrążają się w niebycie. Nawet i śmierć istnieje tylko dzięki życiu i w jego świetle, 

śmierć jest nie-życiem, negacja życia jest jej jedynym określeniem, jest ona tylko cieniem 

życia, i poza życiem jest ona niczym, nie ma jej [...].”230  

Chociaż śmierć ma w stosunku do życia warunkowe tylko istnienie, będąc jego 

cieniem, to toczy ona walkę z życiem. Walka ta, twierdzi Bułgakow, toczy się wewnątrz 

bytu, w sercu świata. Pojęcie śmiertelnego życia wyraża podstawową antynomię, gdyż 

życie w wymiarze metafizycznym jest ponadczasowe i absolutne, ale w faktycznym 

przejawianiu się ma charakter czasowy i nieabsolutny. Mówienie o śmierci istoty żywej 

jest naruszeniem praw logiki, ale śmierć jednak panuje w świecie przyrodniczym. 

„Metafizycznie śmierć żyjącego nie tylko jest nienaturalna, ale przeciwna naturze, 

niedorzeczna, a dlatego logicznie niemożliwa do pomyślenia, a jednak empirycznie stała 

się ona prawem natury, najogólniejszym i najbardziej głębokim. Tak przywykliśmy do 

śmierci, do samej idei śmiertelnego życia, że nas już nie poraża ta sprzeczność, która 

jednak jest znacznie głębsza i bardziej radykalna, niż w takich, na przykład, wyrażeniach 

jak: gorący lód, chłodny upał, czarna bielizna itd.”231  

                                                
230 Siergiej Bułgakow, Fiłosofija choziajstwa, New York 1982, s.39. 
231 Ibidem, s.40. 
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Mimo tego, że śmierć jest metafizycznym skandalem, to w świecie istnieje tylko życie 

śmiertelne i śmierć staje się jakby atrybutem życia, bo umrzeć może tylko to, co żywe. 

Istnienie w sensie biologicznym, ale też i ontologicznym jest walką o życie z siłami 

śmierci. Bułgakow tę walkę opisuje też w kategoriach darwinizmu, ponieważ walka o byt 

ma taki charakter, że życie jednych organizmów zwycięża kosztem śmierci innych, czyli 

śmierć jakby osacza życie i prowadzi do samozniszczenia w jego łonie. Walka życia ze 

śmiercią jest zmaganiem się żywego organizmu z martwym mechanizmem przyrody. 

„Ślepa konieczność, bezsensowna żywiołowość, martwy mechanizm, żelazne fatum – oto 

pod jakimi maskami występuje tutaj duch niebytu, „książę tego świata”, Śmierć.”232  

Charakterystyka śmiercionośnej przyrody przypomina tu to, co o ślepej przyrodzie 

pisał Fiodorow. Życie związane jest z zasadą wolności, która przeciwstawia się 

przyrodniczej konieczności. Zasada teleologiczna walczy z zasadą mechaniczną. Proces 

światowy i historyczny Bułgakow pojmuje jako efekt sprzeczności pomiedzy 

mechanizmem i organizmem, przyroda dąży do przezwyciężenia w sobie zasady 

mechanicznej, aby stać się organizmem. Celem tego procesu jest zwycięstwo życia, które 

Bułgakow określa mianem panzoizmu. Walka o życie wiąże się z zabezpieczeniem 

środków do życia. Człowiek musi zaspokoić swoje zwierzęce potrzeby, przede wszystkim 

zdobywać pożywienie. Walka ze śmiercią ma swoją fazę obronną, ale gdy życie zdobywa 

przewagę, to wtedy rozszerza swoje terytorium. Obrona i rozszerzanie życia jawia się 

jako dwie strony tego samego procesu. Co więcej, ta walka jest ciagłym zadaniem 

człowieka, nie ma w niej przestojów. Rosyjski myśliciel  przez gospodarkę rozumie 

właśnie to zmaganie się życia ze śmiercią. „Walka o życie z wrogimi siłami przyrody w 

celu obrony, utwierdzenia i rozszerzenia, w dążeniu, aby nimi władać, podporzadkować, 

stać się ich gospodarzem jest tym, co – w najszerszym sensie słowa – może być nazwane 

gospodarką.”233  

Gospodarka w tym rozumieniu dotyczy nie tylko człowieka, lecz i całego świata 

ożywionego. Ostatecznie to jednak człowiek uczłowiecza przyrodę, czyniąc z niej 

potencjalny ludzki organizm. Bulgakow stawia jednak pytanie, czy gospodarka może 

własnymi siłami pokonać śmierć i czy człowiek może obyć się bez Stwórcy. Stwierdza, 

że gospodarka musi mieć swoją religijną eschatologię. Tak czy inaczej, gospodarka jest 

funkcją śmierci, gdyż śmierć wymusza obronę życia za pomocą środków gospodarki. 

Gospodarka wyzwala człowieka, ale towarzyszy mu jednak nieustannie lęk przed 
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śmiercią i poczucie zniewolenia z jej strony. Aktywność gospodarki skierowana na 

obronę i ekspansję życia wyraża się poprzez pracę. Człowiek jednak nie jest twórcą życia. 

„W tej niezdolności do tworzenia życia leży absolutna granica dla człowieka, jako 

stworzenia. Życie jest dane w świecie, nie jest one sprowadzalne do jego elementów i jest 

nieobjaśnialne na ich podstawie. Wyszło ono z zewnętrznego wobec świata Żródła Życia, 

Boga Żywych, nie znającego zawiści i tworzącego życie.”234 Życie powstaje na drodze 

rodzenia, natomiast człowiek je broni i rozszerza przez pracę. Bułgakow, nawiązując do 

poglądów Fiodorowa, dopuszcza myśl o odtworzeniu życia poprzez ludzki wysiłek i 

pracę, jednak nie oznacza to tworzenia życia. Opowiada się za chrześcijaństwem, dla 

którego człowiek jest stworzeniem, któremu Bóg powierza swoje dzieło, przeciwko religii 

człowiekobóstwa, według której człowiek jest kreatorem. 

Analizując poglądy Bułgakowa na temat śmierci i cierpienia trzeba odwołać się do 

tkwiących w centrum jego myślenia pojęć Sofii i Bogoczłowieczeństwa, które określają 

zarówno filozoficzny, jak i teologiczny etap jego twórczości. Sofiologia Bułgakowa 

stwarza wiele trudności interpretacyjnych, o których mówią różni autorzy, którzy 

zajmowali się jego myślą (Zienkowski, Sergiusz Choruży, Jewłampijew, Piotr Sapronow). 

Wynika to z niedostatecznej określoności pojęcia Sofii, które jest u Bułgakowa (ale także 

u innych autorów, na przykład u Floreńskiego) używane w różnych kontekstach i któremu 

przypisywane są różne znaczenia. Tym niemniej Bułgakowa nauka o Sofii pozwala na 

odtworzenie poglądów tego myśliciela, odnoszących się do problematyki samej genezy 

cierpienia i śmierci, czyli zagadnienia obecności zła w świecie i teodycei. Z kolei nauka o 

Bogoczłowieczeństwie, którą w swoich pracach prezentuje ten rosyjski myśliciel, stanowi 

podstawę do uchwycenia antropologiczno-religijnego sensu cierpienia i śmierci oraz 

zarysowania perspektywy eschatologicznej, w której umieszcza on te fenomeny. 

Bułgakow dużo miejsca poświęca wskazaniu na przyczyny, z których cierpienie i 

śmierć zaistniały w świecie. Rozwija tradycyjną naukę chrześcijańską o grzechu 

pierworodnym, ale widzianą w perspektywie sofiologicznej. Jego sofiologia, akcentując 

stworzenie przez Boga świata z nicości, wiąże się z przekonaniem, że świat ten w stanie 

pierwotnym, wyjściowym nie zawierał w sobie żadnego zła. Bułgakow, zgodnie z 

założeniami teologii chrześcijańskiej, kładzie nacisk na stworzoność świata. Jednak 

powstanie świata nie może być rozpatrywane na zasadzie związku przyczynowego, gdzie 

Bóg jest przyczyną świata, a świat skutkiem. Przyjęcie takiej perspektywy oznaczałoby 
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bowiem sprowadzenie Boga do poziomu bytu względnego, którym jest świat. Dlatego 

stworzenie świata pozostaje czymś niepojętym i nie da się objaśnić przez naukę, która 

odwołuje się do empirycznej przyczynowości. Rosyjski filozof odrzuca też religijny 

monizm, który tłumaczy powstanie świata na drodze emanacji Absolutu, ponieważ 

przyjęcie takiego stanowiska oznacza unieważnienie tego, co względne na rzecz 

absolutnego. „Świat jest rzeczywisty w swojej boskiej osnowie, o ile jego istnienie jest 

istnieniem w Absolutnym – w tym zbieżna jest idea zarówno stworzenia, jak i emanacji. 

Ale w idei stworzenia świat  przyjmowany jest jednocześnie i poza Absolutnym, jako 

samobytujące względne. Między Absolutnym i względnym przebiega granica twórczego 

niech tak się stanie, i dlatego świat nie przedstawia sobą pasywnego wypływu emanacji 

Absolutnego, jakby piany w przepełnionym naczyniu, ale istnieje twórczo, inicjatywnie 

skierowana i zrealizowana emanacja – względność jako taka.”235  

Opcja Bułgakowa na rzecz chrześcijańskiej nauki o stworzeniu, a przeciwko teoriom 

emanacjonistycznym, nie oznacza jednak, że pozostaje on w zupełnej zgodności z 

dogmatem. Przyjmuje on bowiem fakt samorozdwojenia Absolutu, w którym pojawia się 

wewnętrzna sprzeczność pomiędzy tym, co absolutne a tym, co względne; w Absolucie 

pojawia się rozróżnienie Boga i świata. Bułgakow nie wchodzi jednak na drogę 

gnostycznych sposobów dedukowania przyczyn tego samorozdwojenia, jak to ma miejsce 

u Hegla czy Schellinga. Stwierdza, że racjonalne wyjaśnienie musi tutaj zatrzymać się 

przed tajemnicą. Z drugiej jednak strony, człowiek, jako stworzony na podobieństwo 

Boga, przeżywać może bezpośrednio fakt owej dwoistości istoty Absolutu. „W łonie 

swojego ducha człowiek poznaje metafizyczne następstwa tego (jeśli tak można się 

wyrazić) wydarzenia w Absolucie, stworzenia świata przez Boga, w dwoistości swojej 

natury, w swojej absolutnie-względności. Ponieważ człowiek odczuwa siebie jako byt 

względny, ziarenko piasku, wrzucone w bezgraniczność czasu i przestrzeni. Lecz w sobie 

znajduje on też tak wyraźną  świadomość swojej absolutności, wieczności, boskości, takie 

niewątpliwe odczucie siebie w Bogu i w sobie Boga, które nie może być zatopione przez 

ocean czasu i ugaszone przez wichry przestrzeni. Człowiek, jako żywa ikona Bóstwa, jest 

bogo-światem, absolutnie-względnym.”236   

Inną, istotną myślą, którą wypowiada Bułgakow, a która ma znaczenie dla 

zrozumienia jego poglądów na temat cierpienia i śmierci, jest traktowanie aktu stworzenia 

jako swojego rodzaju wolnej ofiary Absolutu ze swojej absolutności. Prawda Golgoty 
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okazuje się być zakorzeniona metafizycznie w samym akcie stworzenia. „Golgota była 

nie tylko przedwiecznie ustanowiona przy stworzeniu świata jako wydarzenie w czasie, 

ale stanowi ona także metafizyczną istotę stworzenia. Boskie „dokonało się” , 

wypowiedziane z krzyża, obejmuje całe istnienie, odnosi się do całego stworzenia. Wolna 

ofiara pełnej poświęcenia miłości, Golgota Absolutu, jest osnową stworzenia [...]. Świat 

został stworzony przez krzyż, przyjęty przez siebie Bogiem w imię miłości. Stworzenie 

jest aktem nie tylko wszechmocy i głębokiej mądrości Bożej, ale i ofiarnej miłości, 

dokonuje się on ze względu na upojenie istnieniem «innego», stającego się, w imię 

stworzonego «dobrego dzieła», bezgranicznej miłości do stworzenia. Bo Bóg jest 

Miłością, a życie miłości i wielka jej radość jest ofiarą.”237 Rosyjski myśliciel wykracza 

tu poza granice ortodoksji i zmierza w stronę gnozy. Jednak podkreśla, że nie można tu 

mówić o jakiejś „tragedii w Bogu”, ponieważ ta byłaby związana z istnieniem w Nim 

jakiejś konieczności. Bóg dobrowolnie wprowadza siebie w tragiczny proces historii, 

będąc od niego wolnym i w Absolucie nie ma miejsca na tragedię. Stworzenie Bułgakow 

pojmuje jako akt pokory i miłości Absolutu. 

Dużo uwagi Bułgakow poświęca zagadnieniu nicości, które odgrywa kluczową rolę w 

zrozumieniu genezy zła, rodziców, i, co za tym idzie, śmierci i cierpienia. Według niego, 

rozważając akt stworzenia, możemy przyjąć jedno z dwóch rozwiązań. Albo Bóg 

stworzył świat z samego siebie, jak uważali Jakub Boehme, Giordano Bruno, Benedykt 

Spinoza, i wtedy świat nie istnieje poza Absolutem i stworzenie dokonuje się wewnątrz 

Absolutu, będącego Boską Nicością. Albo też świat został stworzony z nicości, jak 

stwierdza objawienie chrześcijańskie. Bułgakow przyjmuje to drugie rozwiązanie, 

ponieważ zapewnia ono autonomię stworzenia w stosunku do Stwórcy. „Świat został 

stworzony z nicości – naucza chrześcijanskie Objawienie. Pomiędzy Bogiem i 

stworzeniem, Absolutem i tym, co względne, znajduje się nic. Nicość – oto osnowa 

stworzenia, kres bytu, granica, za którymi leży głuchy, bezdenny niebyt, «nieprzejrzana 

ciemność», obca wszelkiemu światłu.”238 Nicość Bułgakow przyrównuje do podziemia, 

które daje znać o sobie wtedy, gdy poszczególny byt zamyka się w sobie, odwraca się od 

Boga. To podziemie jest domeną szatana, który chce postawić się w miejsce Boga. 

Człowiek jawi się jako byt rozpięty pomiędzy nicością a pełnią Bożego stworzenia. „W 
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duszy człowieka są dwie otchłanie: głucha nicość, piekielne podziemie, i Boże niebo, 

zawierające w sobie obraz Pana.”239 

Bułgakow zapytuje o ontyczny status nicości i przywołuje greckie rozróżnienie 

pomiędzy ουκ ον (nic, w znaczeniu pełnej negacji bytu) i μή ̀όν (coś nieokreślonego). 

Meon jest potencjalną pełnią bytu, a ukon brakiem bytu. Aby coś mogło powstać z 

niebytu, to ów ukon musi stać się meonem. Bułgakow zauważa, że jeśli przyjąć, że świat 

powstał z boskiego meonu, to wtedy opowiadamy się za teorią emanacyjną. Natomiast 

przy teorii powstania z nicości, rozumianej jako ukon, za którą on się opowiada, musimy 

przyjąć, że w akcie stworzenia ukon stał się meonem, co zresztą dla umysłu ludzkiego 

pozostaje tajemnicą. Bułgakow jednak, przyjmując ontyczną realność nicości, rozumianej 

jako ukon, zmierza w stronę dualizmu, który stawia nicość niejako obok Boga i przyjmuje 

fakt istnienia nieboskiej nicości. Aby uniknąć tej trudności stwierdza, że Absolut stoi 

ponad bytem i jest sprawcą nie tylko bytu, lecz i niebytu. Oznacza to, że tworząc byt 

tworzy też niebyt jako granicę czy cień bytu. Jak słusznie zauważa Jewłampijew, oznacza 

to jednak odwołanie się do teorii emanacji: „Oczywiście, że przyjąwszy to stanowisko, 

faktycznie przyjmuje on neoplatońską ideę emanacji, o ile Bóg tworzy byt nie z 

odrębnego niebytu, ale z siebie samego.”240  Autor ten stwierdza też, że Bułgakow nie 

trzyma się jednoznacznie klasycznej chrześcijańskiej teorii stworzenia świata z nicości, 

odwołując się nieraz do teorii emanacji. 

Aby objaśnić naturę zła Bułgakow wprowadza rozróżnienie pomiędzy nicością 

istniejącą w sposób potencjalny i aktualny i odnosi to do stanu świata przed i po rajskim 

upadku. Bóg, tworząc świat, dopuszczał istnienie nicości w formie tylko potencjalnej i 

jako potencjalna  nie mogła ona być źródłem zła. „Nicość nie była odczuwana w świecie 

jako aktualna zasada wszechświata, ale przebywała jako jego ciemna, niema osnowa. W 

tym przejawiło się zwycięstwo dobroci Stwórcy, wzywającego do życia samą nicość. Ale 

ta osnowa wszechświata  zawierała w sobie możliwość aktualizacji i wtrącenia się w losy 

świata, tj. grzechu i zła. Wystarczyło, aby nicość wyszła ze swojej potencjalności, stała 

się odczuwalna, jako ciemna osnowa wszechświata.”241 Zaktualizowanie nicości miało 

miejsce wraz z grzesznym upadkiem i było wynikiem niewłaściwego spożytkowania 

danej prarodzicom przez Boga wolności. Bóg dopuścił możliwość zaktualizowania się 

nicości ze względu na prymat wolności.  
                                                
239 Ibidem, s.287.  
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XIX-XX wiekach. Russkaja fiłosofija w poiskach Absoliuta, cz.II, s.355.  
241Siergiej Bułgakow, Swiet niewiecziernyj. Soziercanija i umozrienija, s.406.  



 - 158 - 158 

Wydaje się jednak, że rozróżnienie nicości potencjalnej i aktualnej jest u Bułgakowa 

zabiegiem dość sztucznym, wynikającym tylko z chęci utrzymania się w ramach 

dogmatu, który mówi o pełnej wszechmocy Boga. Tak czy inaczej, nie da się bowiem 

obejść kwestii faktycznego statusu ontycznego nicości i odniesienia jej do bytowości 

Boga. Zwracają na to uwagę krytycy filozofii Bułgakowa. Jewłampijew porównuje 

koncepcję Bułgakowa z rozwiązaniami Bierdiajewa i Karsawina (których  poglądy będą 

omawiał w dalszej części pracy). Bierdiajew przyjmował fakt istnienia  nicości w Bogu 

(czy raczej w apofatycznie rozumianej Boskości), która będąc tożsama z pierwotną 

wolnością wyłania z siebie zarówno dobro, jak i zło. Katafatycznie pojmowany Stwórca 

na zatem obok siebie nicość, nad którą nie ma pełnej władzy. Z kolei Karsawin nicość 

uważa za wręcz równorzędną Bogu, a stworzenie pojmuje jako pojawianie się Boga w 

sferze nicości i wypieranie z niej zła. Ci dwaj myśliciele ocierają się o gnozę, a nawet 

wręcz ją uprawiają, gdy tymczasem Bułgakow robi wszystko, aby nie naruszyć 

dogmatycznych założeń prawosławnej wiary. 

Rozważania dotyczące statusu nicości prowadzą Bułgakowa do określonej metafizyki 

śmierci. Istnienie śmierci związane jest z obecnością nicości. Jednak skoro ta nicość 

posiada swoją potencjalną i aktualną stronę, to można mówić o dwóch jakby rodzajach 

śmierci: tej, która istniała w stanie rajskim i tej, której człowiek doświadcza w stanie 

aktualnym.”Wraz z grzechem w świat weszła śmierć, jako zasada obca istnieniu, burząca 

je. Do grzesznego upadku człowiek, a w nim i wszystkie stworzenia stworzone były nie 

nieśmiertelnymi, ale i nie śmiertelnymi: nicość, znajdując się w stanie potencjalności, 

była jeszcze bezsilna, aby wprowadzić w świat śmierć, ale zarazem nie była ona już 

osłabiona. Gdy tylko zapora została przerwana przez akt grzesznego upadku, niebyt rozlał 

się po świecie i zalał wszystko istniejące: śmierć stała się powszechnym i ostatecznym 

wrogiem.”242 Rodzi się tu jednak pytanie, co Bułgakow rozumie przez tę pierwotną, 

rajską jeszcze formę śmierci, która, nie będąc doświadczaną przez prarodziców przed ich 

upadkiem, jednak istniała, choćby potencjalnie? Mimo woli nasuwa się tutaj interpretacja, 

że śmierć pełni tu jakąś pozytywną funkcję...  

Bułgakow, zastanawiając się nad faktem obecności śmierci w stanie człowieka po 

upadku, dochodzi do wniosku, że śmierć pełni tu funkcję nie tylko negatywną, lecz i 

pozytywną. Jeśliby bowiem w tym grzesznym stanie Bóg dopuścił nieśmiertelność 

pasywną, czyli brak śmierci, to wtedy ten stan byłby na wieczność utrwalony i 
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mielibyśmy do czynienia z piekłem na ziemi. Zaistnienie śmierci dokonuje się, twierdzi 

Bułgakow, za pozwoleniem, dopuszczeniem Boga, aby w ten sposób ograniczyć  

niedoskonałość upadłego bytu. A zatem śmierć wyraża stan upadku świata z jednej 

strony, z drugiej jednak jej pojawienie się oznacza możliwość jej przezwyciężenia na  

drodze ofiary Chrystusa na krzyżu i zmartwychwstania. „Tym sposobem, jedna 

podstawowa metafizyczna i kosmiczna katastrofa grzesznego upadku, wprowadzając do 

świata śmierć, uwarunkowała i spowodowała drugą kosmiczną katastrofę, ale już 

szczęśliwą i radosną – zmartwychwstanie martwych, poprzedzone zmartwychwstaniem 

Jednego-Zwiastuna z martwych, i przeobrażenie całego świata poprzez stworzenie 

«nowej ziemi i nowego nieba, w których żyje prawda».”243 

Bułgakow zdecydowanie opowiada się przeciwko pojmowaniu zła jako drugiej zasady 

bytu, która istnieje równolegle z dobrem. Manichejski dualizm uważa za bezsensowny. 

Również odrzuca pogląd, że zło mogło być stworzone przez kochającego i dobrego 

Stwórcę. Stwierdza: „Istnieje tylko dobro, a wszystko, co nie jest dobrem, nie istnieje. 

Jednak nie istnieje nie oznacza koniecznie nie w sensie pełnego braku.”244 Zło, choć nie 

ma charakteru substancjalnego, to jednak wkradło się w stworzenie i naruszyło jego ład. 

Jest aktualizacją nicości z której został stworzony świat. Zło to niejako odwrotna strona 

bytu, a nie jego twarz. Tylko za sprawą stworzonej wolności możliwe jest to, że zło ze 

swojego niebytu jest przyzywane do istnienia. Grzeszny upadek dokonał się jednak nie w 

obrębie duszy świata, czyli boskiej Sofii, ale w niższym rejonie sofijnego życia, czyli w 

stworzeniu, na szczycie którego stoi człowiek.  

Bułgakow w tym względzie różni się w swoich poglądach od Sołowjowa, który sądził, 

że grzeszny upadek mógł mieć miejsce w duszy świata. Rosyjski myśliciel pozostaje w 

zgodzie z nauką chrześcijańską, gdy zło uważa za tylko brak, uszczerbek dobra, a nie coś 

samoistnego. Dlatego powołuje się na poglądy Klemensa Aleksandryjskiego, Orygenesa i 

świętych Atanazego Wielkiego, Bazylego Wielkiego, Grzegorza  z Nyssy, a zwłaszcza 

świętych Dionizego Areopagity, Maksyma Wyznawcy i   Augustyna. Poglądy tych 

myślicieli, wypracowane w polemikach z przedstawicielami manicheizmu czy 

gnostycyzmu stanowią dla Bułgakowa podstawę chrześcijańskiej wizji świata i 

przytaczając je potwierdza je i za nimi się opowiada. 

Natomiast oryginalne i odkrywcze są poglądy prawosławnego myśliciela w 

odniesieniu do roli cielesności. Cielesność w jego rozumieniu nie jest zasadą negatywną, 
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ale posiada charakter zasady sofijnej, a więc pozytywnej. Rozważając biblijny opis 

stworzenia Bułgakow dochodzi do wniosku, że : „Akt tworzenia świata realizuje się 

poprzez stworzenie na Początku nieba i ziemi, utworzenie w Sofii dwóch 

centrów.”245Ziemia jest potencjalną Sofią, czyli nicością, w którą wkroczyła sofijność. 

Stwarzanie świata, które dokonuje się w sześciu symbolicznych dniach, ma za swoje 

podłoże ziemię, czyli Wielką Matkę, z której Bóg wydobywa całą jej różnorodność. Tak 

pojętej, w duchu biblijnym, ziemi nie da się utożsamić z materią w rozumieniu 

platońskim czy neoplatońskim, która w ramach tych nurtów myślenia jest postrzegana 

jako zasada zła. Grecki idealizm, według Bułgakowa, prowadził do deprecjacji 

cielesności i nie da się pogodzić z chrześcijańskim rozumieniem statusu ciała. 

Chrześcijańska nauka o wcieleniu,  cielesnym zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu 

Chrystusa przeczy poglądowi, że religia chrześcijańska jest negatywnie nastawiona do 

cielesności. Bułgakow wskazuje na to, że w chrześcijaństwie, w odróżnieniu od 

neoplatonizmu czy buddyzmu zachowana jest równowaga pomiędzy cielesnością a 

duchowością istoty ludzkiej. „[...] chrześcijaństwo jest religią nie tylko zbawienia duszy, 

ale i duchowego uświęcenia ciała. Tylko w nim jednym spośród wszystkich religii 

światowych ciało nie jest wypędzane, ale jest sławione, ponieważ Chrystus jest 

Zbawicielem nie tylko dusz od grzechu, ale jednocześnie także «Zbawicielem ciała». 

Chrześcijaństwo jest apoteozą ciała i niesie wielkie obietnice odnośnie jego 

odkupienia.”246 

Utożsamienie materialności z cielesnością uważa Bułgakow za sposób myślenia 

błędny z filozoficznego i teologicznego punktu widzenia. Jego zdaniem cielesność jako 

pewna bytowa doskonałość przysługuje rzeczywistości w jej sofijnym, doskonałym 

wymiarze. Natomiast materialność to cielesność, która została już skażona pierworodnym 

grzechem i nosi w sobie piętno cierpienia i śmierci. Rozróżnienia ciała i materii ma w 

koncepcji Bułgakowa istotne znaczenie i pozwala mu na oddzielenie poglądów źródłowo 

biblijnych i chrześcijańskich od naleciałości greckiej filozofii. Wypowiada on istotną i 

odkrywczą myśl: „A więc, materia jest nie substancją ciała, jak myślą materialiści, a tylko 

jego jakością, siłą, czyniącą ciała biologicznym ciałem [ros. płot’iu; w języku rosyjskim 

istnieje rozróżnienie pomiędzy tieło i płot’ , przy czym to drugie słowo oznacza 

cielesność rozumianą w jej biologicznej funkcji], przykrywająca  szatą skóry ich sławę i 

piękno. Przenika ona całe życie nie tylko ciała ale i ducha. Całe życie ciała, wszystkie 
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jego funkcje otrzymują znamię materialności i biologicznej cielesności [ros. płotskosti], 

co ze szczególną ostrością jest odczuwalne w centralnych węzłach życia, właśnie w 

funkcjach odżywiania i rozmnażania, mówiąc inaczej, kosmicznego i płciowego 

obcowania.”247  

Właśnie materialność, a nie cielesność, według rosyjskiego myśliciela, jest źródłem 

zła i śmierci. Jednak śmierć, chociaż osłabia i paraliżuje siły życia, to nie jest w stanie 

życia całkowicie zahamować. „Śmierć jest krańcowym złem, «ostatecznym wrogiem», 

ale nie jest ona pełnym zniszczeniem życia. Bo Matka-Ziemia jest niewyczerpalna w 

swoich porodach, znowu i znowu rodzi życie, ponieważ jest ona stwarzającą 

Sofią.”248Śmierć oznacza rozkład ciała, które zostaje zwrócone ziemi i oddzielenie się od 

niego ducha, ale jednocześnie wiąże się z oczekiwaniem zmartwychwstania. Śmierć nie 

jest więc jakąś absolutną granicą, a wynika to z tego, że grzech pierworodny nie dokonał 

się w duszy świata, lecz w obszarze stworzoności. Jak powiada Bułgakow, grzech 

pierworodny przyrodę zepsuł i zatruł, ale nie uśmiercił jej. Mówi też on, ze grzech ten jest 

tylko funkcjonalnym, a nie substancjalnym zepsuciem świata, a w związku z tym zło 

świata nie jest jego naturą, ale tylko stanem. 

Śmierć nie istniała w planie Bożego stworzenia i człowiek pierwotnie nie został 

stworzony dla śmierci. Co więcej, posiadał naturalną możliwość nieśmiertelności. 

Cielesność, która przysługiwała człowiekowi w jego rajskim stanie bytowania, w żaden 

sposób nie implikowała jego śmiertelności. Bułgakow odrzuca pogląd, obecny w 

nauczaniu niektórych teologów katolickich (wymienia Scheeben’a), według którego 

człowiek jest śmiertelny już ze względu na sam fakt swojej cielesności, a brak śmierci w 

raju wynikał z nadprzyrodzonej łaski, którą Bóg obdarzał prarodziców. Zdaniem 

rosyjskiego teologa, takie rozumowanie ma wręcz bluźnierczy charakter, ponieważ 

prowadzić musi do wniosku, że stworzenie było nieudanym dziełem swojego Stwórcy. 

Takie poglądy głosili gnostycy i były one przez dogmatyków chrześcijańskich zwalczane. 

 W rajskim bytowaniu Adam otrzymał możliwość niezaznania śmierci, posse non 

mori. Lecz możliwość ta była nie tylko czymś danym, ale i stanowiła zadanie dla 

człowieka. Nieśmiertelność w raju nie miała charakteru bezwarunkowego, non posse 

mori, bo ta przysługuje tylko Bogu, ale człowiek, idąc drogą upodabniania się do Boga, 

mógł w tym stanie nieśmiertelności trwać. Upadek prarodziców spowodował jednak, że 
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zaistniała konieczność śmierci, non posse non mori. Bułgakow rozważał ontologiczną 

możliwość śmierci i możliwość tę wiązał ze złożonością istoty ludzkiej. Zauważał przy 

tym, że duchy bezcielesne, które nie posiadają takiej złożonej struktury jak człowiek, 

nawet po swoim upadku nie podlegają śmierci. Jednak, mimo zawartej w strukturze 

człowieka możliwości śmierci, człowiek jest istotą stojącą w centrum stworzenia, bardziej 

sofijną, niż bezcielesne duchy. Mówiąc inaczej, bogactwo ontologiczne człowieka 

powoduje, że jest on wystawiony na możliwość śmierci. Grzech pierworodny był 

naruszeniem ontologicznej równowagi, która istniała pierwotnie w człowieku. 

Równowagę tę może przywrócić Bogoczłowiek, który przezwycięża słabość stworzenia. 

Rosyjski filozof podkreślał, że śmierć  możemy pojąć tylko w kontekście życia, 

ponieważ jest ona pewnym aktem życia. Zwracał też uwagę na to, że nie możemy śmierci 

pojmować jako pewnego nieoczekiwanego zdarzenia w ludzkim życiu, ale wyraża ona w 

sposób konieczny śmiertelność człowieka, która przenika całe jego życie. Istnienie 

ludzkie jest zatem nieustannym bytowaniem ku śmierci, by użyć heideggerowskiego 

języka. Bułgakow wskazuje przy tym na pewien paradoks śmierci, która z jednej strony 

jest odbierana jako coś naturalnego, bo wynikającego z powszechnej śmiertelności rodu 

ludzkiego, z drugiej jednak strony śmierć jest jednocześnie naturze przeciwna, ponieważ 

Bóg jej nie stworzył. Inna antynomia śmierci polega na tym, że śmierć zarazem przeraża, 

ale i jednocześnie przynosi wyzwolenie z ciężarów życia.  

Bułgakowowska ontologia śmierci bazuje więc na bytowym bogactwie istoty ludzkiej, 

która charakteryzuje się pluralistyczną różnorodnością. Z jednej strony człowiek jest 

pewnym złożeniem czy syntezą bytu i niebytu. To złożenie przysługuje mu tak samo, jak 

wszystkim innym stworzeniom. „Jak każde stworzenie, człowiek jest stopem bytu i 

niebytu, przy czym ten ostatni podnosi głowę, aktualizując się, gdy tylko ontologiczna 

równowaga chwieje się w nim.”249 Jednak złożoność istoty ludzkiej idzie jeszcze dalej. 

Człowiek jest złożeniem ducha, duszy i ciała. Bułgakow opowiada się za 

trychotomizmem, odrzucając dychotomiczne pojmowanie człowieka.  

Jerzy Tofiluk, odnosząc się do tego zagadnienia, pisze: „Sergiusz Bułgakow widzi 

człowieka jako istotę trychotomiczną – składającą się z ducha, duszy i ciała. Nawet jeżeli 

mówi o dwóch pierwiastkach w człowieku: duchowym i naturalnym, to zawsze pod tym 

pierwszym rozumie ducha, a pod drugim naturę, to jest duszę i ciało.”250  O boskim 
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pochodzeniu człowieka decyduje jego duch, który jest tchnieniem życia w materię, z 

której ten został ukształtowany. Duch ten został stworzony przez Boga, ale wykazuje też 

cechy niestworzoności, bo ma boskie pochodzenie. Dlatego Bułgakow uważa ducha za 

istotę stworzono-niestworzoną. Duch ów jest swoistym centrum ludzkiej osoby i czyni z 

człowieka stworzonego Boga i boskiego człowieka. Bułgakow wyjaśnia to dokładniej w 

ten sposób: „Duch ludzki posiada boskie pochodzenie i może być przypisany boskiemu 

życiu, będąc w tym sensie boskim, chociaż sam z siebie nie jest bogiem, mającym w 

samym sobie samobytujące źródło osobowego istnienia i natury. Osobowy duch 

człowieka jest także stworzony przez Boga. To znaczy, że osobowa zasada w nim 

wezwana jest do istnienia, jako pewne powtórzenie albo odzwierciedlenie Osoby Bożej w 

niebycie.”251  

Tak rozumiany duch jest hipostatyczny, bo nie może istnieć bez hipostazy. Duch 

ludzki jest nierozerwalnie związany ze stworzonym kosmosem i ten związek określa 

cielesność i wcielony charakter osobowej zasady w człowieku. Inaczej mówiąc, duch 

ludzki nie może istnieć niezależnie od świata stworzonego, od stworzenia. 

Nieśmiertelność ludzkiej hipostazy nie może realizować się poza światem, niezależnie od 

wcielenia. Taka nieśmiertelność, zauważa Bułgakow, przysługuje tylko duchom 

bezcielesnym, czyli aniołom. Ze względu na ten integralny związek ducha ze stworzoną 

naturą człowieka śmierć nie jest nigdy czymś ostatecznym i nie oznacza zwycięstwa 

niebytu. A zatem w sensie ontologicznym śmierć jest niemożliwa, bo przeczyłaby logice 

Bożego aktu stwórczego. Bułgakow wyraźnie to podkreśla: „Ale pełne zwycięstwo 

śmierci miałoby miejsce tylko w tym przypadku, jeśli byłaby ona oddzieleniem ducha od 

duszy i ciała,  niestworzono-stworzonej zasady w człowieku od zasady stworzonej, tj. 

odcieleśnieniem ducha. To, oczywiście, oznaczałoby unicestwienie samego człowieka, tj. 

pełne niepowodzenie twórczego zamysłu Bożego: człowiek, składający się z dwóch 

zasad, boskiej i stworzonej, rozdzieliłby się na części składowe, rozpadłby się w 

ontologiczny proch.”252  

Co w takim razie oznacza śmierć, rozważana w jej ontologicznym sensie? Tutaj 

należy odwołać się do poglądów Bułgakowa na temat funkcji duszy. Dusza, w jego 

rozumieniu, jest tą zasadą, która wiąże ducha ze światem stworzonym. Dusza jest energią, 

ożywiającą ciało, ale zarazem jest czymś stworzonym. Dusza występuje we wszystkich 

żyjących istotach, lecz tylko w człowieku jest hipostazowana przez ducha. Tofiluk, 
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rozważając Bułgakowowskie pojmowanie duszy, pisze, że: „Możemy więc stwierdzić, ze 

w antropologii Bułgakowa dusza, będąca czynnikiem ożywiającym ciało i zapewniającym 

funkcjonowanie organizmu, jest również źródłem życia, źródłem ruchu od wewnątrz. Jest 

przy tym zasadą wiążącą ducha zdolnego do hipostazowania ze stworzonym światem.”253 

Dusza nie może być rozważana w jej przeciwstawieniu do ciała, ponieważ  wraz z nim 

stanowi o naturze człowieka. Tak jak duch ludzki nie istnieje poza naturą człowieka, tak 

też dusza nie może samodzielnie egzystować poza ciałem. Bułgakow, odwołując się do 

biblijnej metaforyki, przyrównuje duszę do krwi, która ożywia ciało, ale po śmierci ciała 

zachowuje swoją energię. Zachowanie przez duszę ożywiającej energii po śmierci ciała 

jest możliwe dzięki jej związkowi z duchem. 

Śmierć, według Bułgakowa, oznacza naruszenie trychotomicznej jedności człowieka i 

wiąże się z tym, że duch traci możliwość podtrzymywania stałego związku ze swoim 

ciałem. Skutkiem tego jest to, że z jednej strony występuje duch wraz z duszą, a z drugiej 

- martwe ciało. „Rozdzielająca kosa śmierci w trójczłonowej strukturze człowieka 

przechodzi  między duchem i duszą (które dlatego łączą się zazwyczaj w jednym 

ogólnym pojęciu duszy) z jednej strony, i ciałem, z drugiej. Bardzo ważne jest 

ustanowienie tej nierozdzielności ducha i duszy w śmierci, o ile poprzez nią określona jest 

zasada nieśmiertelności stworzenia w kontynuowanym związku z tym światem.”254 

Śmierć wprowadza więc w strukturę człowieka podział i granicę, jednak nie jest to 

granica nieprzekraczalna i nieusuwalna. Dusza bowiem, która stanowi ludzką energię, 

chociaż traci pełnię życia, to przechodzi w stan potencjalności, uśpienia. Oznacza to, że 

zachowuje ona zdolność do odtworzenia swojego ciała, które możliwe będzie dzięki sile 

Bożej, która przejawiła się w zmartwychwstaniu Bogoczłowieka. „Duch ludzki istnieje, 

jako hipostatyczna potencja integralnego człowieka, posiadającego ciało, którego energią 

jest dusza. W śmierci energia ta zostaje sparaliżowana, ale nie unicestwiona. Przysługuje 

ona osobowemu duchowi, jako jego cecha.”255 Śmierć przyrównuje Bułgakow do stanu 

uśpienia, które polega na czasowym zawieszeniu oddziaływania duszy na ciało. Trudno 

więc mówić o absolutnym charakterze śmierci, która jest tylko pewnym stanem życia, 

życia w stanie zawieszenia czy uśpienia. 
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Tofiluk wyróżnia w myśli chrześcijańskiej trzy poglądy, tłumaczące charakter 

ludzkiej śmierci. Według pierwszego śmierć jest rozdzieleniem pierwiastka duchowego i 

materialnego, odłączeniem duszy od ciała i odnosi się tylko do ciała ludzkiego, bo 

nieśmiertelna dusza zachowuje swój byt. Drugi pogląd śmierć traktuje jako coś, co 

dotyczy całego człowieka. Śmierć jest wpisana w samą naturę człowieka, a 

nieśmiertelność jest darem i łaską Boga. Oznacza to, że śmierć sama w sobie nie zawiera 

niczego nadprzyrodzonego, ale dopiero dzięki nadprzyrodzonej interwencji Boga może 

być przezwyciężona. Taki pogląd głoszą na przykład adwentyści, którzy sądzą, że zmarli 

aż do czasu sądu ostatecznego nie istnieją w sensie ontycznym i dopiero po końcu świata 

zostają przywróceni do życia (dotyczy to zresztą tylko zbawionych, gdyż karą dla 

potępionych ma być wieczne unicestwienie). Wreszcie trzeci pogląd traktuje śmierć jako 

transmutację ludzkiego bytu i oznacza tu ona przejście ze świata stworzenia do świata 

zbawienia.  

Według Tofiluka Bułgakow opowiada się za tą trzecią koncepcją, przy zachowaniu 

łączności z koncepcją pierwszą. Różnica w stosunku do pierwszej koncepcji zdaje się 

polegać na tym, że mówi się w niej o oddzieleniu duszy od ciała, natomiast Bułgakow 

podkreśla, że od ciała oddziela się zarówno dusza, jak i związany z nią duch. Koncepcja 

Bułgakowa ma charakter teologicznie dość tradycyjny, ponieważ nie pojmuje on śmierci 

jako wydarzenia radykalnego, to znaczy dotykającego całego człowieka. Tymczasem 

radykalny charakter śmierci można odnieść do równie radykalnego charakeru 

zmartwychwstania. Na ten nurt współczesnego myślenia eschatologicznego zwraca 

uwagę Cattaldo Zuccaro: „Rozumowanie niektórych autorów w tej kwestii jest dość 

proste: aby wydarzenie zmartwychwstania ukazało się w całej swe nowości i 

radykalności, nic nie może ocalić się przed śmiercią. Gdyby śmierć pozostawiała żywym 

cokolwiek z człowieka, zmartwychwstanie straciłoby na intensywności i nie stanowiłoby 

już tego absolutnie wyjątkowego wydarzenia w historii ludzkości. Dlatego powoli toruje 

sobie drogę idea Ganztod, to znaczy rozumienie śmierci jako zniszczenie całego 

człowieka, czyli w jezyku tradycyjnym, ciała i duszy.”256 Takie poglądy głoszą na 

przykład Karl Rahner i Jürgen Moltmann oraz O. Cullmann. Ten ostatni stwierdza wręcz, 

że zmartwychwstanie oznacza stworzenie od nowa całego człowieka, gdyż śmierć jest 

także smiercią duszy. Jest to drugi z poglądów wymienianych przez Tofiluka.  

                                                
256 Cataldo Zuccaro, Teologia śmierci, Kraków 2004, przekład Krzysztof Stopa, s.113.   
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Śmierć nie oznacza, według Bułgakowa,  przerwania życia człowieka i utraty przezeń 

człowieczeństwa. Można powiedzieć, że wraz ze śmiercią rozpoczyna się inny 

jakościowo etap życia ludzkiego. Rosyjski teolog poświęca sporo uwagi dociekaniom 

dotyczącym tego pozagrobowego stanu istnienia. Zastrzega przy tym, że charakter życia 

pozagrobowego nie jest żyjącym do końca znany i jest czymś transcendentnym. 

Nadmierna dociekliwość w tym zakresie nie jest rzeczą zdrową i prowadzi w kierunku 

okultyzmu. Tym niemniej, wychodząc z podstawowych założeń chrześcijańskiej wiary 

można próbować scharakteryzować to pozagrobowe istnienie. Warto też zauważyć, że 

prawosławie, w odróżnieniu od katolicyzmu, nie starało się zdogmatyzować wiedzy na 

temat losów człowieka pomiędzy jego śmiercią a zmartwychwstaniem i nie posiada 

orzeczeń soborowych, dotyczących tego zagadnienia. Nastawienie prawosławia jest w 

większym stopniu apofatyczne, w związku z czym teologowie prawosławni, nie będąc 

skrępowani dogmatem, mogą w bardziej swobodny sposób dociekać na temat życia 

pozagrobowego. Drogą takich dociekań idzie też Bułgakow, który powołuje się na 

cerkiewne piśmiennictwo w tym zakresie (święci Makary Wielki, Cyryl Aleksandryjski i 

inni). Stwierdza, że „[...] możemy uważać, jeśli nie za dogmat, to w każdym razie za 

panujący przekaz cerkwi, ze człowiek w swojej śmierci rozłącza się tylko z ciałem, ale 

nie z duszą, która kontynuuje życie w «świecie pozagrobowym», tj. w nowych  

metafizycznych warunkach istnienia.”257  

Po śmierci człowiekowi objawia się bogactwo duchowego świata, który był za życia 

zasłonięty przed nim przez zmysłową cielesność. Dla tych, którzy oczekiwali spotkania z 

tą duchową rzeczywistością, to jej objawienie stanowi największą radość, natomiast ci, 

którzy za życia odrzucali świat duchowy, teraz będą musieli przekonać się z przerażeniem 

o jego realności. W stanie pośmiertnym człowiek uświadamia siebie jako istotę duchową, 

w oderwaniu od swojej cielesności. Bułgakow śmierć postrzega jako linię rozdzielającą 

życie ludzkie na dwie części: „Ludzkie życie rozdzielone zostaje przez śmierć jakby na 

dwie połowy: psychiczno-cielesne i duchowo-psychiczne istnienie, do śmierci i po 

śmierci. Obie połowy są nierozdzielnie ze sobą związane, obie należą do życia jednego i 

tego samego człowieka, tego jego jedynego życia, które byłoby wolne od tego rozdarcia, 

jeśliby było obce tej bolesnej dialektyce życia i śmierci, jej rozdartej dwójjedności.”258 

 Życie pozagrobowe rosyjski myśliciel pojmuje jako swojego rodzaju dopełnienie 

życia ziemskiego i twierdzi, że człowiek, dla pełni swojego uczłowieczenia,   powinien 

                                                
257Siergiej Bułgakow, Niewiesta Agnca. O Bogocziełowiecziestwie,  s.387.  
258 Ibidem, s.389. 
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przebyć także ten bezcielesny etap swojego istnienia. Dopiero osiągnięcie takiej pełni 

człowieczeństwa przysposabia istotę ludzką do partycypacji w zmartwychwstaniu. W 

życiu pozagrobowym człowiek zatem jakby dojrzewa do swojej pełni. O ile w życiu 

przed śmiercią człowiek był pogrążony w swojej cielesności, która zasłaniała mu świat 

duchowy, to w pośmiertnym bytowaniu uzyskuje dostęp do tego duchowego świata, 

chociaż jest pozbawiony cielesności. Jest to okres próby dla człowieka, który przeistacza 

się z istoty cielesnej w duchową. Tym niemniej bezcielesny człowiek swoją pełnię 

uzyskuje dopiero w zmartwychwstaniu, które przywraca mu jego cielesność. 

Zgodnie z założeniami chrześcijańskiej teologii, Bułgakow stwierdza, że po śmierci 

człowiek dokonuje jakby syntezy swojego ziemskiego życia, postrzega je jako całość. 

Synteza ta jest jednocześnie samoosądem człowieka we własnym sumieniu. W teologii 

określa się go mianem sądu tymczasowego czy wstępnego, który poprzedza sąd 

ostateczny, w którym będzie sądzona cała ludzkość i jej historia. Istotne jest przy tym i to, 

że Bułgakow nie traktuje sądu wstępnego w kategoriach kary i nagrody, co przypisuje 

szkolnej teologii. Stwierdza, że: „«Sąd wstępny jest nie tyle sądem, ile pozagrobowym 

samouświadomieniem i wynikającym z niego samookreśleniem.”259 To samookreślenie 

może mieć charakter negatywny albo pozytywny w odniesieniu do różnych dusz, co 

odpowiada schematowi raju i piekła, które jednak do zmartwychwstania nie mają 

charakteru stanów ostatecznych, a tylko są stanami tymczasowymi. Bułgakow z pozycji 

prawosławnych odrzuca katolicką naukę o czyśćcu, rozumianym jako miejsce. Natomiast 

jego poglądy na temat piekła wykazywały pewną ewolucję. O ile w Prawosławiu 

opowiadał się jeszcze za możliwością istnienia dwóch „rodzajów” piekła, z których jedno 

zawierało w sobie możliwość wybawienia się z mąk, a drugie taką możliwość odbierało, 

to w późniejszym dziele Niewiesta Agnca przyjmował istnienie nieba i tylko jednego 

piekła. Według tego późniejszego poglądu piekło nie oznacza stanu permanentnego, nie 

jest skazaniem na wieczne męki. Piekło Bułgakow wyobraża sobie bardziej jako stan 

czyśćca, w katolickim jego rozumieniu. „Zgodnie z nauką prawosławia, pozagrobowy 

stan grzeszników może być bliżej określony jako powszechny czyściec z ograniczonym 

pobytem w nim, aniżeli jako niezmienne piekło.”260  

Istotny przełom, którego Bułgakow dokonuje w odniesieniu do chrześcijańskiego 

pojmowania pozagrobowych losów człowieka, polega na tym, że odrzuca on dość 

powszechne przekonanie o pasywnym charakterze ludzkiego bytowania między śmiercią 

                                                
259 Ibidem, s.390. 
260 Ibidem, s.391.  
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a zmartwychwstaniem. Rosyjski myśliciel poddaje krytyce dominujące poglądy 

teologiczne, w myśl których życie pozagrobowe jest rozumiane przede wszystkim w 

kategorii zapłaty, kary i nagrody. Twierdzi, że takie podejście jest zbyt jednostronne i 

zawęża sens pozagrobowego bytowania. Ponieważ człowiek jest bytem sofijnym, to jego 

sofijność dotyczy zarówno życia, jak i śmierci, istnienia po „tej”, jak i „tamtej” stronie. 

„Zazwyczaj w teologii życie pozagrobowe nie jest włączane, ale wyłączane ze  struktury 

życia człowieka, przypisuje się mu tylko epizodyczne znaczenie odpłaty [ros. 

mzdowozdanija], w pasywnym oczekiwaniu zmartwychwstania i paruzji, gdy tymczasem 

jest ono drogą ku niemu, być może, nawet bardziej aktywną, niż życie 

doczesne.”261Bułgakow zauważa nadmierny racjonalizm teologii i odrzucanie przez nią 

sofiologicznej interpretacji rzeczywistości eschatologicznych, z jednoczesną zamianą 

myślenia w duchu sofiologicznym na myślenie w duchu penitencjarnym, gdzie ziemskie 

kategorie prawa karnego przenosi się do pozagrobowego stanu bytowania człowieka. 

Błędem jest, twierdzi Bułgakow, rozpowszechnione wyobrażanie sobie, że życie 

pozagrobowe nie jest dla człowieka znaczącym doświadczeniem i że bezpośrednio przed 

zmartwychwstaniem jest on dokładnie taki sam, jak w momencie śmierci. „Na podstawie 

aktualnej natury ducha należy z koniecznością zauważyć, że człowiek jest i n n y  po 

całym doświadczeniu życia pozagrobowego w porównaniu z tym, jakim on był przy 

swoim ziemskim umieraniu.”262 Człowiek zmartwychwstający niesie ze sobą 

doświadczenie zarówno życia przedśmiertnego, jak i pośmiertnego, które składa się na 

całość jego dotychczasowego bytowania. Stany życia cielesno-psychicznego i 

psychiczno-duchowego sumują się i składają się w pewną całość. W życiu 

pozagrobowym nie jest możliwa aktywność poprzez uczynki w rozumieniu doczesnym, 

ale przed człowiekiem otwierają się inne możliwości wzrastania i przemiany, w innej 

jakościowo płaszczyźnie. Już sam fakt kontaktu z bytami bezcielesnymi, zarówno 

duszami innych ludzi, jak i światem anielskim i diabelskim stwarza nowe możliwości 

poznawcze. W inny, doskonalszy sposób człowiek, będący bytem bezcielesnym, 

postrzega też Boga. Bułgakow podkreśla przy tym, że w tym pozagrobowym życiu 

człowiek nie jest tylko biernym obserwatorem duchowej rzeczywistości, ale i jej 

uczestnikiem. Chociaż, oczywiście, to uczestnictwo przybiera zupełnie inne formy, niż to 

jest w ziemskim bytowaniu.  

                                                
261 Ibidem, s.405.  
262 Ibidem, s.403.  
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Rosyjski teolog pozagrobowy stan człowieka obrazowo określa jako duchową szkołę, 

która wnosi nowe jakości: „Pozagrobowy stan jest nie tylko «nagrodą» i «karą», i nie 

tylko «czyśćcem», ale i duchową szkołą, nowym doświadczeniem życiowym, które nie 

pozostaje bez śladu, ale wzbogaca i zmienia duchowy wizerunek człowieka.”263 

Bułgakow jako przykład możliwej przemiany w pozagrobowym życiu przytacza 

przypowieść o bogaczu i Łazarzu, z której wynika, że w tamtym świecie możliwe są akty 

miłości i skruchy ze strony tych, którzy takiej postawy nie przejawiali w życiu 

doczesnym. Chociaż w życiu pozagrobowym niemożliwe są uczynki w ziemskim ich 

znaczeniu, to możliwa jest aktywność duchowa, wyrażająca się poprzez skruchę i 

modlitwę. Zmarli, przebywający w świecie pozagrobowym, mogą też oddziaływać na 

żyjących w ziemskich warunkach poprzez swoją modlitwę. Odnosi się to zwłaszcza do 

chrześcijańskiej nauki o świętych obcowaniu. Szczególnym zaś świadectwem aktywnego 

charakteru pozagrobowego życia jest dla Bułgakowa apokaliptyczna zapowiedź 1000-

letniego królestwa, w którym ci, którzy ożyli w pierwszym zmartwychwstaniu, ale 

jeszcze pozbawieni są ciała, będą królować z Chrystusem przez 1000 lat.   

Bułgakow zwracał uwagę na to, że o ile jeszcze życie pozagrobowe może być 

rozumiane jako odpłata w odniesieniu do tych chrześcijan, którzy mogą świadomie 

odpowiadać za swój stosunek do nauki Chrystusa, to sprawa komplikuje się, gdy rzecz 

idzie o ludzi nie posiadających takiej świadomości. Ma tu na myśli dzieci ochrzczone i 

nie ochrzczone zmarłe we wczesnym wieku, niedorozwiniętych i chorych psychicznie 

oraz pogan i przedstawicieli innych religii. Ludzie ci, jak sądzi Bułgakow, w życiu 

pozagrobowym nie mogą być poddani penitencjarnemu osądowi, ponieważ z różnych 

przyczyn nie mogą odpowiadać za to, że ich życie nie było zgodne z nauką 

chrześcijańską. Dlatego po śmierci muszą zaistnieć warunki do dokonania się w nich 

przemiany, która ich życie uczyni pełnym, świadomym i otwartym na Chrystusa. 

Pośmiertny stan ich bytowania z tego powodu nie może być czymś pasywnym, ale 

powinien stwarzać warunki wzrostu i dojrzewania do zmartwychwstania.  

Świadectwem tego, że w świecie pozagrobowym możliwa jest przemiana jest także 

zstąpienie Chrystusa do otchłani i kazanie, które tam wygłosił. Bułgakow uważał, że 

Chrystus w otchłani kierował się nie tylko w stronę sprawiedliwych Starego Testamentu, 

lecz także do wszystkich narodów. Co więcej, nie było to wydarzenie jednorazowe, ale 

Chrystus poniekąd w tym pozagrobowym świecie jest stale obecny. Możemy więc 
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powiedzieć, że również w tym świecie oddziałuje zbawcza moc Chrystusa. Chrystus jest 

bliski przebywającym w świecie pozagrobowym już przez sam fakt, że przebywając w 

otchłani upodobnił się do przebywających tam ludzi. „W ten sposób, śmierć Chrystusa, 

jako akt życia Jego ludzkiej natury, co do swojego charakteru nie odróżnia się od śmierci 

wszystkich ludzi. Jego trzydniowe przebywanie w grobie odpowiada życiu 

pozagrobowemu.[...] Spotkanie z duszami zmarłych, którym było «kazanie w otchłani», 

świadczy o tym, ze po śmierci Pan przebywał w stanie, dostępnym wspólnocie zmarłych i 

w tym sensie analogicznym ich własnemu: będąc bez ciała, pozostawał w zjednoczeniu z 

duszą, ciągle należał do tego świata, o ile «otchłań» (szeol) do niego także należy.”264  

Bułgakow dochodzi do wniosku, że ziemska historia znajduje swoją kontynuację w 

świecie pozagrobowym. Życie pozagrobowe ma nie tylko wymiar indywidualny, nie jest 

tylko losem poszczególnych dusz, lecz także posiada swój wymiar wspólnotowy. Ujawnia 

się w nim bowiem więź wszystkich ze wszystkimi, jedność całego ludzkiego rodu. 

Możemy mówić o jakiejś powszechnej wspólnocie umarłych, oczekujących 

zmartwychwstania. Pozagrobowa przemiana dotyczy nie tylko dusz indywidualnych, lecz 

także rodów, do których należą. Bułgakow powołuje się tu na wypowiedzi św. Pawła, 

który mówił o możliwym zbawieniu całego narodu wybranego (Izraela). 

Rosyjski myśliciel włącza śmierć w porządek sofijny i dlatego może uważać ją za 

pewien dar, zsyłany przez Boga. Gdyby nie zaistniał grzech pierworodny i jego 

następstwo, czyli śmierć, to świat duchowy objawiłby się bez konieczności rozłączenia 

duszy z ciałem i całego cierpienia z tym związanego. Paradoksalnie jednak, to co ludzie 

utracili przez grzech pierworodny – uzyskują poprzez śmierć. Śmierć, sądzi Bułgakow, 

niesie ze sobą obawę i niepewność co do wyniku osądu, który po niej nastąpi, z drugiej 

jednak strony powinna jej towarzyszyć radość z tego powodu, że przynosi ona ze sobą 

objawienie duchowego świata. Po śmierci przybliża się też perspektywa 

zmartwychwstania, które przestaje być czymś abstrakcyjnym, ale staje się już realnością, 

od której człowieka nie oddziela lęk przed śmiercią, bo tą już ma za sobą.  

Pozagrobowe losy człowieka, od momentu śmierci do powszechnego 

zmartwychwstania, stanowią przedmiot zainteresowania tak zwanej eschatologii 

indywidualnej, która w pierwszych wiekach chrześcijaństwa kształtowała się w dużej 

mierze pod wpływem filozofii hellenistycznej. Duży zwłaszcza był w tej mierze wpływ 
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platonizmu. Kategorie greckiej filozofii nie dawały się stosować do chrześcijańskiej nauki 

o zmartwychwstaniu, natomiast miały zastosowanie w odniesieniu do tłumaczenia losów 

ludzkich dusz egzystujących w ich stanie odłączenia od ciała. Pozwalało to na 

uzupełnianie dość skąpego przekazu biblijnego w tej dziedzinie o rozważania natury 

filozoficznej. Groziło to jednak wysunięciem na plan pierwszy problematyki eschatologii 

indywidualnej w stosunku do eschatologii ogólnej, która dotyczy zwieńczenia losów całej 

ludzkości poprzez zmartwychwstanie i sąd ostateczny. Pierwsi chrześcijanie żyli w 

oczekiwaniu bliskiego końca świata i drugiego przyjścia Chrystusa, gdy jednak myśl 

grecka zaczęła wywierać coraz większy wpływ na poglądy Ojców Kościoła i próbowali 

oni znaleźć pewien kompromis pomiędzy źródłowo rozumianą doktryną chrześcijańską i 

grecką filozofią, to tematyka eschatologii ogólnej ulegała przysłonięciu przez zagadnienia 

eschatologii indywidualnej. Znamienne zresztą, że niektóre odłamy protestantyzmu 

(choćby wspomniani wyżej adwentyści) wracają do wyobrażeń pierwotnego 

chrześcijaństwa i negują eschatologię w jej indywidualnym wymiarze.  

Bułgakow zauważał tę przemianę eschatologicznych nastawień, która dokonała się w 

toku dziejów chrześcijaństwa. „Bezpośredni charakter oczekiwania końca w radosnym 

napięciu w dalszej historii, naturalnie, został utracony. Zostało ono zastąpione przez 

odczucie końca osobistego życia w śmierci i następującej po niej odpłaty, przy czym 

eschatologizm stał się bardziej surowy i srogi – zarówno na Zachodzie, jak i na 

Wschodzie.[...] Osobista eschatologia śmierci i życia pozagrobowego w historycznej 

świadomości w pewnym stopniu przysłoniła ogólną eschatologię powtórnego 

przyjścia.”265 Poświęcił jednak dużo uwagi zagadnieniom indywidualnej eschatologii, 

wnosząc istotny wkład w nowy sposób jej odczytywania. Życie pozagrobowe widzi on 

jako stan pozytywny i aktywny, który stanowi czas wzrastania dla przyjęcia 

fundamentalnego wydarzenia, jakim jest zmartwychwstanie. W tej perspektywie śmierć 

przestaje być tylko tragicznym wydarzeniem, które prowadzi do rozerwania związku 

duszy i ciała, ponieważ otwiera przed człowiekiem rzeczywistość duchową. Śmierć nie 

jest przerwaniem, unicestwieniem życia, lecz staje się aktem jego przedłużenia. Świat 

pozagrobowy przestaje być izolowanym królestwem cieni, ponieważ poprzez modlitwę 

żyjących za zmarłych i wstawiennictwo i modlitwę zmarłych za żyjących zostaje 

ustanowiony związek pomiędzy rzeczywistością doczesną i pozagrobową. 
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We współczesnej teologii przyjmuje się też inną perspektywę eschatologiczną, która 

pomija stan bezcielesnego bytowania po śmierci i mówi o swoistym zmartwychwstaniu w 

śmierci. W myśl tego poglądu nie istnieje stan oczekiwania na zmartwychwstanie, ale 

zmartwychwstanie i sąd ostateczny dokonują się niejako już w momencie śmierci. Taką 

interpretację przyjmuje między innymi Wacław Hryniewicz, który pisze: „Według 

tradycyjnego modelu eschatologii Chrystus ukaże się dopiero na końcu doczesnych 

dziejów ludzkości (paruzja, sąd ostateczny, zmartwychwstanie umarłych). Model nowszej 

eschatologii mówi o wydarzeniach ostatnich w samej śmierci człowieka. Dzień śmierci 

jest dla każdego dniem ostatecznym, dniem powtórnego przyjścia Chrystusa i 

zmartwychwstania, bliskim każdemu pokoleniu i każdej godzinie dziejów doczesnych. 

Pierwszy model można by nazwać  horyzontalno-apokaliptycznym (paruzja na końcu 

horyzontalnej linii dziejów doczesnych), drugi natomiast modelem wertykalnym, gdyż 

akcentuje on wertykalną relację poszczególnego człowieka do wydarzeń ostatnich.”266 

Kościół katolicki przyjmuje, że zmartwychwstanie w śmierci, poza Chrystusem, miało 

miejsce w wypadku  Maryi (wniebowstąpienie), ale w pierwszych wiekach 

chrześcijaństwa dość powszechna była wiara w to, że zmartwychwstają w śmierci 

również męczennicy, asceci i dziewice. Hryniewicz uważa, że w związku z tym brak jest 

podstaw, aby odmawiać tej formy zmartwychwstania również pozostałym zmarłym.   

W myśl założeń modelu wertykalnego istnieje tylko jeden sąd. Zmartwychwstanie 

staje się wydarzeniem o wiele bliższym. Kolejną konsekwencją takiej perspektywy jest 

większe dowartościowanie cielesności, bo dusza nie egzystuje w oderwaniu od ciała. 

Oczywiście, po śmierci człowiek otrzymuje ciało inne niż to, które posiada w swoim 

ziemskim życiu. Jest to bowiem ciało duchowe, soma pneumatikon, o którym wspomina 

św. Paweł w I Liście do Koryntian (15,35-49). Stan pośredniego bytowania z jednej 

strony przypomina starotestamentowe wyobrażenie Szeolu, czyli jakiegoś bytowania na 

kształt cieni, z drugiej zaś pasuje bardziej do wyobrażeń greckiej filozofii na temat 

pośmiertnej egzystencji dusz, natomiast może sprawiać wrażenie jakiegoś zbędnego 

dodatku do nauki o pełnym zmartwychwstaniu. Koncepcja zmartwychwstania w śmierci 

unika też trudności związanych z protestanckimi interpretacjami śmierci jako pełnego 

unicestwienia istoty ludzkiej i powołania jej do istnienia mocą łaski Bożej na końcu 

świata, ponieważ oznaczałoby to niejako cofnięcie przez Boga aktu stworzenia człowieka 

                                                
266 Wacław Hryniewicz, Nadzieja uczy inaczej. Medytacje eschatologiczne, Warszawa 2003, s.94. 
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do poziomu „wyjściowej” nicości  i stawiałoby pod znakiem zapytania pozytywny walor 

wszelkiego stworzenia.   

O zmartwychwstaniu w śmierci (Auferstehung im Tod) coraz częściej mówi się we 

współczesnej teologii. Pisze o tym Zuccaro: „[...] teolodzy katoliccy G. Greshake i G. 

Lohfink wyraźnie przekraczają tradycyjną naukę o stanie pośrednim, to znaczy o duszy 

oddzielonej od ciała w oczekiwaniu na końcowe zmartwychwstanie. Przeciwnie, zdają się 

utrzymywać, że wraz z wydarzeniem śmierci następuje już „ostatni dzień” i stąd już w 

śmierci, nie czekając końca świata, dokonują się jednocześnie zmartwychwstanie 

ostateczne całego człowieka, sąd, oczyszczenie, koniec świata.[...] Według tych dwóch 

autorów, prawdą jest, że zmartwychwstanie dokonuje się wraz ze śmiercią, jednak tym, 

co należy skorygować, jest pojęcie ciała, które niekoniecznie musi nadal być rozumiane 

jako posiadające z materią taką samą relację, jaka łączyła je za życia w czasie.”267  

Z drugiej jednak strony, przyjęcie możliwości zmartwychwstania w śmierci rodzi 

trudności związane z kosmicznym wymiarem zmartwychwstania. Wszakże 

przebóstwieniu ma podlegać cały upadły wraz z człowiekiem wszechświat. Poza tym nie 

uwzględnia się tu tego faktu, że w momencie śmierci poszczególnych ludzi dramat 

historii toczy się dalej i nie jest ona jeszcze rozstrzygnięta. Na ten temat wypowiada się 

Zuccaro: „Wydaje mi się – i zgadzam się w tym z Moltmannem – że model Auferstehung 

im Tod nie jest w stanie wyjaśnić kosmicznego i wspólnotowego wymiaru wydarzenia 

eschatologicznego, przewidując już zmartwychwstanie ciał wewnątrz kontekstu świata 

jeszcze nieodkupionego.”268  

Wreszcie, zasadne jest to co mówi Bułgakow o konieczności osiągnięcia pełni 

człowieczeństwa i świadomości nauki Chrystusa przez przedwcześnie zmarłych, 

niedorozwiniętych i niechrześcijan, dla których okres oczekiwania na zmartwychwstanie 

ma być czasem nabywania ludzkiej i duchowej dojrzałości. Hryniewicz posługuje się 

metaforą śmierci jako ponownych narodzin do nowego życia: „Śmierć to jest zrodzenie 

do nowego życia. Tak właśnie, narodzinami (natalitiae) do nowego życia, nazywano 

śmierć męczenników. Człowiek z łona matki wychodzi cały! Tak samo i w śmierci – 

wejście w nowy świat jest wejściem całej istoty stworzonej na obraz i podobieństwo 

Stwórcy.”269 Jeżeli trzymać się tego porównania, to wypada jednak stwierdzić, że 

narodziny nie wiążą się z posiadaniem przez narodzonego pełni świadomości i 
                                                
267Cataldo Zuccaro, Teologia śmierci, s.115-116. 
268 Ibidem, s.118. 
269 Wacław Hryniewicz, Nad przepaściami wiary. Z ks. Wacławem Hryniewiczem OMI rozmawiają Elżbieta 
Adamiak i Józef Majewski, Kraków 2001, s.115. 
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samoświadomością. Potrzebny jest okres, w którym te potencje zostaną rozwinięte. Być 

może taki właśnie jest sens tego bezcielesnego istnienia między śmiercią a 

zmartwychwstaniem, w którym pierwiastek duchowy ludzkiej osoby osiąga pełnię swojej 

dojrzałości, w sensie moralnym i intelektualnym.     

Końcową perspektywą eschatologiczną jest paruzja, czyli ponowne przyjście 

Chrystusa oraz powszechne zmartwychwstanie i sąd ostateczny. Zwornikiem między 

rzeczywistością ziemską, życiem pozagrobowym i rzeczywistością paruzji jest osoba 

Chrystusa. Bułgakow swoją ontologię śmierci traktuje jako pewnego rodzaju 

wprowadzenie do chrystologii, ponieważ dopiero w świetle chrystologicznej interpretacji 

śmierć nabiera pełnego sensu. Stwierdza on, że: „Ludzkość zmartwychwstaje w 

Chrystusie i z Chrystusem, jednak dla tego i przed tym ona z Chrystusem i w Chrystusie 

umiera. Śmierć ludzka jest też śmiercią Chrystusa, i do pełni tej śmierci powinniśmy 

włączyć się, jak i On włączył się w naszą śmierć, wcielając się i uczłowieczając się 

[...].”270 Śmierci człowieka nie można zrozumieć bez śmierci Chrystusa i dlatego 

Bułgakow zastanawia się nad teologicznym sensem śmierci Bogoczłowieka, ponieważ 

kategoria Bogoczłowieczeństwa jest podstawowym kluczem do opisania bosko-ludzkiej 

relacji.  

Śmierć Chrystusa Bułgakow interpretuje w duchu kenozy, czyli dobrowolnego 

samoponiżenia i samopomniejszenia, przyjętych z jego strony. „Bóg w Bogoczłowieku 

jakby pozostawia Swoją Bożą pełnię, jakby przestaje być Bogiem, ale jednoczenie 

zachowuje w pełni sił Swoją Boskość. On niezmiennie będąc Bogiem, jednak Swojej 

Boskości nie ogranicza, przeciwnie, Ją jakby zawiesza.”271 Prawda o kenozie ma 

charakter antynomiczny i wyraża się w niej tajemnicza  relacja Boga w stosunku do 

stworzenia. Bóg je bytem, który posiada swoje wewnętrzne życie, ale jednocześnie jest 

stwórcą ściśle związanym ze swoim stworzeniem. Przejawem kenozy jest Wcielenie i 

Bogoczłowieczeństwo, a w swojej krańcowej formie ujawnia się ona w śmierci 

Chrystusa. Kenoza dotyczy całej Trójcy Świętej, ale dla ludzi w pełni ujawnia się w 

Bogoczłowieku, czyli w drugiej hipostazie. Bogoczłowiek objawiając się ludziom - 

objawia się  w swojej śmierci w ludziach. Miłość Bogoczłowieka do ludzi przejawia się 

we współmieraniu z nimi. Aby w pełni odkryć tę ofiarną miłość Bogoczłowieka do nich, 

ludzie powinni współumierać z nim. Więź między Chrystusem a ludźmi nawiązuje się 

więc także we wspólnocie umierania – taki jest wniosek Bułgakowa. 

                                                
270 Siergiej Bułgakow, Sofiołogija smierti, [w:] Tichije dumy, Moskwa 1996, s.273. 
271 Ibidem, s.273. 
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Bóg śmierci nie stworzył, w związku z czym człowiek po stworzeniu nosił w sobie 

możliwość nieśmiertelności i w tym stanie śmierć nie była czymś koniecznym. Jednak 

grzech pierworodny spowodował, że możliwość nieśmiertelności przeszła w 

nieuchronność śmierci. Chrystus  nie podlega tej konieczności śmierci, ponieważ jest 

wolny od grzechu pierworodnego i osobistego. Przyjął on śmierć jako dobrowolną ofiarę, 

aby swoją śmiercią wybawić ludzi od śmierci. Bułgakow w związku z tym dochodzi do 

wniosku, że ponieważ wolny wybór przez Boga własnej śmierci nie mógł oznaczać 

samowoli w stosunku do stworzenia i stanowić nowego niejako aktu stwórczego, to ta 

wolność musiała być w sposób ontyczny założona w stworzeniu. To zaś oznacza, że 

Wcielenie i Bogoczłowieczeństwo zawierało w sobie możliwość śmierci. Akt wcielenia 

prowadzi do przebóstwienia natury ludzkiej, ponieważ Bóg, przyjmując tę naturę, jest 

jednocześnie nierozerwalnie związany ze swoją boskością. Jeśliby nie miał miejsca 

grzech pierworodny i Bóg przyswoił sobie naturę człowieka nie upadłego, to wtedy 

możliwa nieśmiertelność (posse non mori) stałaby się niemożliwością śmierci (non posse 

mori). Taki stan odpowiadałby stanowi zmartwychwstałej ludzkości. Bułgakow zauważa, 

że jest to sytuacja tylko hipotetyczna, ponieważ żyjemy w rzeczywistości już po grzechu 

pierworodnym. W związku z tym akt wcielenia miał na względzie nie tylko 

przebóstwienie człowieka, ale najpierw jego odkupienie, czyli uwolnienie z pęt grzechu 

pierworodnego. Chrystus wcielił się nie tylko w Sofię stworzoną, lecz także w naturę 

upadłą i osłabioną przez grzech pierworodny, której znamieniem jest śmiertelność. 

Natura ludzka w stanie upadku nie jest zdolna, nawet po Wcieleniu, do przyjęcia pełni 

natury boskiej i dlatego musi przebyć wraz z Chrystusem kenotyczną drogę 

przebóstwienia. Człowieczeństwo Chrystusa oznaczało przyjęcie ludzkiej śmiertelności,  

czyli nieustannego narażenia na śmierć. Chrystus w ciągu swojego ziemskiego życia był 

nieustannie narażony na śmierć i chociaż w różnych sytuacjach śmierci tej unikał (na 

przykład ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu przed Herodem), to ostatecznie poniósł 

śmierć na krzyżu. To podleganie Chrystusa śmierci nie oznaczało jednak jego 

grzeszności, właściwej wszystkim pozostałym ludziom. Pozostawał on wolny od grzechu 

pierworodnego i osobistego, a w przypadku Chrystusa to co osobiste łączyło się z 

powszechnym, ponieważ jako nowy Adam jest on wszechczłowiekiem.  

Bułgakow wypowiada istotną myśl, kluczową dla zrozumienia sensu kenozy: „Ale 

będąc wolnym od grzechu, nie jest On wolny od jego siły w ludzkości, bo 
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człowieczeństwo Chrystusa nie jest nowym stworzeniem.”272Chrystus jako Nowy Adam 

przyjął człowieczeństwo od starego Adama, a to oznacza przyjęcie człowieczeństwa, 

które podlega skutkom grzechu. Pozostając bezgrzesznym Chrystus w swoim ziemskim 

bytowaniu podlegał jednak skutkom grzechu, czyli był śmiertelny. Wprawdzie Chrystus 

mógł na mocy swojej boskości uwolnić się od śmierci, jednak byłoby to zaprzeczeniem 

jego wolności jako człowieka. „Uwolnienie od śmierci wszechmocnym działaniem 

Bożym, jak deus ex machina, byłoby poniżeniem człowieczeństwa, pomniejszeniem jego 

wolności, sprowadzeniem go do poziomu obiektu, pasywnie przyjmującego zbawienie, tj. 

likwidacją samej ludzkiej natury.”273Samo zatem Wcielenie, zauważa Bułgakow, nie 

oznaczało jeszcze przezwyciężenia śmierci. Jego konsekwencją musiała być kenotyczna 

droga cierpienia i śmierci. Jednak przejście od stanu możliwości śmierci do 

niemożliwości śmierci nie jest możliwe siłami ludzkimi i śmierć może być pokonana 

tylko siłą boską. Śmierć jest przyjmowana przez Bogoczłowieka w hipostatycznej 

jedności jego natury boskiej i ludzkiej. 

Bułgakow w związku z tym zastanawia się, jak możliwa jest śmierć Bogoczłowieka, 

czyli człowieka w Bogu i Boga w człowieku. Wcielenie jest zjednoczeniem natury 

boskiej i ludzkiej, a natura Boga we Wcieleniu należy do całej Trójcy Świętej w jej pełnej 

hipostatycznej jedności. Wcielenie Boga w drugiej hipostazie nie oznacza oddzielenia się 

jej od Bożej Sofii. „Na tym polega tajemnica Bożego Wcielenia i jego antynomia: 

tożsamość Sofii potrójnej i Synowskiej. Jedna i ta sama Boża Sofia przynależy do Św. 

Trójcy w „niebiosach” i jest ona też Boskością Syna w Bogoczłowieku na „ziemi”.”274 

Pełnia Bożej Sofii, Świętej Trójcy w niebie nie doznaje pomniejszenia, przynależąc całej 

Świętej Trójcy, jak i jej hipostazom, w tym hipostazie Syna Bożego. Jednak doznaje ona 

pomniejszenia w kenozie Chrystusa. Chrystus, uczłowieczając się, jednocząc naturą 

boską i ludzką, doznaje samopomniejszenia Bóstwa.  Na początku aktu wcielenia natura 

ludzka nie zostaje ostatecznie ubóstwiona, jest to bowiem początek procesu kenozy. 

Istotą kenozy jest to, że nie natura ludzka podnosi się do poziomu natury boskiej i 

zrównuje się z nią, ale natura boska pomniejsza się do ludzkiej, jednocześnie pozostając 

boską. W przeciwnym razie nie byłaby uszanowana ludzka wolność i mielibyśmy do 

czynienia tylko z działaniem Bożej wszechmocy, a nie ofiarą odkupienia. Kenoza Boga 

polega na przyjęciu przez niego śmiertelnej ludzkiej natury. Natura Boża pomniejsza 

                                                
272 Ibidem, s.275.  
273 Ibidem, s.275. 
274 Ibidem, s.276. 
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siebie, dopuszczając śmierć natury ludzkiej, będąc z nią nierozdzielnie związana. Natura 

Boża jakby współumiera z naturą ludzką. O ile jednak umieranie ludzkie ma charakter 

pasywny, to umieranie Bogoczłowieka nakierowane jest na zmartwychwstanie. Bułgakow 

podkreśla, że kenoza Chrystusa wiąże się z przyjęciem przezeń zarówno śmierci, jak i 

śmiertelności. Śmiertelność zaś związana jest z podatnością na cierpienie. Cierpienie , 

które stanowi charakterystykę ludzkiego sposobu istnienia, Chrystus przyjął w swoim 

człowieczeństwie oraz dopuścił w swojej boskości. Według Bułgakowa, śmierć 

Bogoczłowieka różni się od śmierci pozostałych ludzi tym, że śmierć synów Adama jest  

nieuchronna, natomiast śmierć Chrystusa jest nagła. Nagłość tej śmierci, fakt że zadana 

została przemocą zakłada doznawanie przez Chrystusa  cielesnych cierpień. Cielesność 

Chrystusa przewyższa cielesność siłą przebóstwienia, ale  początkowo podlega skutkom 

grzechu pierworodnego, ze wszystkimi tego konsekwencjami. 

Wcielenie posiada swój wymiar nie tylko sofiologiczny, ale także i trynitarny. 

Bułgakow stwierdza, że śmierć Bogoczłowieka jest czymś realnym, ponieważ przyjął on 

całą naturę ludzką, oprócz grzechu, a więc realne cierpienie i realną śmierć. Nie chodzi 

więc tylko o to, że Chrystus dopuścił i zgodził się na swoje cierpienie i śmierć, ale że 

faktycznie umierał. „Strasznie nawet wypowiedzieć taką myśl, jak umieranie Boga, 

jednak właśnie o tym mówi się w Ewangelii, świadczy się w Objawieniu. Nie ma tu 

miejsca na żaden doketyzm, poprzez dopuszczenie którego nasza ufność obraca się w mit. 

Rzecz idzie właśnie o umieraniu i śmierci... Boga w człowieku, Bogoczłowieka.”275 

 Śmierć Bogoczłowieka należy rozważać w świetle troistości Boga. Wprawdzie 

wciela się Syn, czyli druga hipostaza, to nie następuje jednak  jego oddzielenie się od 

Trójcy Świętej, lecz pozostaje on w jedności z Ojcem i Duchem Świętym. Jedność ta jest 

nienaruszalna nie tylko w wieczności, lecz także pozostaje nienaruszalna w ziemskim 

wcieleniu. Ojciec posyła Syna i w tym wyraża się akt kenozy Ojca, który współcierpi i 

zostaje współukrzyżowany z Synem. Tak, jak mówimy o krzyżowej pasji Syna, to 

również należy mówić o pasji Ojca, który współcierpi z Synem. Ojciec i Syn współcierpią 

i nie da się powiedzieć, że cierpi Syn, a Ojciec nie cierpi albo że Syn cierpi bardziej od 

Ojca. Zbawienie i odkupienie jest wspólnym dziełem Ojca i Syna, którzy są spleceni 

węzłem boskiej miłości. Kenoza również rozpościera się na Ducha Świętego, który 

spoczywa na Synu. Duch Święty jest hipostatyczną Miłością , jednoczącą Ojca i Syna i 

również uczestniczy w umieraniu i śmierci Chrystusa. Umieranie Bogoczłowieka jest 
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zatem współumieraniem z nim zarówno Ojca, jak i Ducha Świętego. Ten trynitarny 

aspekt kenozy u Bułgakowa odnotowuje Špidlík: „Bułgakow odkrywa podstawy kenozy 

Chrystusa w wewnętrznym życiu Trójcy Świętej, a jej reperkusje – w całym dziele 

Bożym ad extra, poczynając od stworzenia, a kończąc na przebóstwieniu Kościoła i 

kosmosu. Bułgakow nie zamierza negować tradycyjnego nauczania, zgodnie z którym 

Chrystus cierpiał jako człowiek, ponieważ bóstwo nie podlega cierpieniu. Wydaje mu się 

jednak, że nie należy dopatrywać się braku spójności między naturą ludzką i boską, naturą 

Syna i innych Osób Trójcy. Ojciec i Duch w sposób okryty tajemnicą, uczestniczą w 

męce Jezusa.” 276 

Bułgakow poświęca dużo miejsca  wyjaśnieniu sensu opuszczenia i osamotnienia 

Syna w jego krzyżowej męce w świetle nauki o Trójcy Świętej. Zauważa, że tego 

opuszczenia nie można pojmować w tym znaczeniu, że druga hipostaza oddziela się od 

Boskiej Trójjedności, gdyż to oznaczałoby rozdzielenie Trójcy Świętej. Opuszczenie 

Syna przez Ojca na krzyżu nie może oznaczać przerwania samej miłości Ojca do Syna. 

Możliwe jednak jest przerwanie odczuwania tej miłości. „Miłość Ojca jakby zamyka się 

w Sobie, przestaje dochodzić do Syna. Syn odczuwa jakby oddzielenie albo oddalenie od 

Ojca, kenotycznie – ofiarną samotność na krzyżu.”277Ojciec też przestaje zsyłać Ducha 

Świętego na Syna i Duch Święty  przestaje jednoczyć Syna i Ojca i pozostaje u Ojca. 

 Rosyjski teolog zauważa, że chociaż, w sensie ontologicznym, w samym życiu 

Świętej Trójcy  wzajemny związek hipostaz pozostaje nienaruszony, to w odniesieniu 

Boga do świata ma miejsce jakby rozdzielenie hipostaz. Pozostawienie Syna przez Ojca 

oznacza uczestniczenie Ojca w umieraniu Syna. Natomiast Duch Święty, będący 

hipostazą miłości Ojca i Syna jakby zawiesza działanie miłości ze względu na miłość. 

Oznacza to też współumieranie Ducha Świętego wraz z Synem. „Z umierającym Synem 

współumiera Ojciec, współumiera i Duch Święty, każdy zgodnie z hipostatycznym swoim 

charakterem, i tylko w tym potrójnym współumieraniu dokonuje się umieranie Syna.”278 

Współumieranie zachodzi też w relacji pomiędzy Ojcem i Duchem Świętym. Jedność 

Trójcy Świętej w miłości jednoczy ją też we współumieraniu. Opuszczenie przez Boga 

Bogoczłowieka  nie oznacza, że opuszczony jest tylko człowiekiem, a nie 

Bogoczłowiekiem, bo przerwane zostało połączenie w Chrystusie natur boskiej i ludzkiej, 

gdyż to nie byłoby zgodne ze świadectwem objawienia. Nie oznacza także przybliżenia 
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się do granicy, za którą następuje rozdzielenie się natur. Śmierć nie odnosi zwycięstwa, 

ponieważ kenoza oznacza tylko stan i jest drogą ku zmartwychwstaniu. „W głębi kenozy 

boskość jakby się osłabia, ale tylko do jej przerwania, gdy zostaje ona przezwyciężona. 

Taka jest immanentna dialektyka kenozy w bogoczłowieczeństwie. Kenotycznie jest ono 

dostępne umieraniu, ale śmierć Bogoczłowieka może być tylko zwycięstwem nad 

śmiercią: „śmiercią zwyciężył śmierć”.” 279 Chociaż śmierć jest dla Bogoczłowieka 

niemożliwa, to spoczął on w grobie, gdyż kenotycznie stał się dostępny śmierci. 

W wymiarze sofijnym można mówić, że opuszczenie Chrystusa oznacza, iż Sofia 

Boża  przestaje działać, a pozostaje tylko siła Sofii stworzonej, która znajduje się w stanie 

cierpienia i śmierci. Następuje jakby utrata boskości w człowieczeństwie, rozdzielenie 

natur, ale jest to jednocześnie szlak wiodący do pełnego ich zjednoczenia w 

zmartwychwstaniu. Bułgakow przyjmuje następujący schemat kenozy: Sofia stworzona 

otwiera swoją głębię, nie tylko jako obraz Sofii Bożej, lecz także w naturze ludzkiej 

osłabionej przez upadek. Jednocząc się z Sofią Bożą przybliża się do natury boskiej i 

Chrystus przyjmuje w wolny sposób ludzki upadek, aby z niego wybawić.  

Rosyjski myśliciel zastrzega jednak, że kenotyczny charakter śmierci Chrystusa nie 

czyni jej lżejszą, niż śmierć ludzka i odrzuca doketyzm, według którego śmierć Chrystusa 

miała charakter pozorny. Kenotyczna śmierć Chrystusa jest śmiercią śmierci. W śmierć 

Chrystusa została włączona śmierć każdego człowieka i całej ludzkości. W tym znaczeniu 

Chrystus jest obecny w umieraniu i śmierci każdego człowieka. Bułgakow w związku z 

tym dochodzi do paradoksalnego wniosku, że śmierć Chrystusa staje się dostępna 

każdemu człowiekowi w jego własnej śmierci, ponieważ ta śmierć jest też śmiercią 

Chrystusa. Doświadczenie i poznanie własnej śmierci jest też poznaniem śmierci 

Chrystusa. Człowiek we własnej śmierci odkrywa pełnię swojego człowieczeństwa, ale i 

zarazem pełnię człowieczeństwa Chrystusa, ponieważ ten w swojej kenozie pomniejszył 

boskość, aby przejść ludzką drogę cierpienia, śmierci i opuszczenia przez Ojca. 

Bułgakow zadaje pytanie o istotę śmierci w świetle sofiologii. Twierdzi, że nie jest 

właściwe pojmowanie śmierci jako ontologicznego nieporozumienia, które może być 

usunięte Bożą wszechmocą poprzez wniesienie swojego rodzaju poprawki czy korekty do 

wszechświata. Jako takiej poprawki nie należy również pojmować ofiarnej śmierci 

Chrystusa. To bowiem oznaczałoby pomniejszenie stworzenia i Stwórcy.  Śmierć w 

świecie nie ma charakteru epizodycznego, lecz zakorzeniła się w jego fundamentach. 
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„Śmierć powinna być pojęta nie negatywnie, jako pewien minus wszechświata, ale 

pozytywnie, jako wynikająca z samych jego podstaw.”280Żródłem śmierci jest bowiem 

grzech pierworodny, który wyniknął ze stworzonej wolności. Grzech ten uczynił 

człowieka niewolnikiem swojej natury.  

Bułgakow wskazuje na dwie możliwe drogi przezwyciężenia śmierci, które jednak nie 

są możliwe do zaakceptowania w świetle pełnego pojmowania miejsca Boga i człowieka 

w świecie. Pierwsza droga polegałaby na jakby unieważnieniu starego Adama i 

stworzeniu w miejsce upadłego człowieka człowieka nowego. To jednak oznaczałoby, że 

Bóg przyznał się do jakiejś porażki w stworzeniu i podjął działanie mające na celu 

naprawę swojej „pomyłki”. Tak rozumieli zresztą zbawiające działanie Chrystusa liczni 

gnostycy, według których stworzenie miało charakter jakiejś kosmicznej katastrofy i było 

dziełem złego demiurga, a Chrystus odwraca tylko skutki tego procesu. Według 

Bułgakowa pogląd taki, że jest możliwe nowe stworzenie w miejsce starego nie da się 

utrzymać, ponieważ nie istnieje gwarancja, że człowiek w ramach tego nowego 

stworzenia znowu nie wykorzysta swojej wolności w grzeszny sposób. To zaś 

oznaczałoby, że człowiek w żaden sposób nie jest zdolny do przebóstwienia, gdyż 

posługuje się swoją wolnością tylko na drodze grzechu. Druga droga usunięcia śmierci ze 

świata jest związana z mocą samego człowieka, który w sposób fizyczny pokonuje śmierć. 

Jest to wspólny czyn w rozumieniu koncepcji Fiodorowa. Bułgakow  docenia 

eschatologiczny entuzjazm swojego rodaka, tym niemniej w jego koncepcji dostrzega 

poszukiwanie tylko technicznych metod zwycięstwa nad śmiercią. Fiodorow, jak sądzi, 

nie dostrzega znaczenia ludzkiej wolności, ponieważ według niego zwycięstwo nad 

śmiercią ma się dokonać w sposób mechanicystyczno-naturalistyczny. Tymczasem 

przezwyciężenie śmierci powinno dokonać się nie od zewnątrz, ale od wnętrza. 

Zniewolenie człowieka przez śmierć ma wymiar przede wszystkim duchowy, a w drugiej 

kolejności cielesny. Bułgakow jako wzór stawia Chrystusa, który nie podporządkował się 

cielesności, lecz siłę zmartwychwstania czerpał z ducha. „Chrystus, przyjmując obciążone 

grzechem i zniewolone ciało, nie podporządkował się tej niewoli, ale wypełnił wolę Ojca 

heroicznym wyniesieniem [ros. podwigom] wolności ducha w ciele. Ta wolność 

zrealizowana była przez przyjęcie śmierci, które było, jednak, dziełem wolności a nie 

niewoli ciała: „śmiercią zwyciężył śmierć”.”281 
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 Właściwe podejście do śmierci wymaga sofijnego jej widzenia. Nie chodzi o bunt 

przeciwko śmierci, przeciwko spustoszeniu, które czyni ona w wymiarze cielesnym i chęć 

zatrzymania tego destrukcyjnego procesu, co znajdujemy w filozofii Fiodorowa. Sabirow, 

odnosząc się do sofiologicznego pojmowania śmierci przez Bułgakowa, podkreśla: 

„Sofijne widzenie umierania i śmierci nastraja człowieka nie na bezmyślny bunt 

przeciwko śmierci, nie na dążenie do oddalenia jej w ogóle, nie na utopijne nadzieje na jej 

fizyczne pokonanie za pośrednictwem «regulacji przyrody», jak u N. Fiodorowa.[...] 

Pokornie należy przyjmować nie tylko śmierć, ale i umieranie, jak by ono męczące nie 

było, dlatego że, uważa Bułgakow, «umieranie jest jedyną drogą ostatecznego 

przezwyciężenia grzechu pierworodnego i śmierci». Ale, aby «nauczyć się» przyjmować 

śmierć i umieranie, koniecznie trzeba posiąść dar sofijnego widzenia świata, pozwalający 

nawet w mrocznym obliczu śmierci odnaleźć Boże światło.”282  

Jeśli mówimy o dialektyce buntu i pokory w ludzkim podejściu do śmierci, to 

można powiedzieć, że Bułgakow opowiada się po stronie pokory, ponieważ poprzez 

pokorne przyjmowanie własnej śmierci i umierania człowiek i ludzkość jakby niweluje 

skutek swojego buntu wobec Boga, którym był grzech pierworodny, niosący cierpienie i 

śmierć. Człowiek powinien brać tu przykład z Chrystusa, który pokornie znosił męki 

umierania, chociaż nie jest odpowiedzialny za grzech pierworodny i jego skutki, a tylko 

wziął na siebie konsekwencje ludzkiego upadku i grzechu.  

 Podstawową prawdą sofiologii śmierci jest dla Bułgakowa to, że śmierć stanowi wrota 

do nieśmiertelności i, jako taka, jest  koniecznym i radosnym zdarzeniem w procesie 

usofijnienia świata. Sama w sobie śmierć nie jest sofijna. Tym niemniej w upadłym stanie 

świata należy śmierć włączyć do koniecznych  dróg życia świata w procesie jego 

usofijnienia i uwolnienia od niewoli świata. „Śmierć daje wolność od przyciągania świata, 

i bez niej  ta wolność jest niedostrzegalna i niemożliwa do zrealizowania. Śmierć jest 

wyjściem z upadłego świata  dla powrotu w świat odnowiony.”283  

Rosyjski myśliciel mówi o dwóch obliczach śmierci: jasnym i ciemnym. Oblicze 

ciemne jest to umieranie, skierowanie w nicość i Chrystus przyszedł na świat aby je 

przyjąć. Natomiast jasne oblicze śmierci prowadzi do zmartwychwstania, jest drogą ku 

światłu. Jednak to światło odsłania się w zależności od tego, w jakiej mierze człowiek 

realizował taką możliwość, a więc Bułgakow odrzuca automatyzm w tym przejściu 

poprzez śmierć do nowego świata. Zastrzega też, że śmierci nie można uważać za dobro 
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przewyższające życie i z tego powodu samobójstwo, czyli dobrowolne skrócenie życia 

nie może być właściwym rozwiązaniem. Bowiem do śmierci należy dojrzeć i 

samobójstwo byłoby naruszeniem organicznego porządku życia. Poza tym życie zostało 

dane przez  Boga i to Bóg decyduje o jego zakończeniu. Stąd bierze się zróżnicowanie 

indywidualnych losów ludzkich. „Ciężar życia, będący ponad siły, w niektórych 

przypadkach wywołuje pokusę samobójstw, jako ucieczki od życia. Jednak Bóg dopuścił 

śmierć, jako akt Swojej Opatrzności, i śmierć, jak życie, znajduje się w rękach Bożych. 

Tylko mądrość Boża zna czas i  termin i w odpowiednim czasie posyła anioła 

śmierci...”284  

Rozwijając tę myśl Bułgakowa można dodać, że w historii chrześcijaństwa pojawiały 

się próby, aby samobójstwo uznać za swego rodzaju przyspieszony sposób osiągnięcia 

zbawienia i uniknięcia możliwości popełniania grzechów poprzez dalsze kontynuowanie 

ziemskiego życia. Św. Augustyn krytykował sektę donatystów, którzy praktykowali 

samobójstwo i śmierć zadaną sobie w imię Chrystusa uważali za czyn męczeński, i 

twierdził, że w istocie samobójstwo niczym się nie różni od zabójstwa. W rosyjskim 

prawosławiu także dochodziło do wyodrębniania się sekt, których członkowie popełniali 

zbiorowe samobójstwa.  Dotyczy to staroobrzędowców, którzy organizowali masowe 

samospalenia, które miały być świadectwem prawdziwej wiary i które porównywali do 

ofiary samego Chrystusa. 

 Zagadnieniem, które towarzyszy problematyce śmierci w odniesieniu do 

Bogoczłowieka i człowieka jest cała problematyka cierpienia. Cierpienia i śmierci nie 

można traktować rozłącznie, gdyż oba te fenomeny wynikają ze śmiertelności właściwej 

rodzajowi ludzkiemu, żyjącemu w stanie grzechu. Bułgakow zwraca jednak uwagę na 

szczególny charakter ziemskiego bytowania Chrystusa. „W Ewangelii brak jest 

wyraźnego wskazania na to, żeby Pan, chociaż doświadczał siły cielesnej niemocy (głód, 

zmęczenie, pragnienie), podlegał osobistym chorobom, przypisanym Jego własnemu 

życiu. Przeciwnie, można powiedzieć, że osobista droga Jego życia mogłaby przebiegać 

tak bez chorób, jak i w stanie nieśmiertelności.”285 

Śmierć Chrystusa nie miała charakteru naturalnego, ale wynikała z zewnętrznej 

przemocy. Nie była więc spowodowana chorobą cielesną albo psychiczną. Chrystus nie 

wziął na siebie ludzkie słabości i choroby w sensie dosłownym, ale dobrowolnie przyjął 

w swoim cierpieniu na krzyżu ich ciężar. Pełne upodobnienie się Chrystusa do innych 
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ludzi w cierpieniu miało miejsce w drodze krzyżowej, natomiast przed nią odróżniał się 

od innych ludzi tym, że był wolny od chorób. Co więcej, występował jako ten, który 

uzdrawia innych z chorób. Jednak, chociaż występowała różnica pomiędzy Chrystusem, 

jako uzdrawiającym a uzdrawianymi, to Chrystus poniekąd brał na siebie ludzkie niemoce 

i choroby, choć był od nich wolny. Chrystus uzdrawiał przy tym nie Bożą wszechmocą, 

ale siłą ludzkiej modlitwy. Gdyby zachodziło to pierwsze, to wtedy mielibyśmy do 

czynienia z nowym stwarzaniem (odnosi się to zwłaszcza do przypadków wskrzeszania 

zmarłych). Jednak chociaż Chrystus wielu uzdrowił, to przecież chorzy nadal istnieli i 

dzisiaj istnieją. „Ale koniec końców nie ma i nie może być człowieka, wolnego od 

choroby, i ten podstawowy fakt nie znika z pojawieniem się Chrystusa w świecie.[...] 

Cmentarz i szpital pozostają niezmiennymi towarzyszami ludzkiego istnienia, przy czym 

jedno nie oddala drugiego.”286 

 Bułgakow podkreśla, że Chrystus towarzyszy chorym w modlitwie za nich, która jest 

odpowiedzią na ich modlitwę do niego kierowaną. Zwraca uwagę i na to, że istnieje 

zasłona tajemnicy, która spowija ludzkie cierpienie. Tajemnicą jest geneza wielu chorób 

somatycznych i psychicznych. Chociaż w biblijnym przekazie wiele chorób tłumaczy się 

działaniem złych sił i duchów, to tajemnicą jest możliwość takiego działania (jaskrawym 

przykładem jest historia Hioba). Bułgakow podkreślał zwłaszcza niewytłumaczalną 

dotkliwość chorób dziedzicznych. Chrystus, choć sam był wolny od chorób, to poprzez 

swoje wcielenie uczynił siebie dostępnym do nich. „Słabości i choroby były drogą do 

śmierci, która jest jakby ich scaleniem. Pan przyjął słabości po to, aby je zwyciężyć w 

Sobie: zniweczył słabości słabościami i śmierć śmiercią.”287 Zarówno umieranie i śmierć 

każdego człowieka, jak i cierpienia będące wynikiem różnorodnych chorób zostały 

włączone w śmierć Chrystusa, który współumiera z każdym człowiekiem w jego 

cierpieniu i chorobie.  

Bułgakow kładzie nacisk na to, że Chrystus przyjął na siebie wszystkie ludzkie 

choroby, niezależnie od ich pochodzenia. Istnieją wszakże choroby, które mają swoje 

źródło w ludzkim grzechu i rozpuście. W związku z tym pojawia się pogląd, że choroby 

te nie będą przez Chrystusa uleczone już za granicą zmartwychwstania, ale będą 

składnikiem wiecznych mąk piekielnych. Bułgakow pogląd taki odrzuca i wskazuje na 

jego niedorzeczność, zwłaszcza w odniesieniu do dzieci owych grzeszników, które muszą 

cierpieć za winy swoich rodziców, dziedzicząc po nich ich choroby. Stwierdza w sposób 
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zdecydowany: „Trzeba przyznać, że nie ma i nie może być żadnej granicy dla przyjęcia 

przez Chrystusa ludzkich chorób i cierpień. Jednocześnie w ogóle powinna być odrzucona 

sama myśl o jakimkolwiek oszacowaniu przyjęcia tych albo innych chorób, ich katalog. 

Trzeba po prostu wierzyć, że Pan przyjął wszystkie choroby, jako chorobę lub 

chorobliwość całej upadłej ludzkiej natury, bez żadnych ograniczeń, i Sobą albo w Sobie 

ją uzdrowił i odkupił.”288 Oczywiście nie znaczy to, że Chrystus oddzielnie doświadczał 

każdej z chorób, ale że przyjął i doświadczył siły wszystkich chorób i cierpień ludzkości. 

 Rosyjski myśliciel, pisząc o śmierci, umieraniu i  cierpieniu, nie traktował ich jako 

tematu do wyłącznie teoretycznych dociekań teologicznych i filozoficznych. Usiłował 

również w ten sposób opisać i zrozumieć doświadczenia, które były jego osobistym 

udziałem. Pisze o tym w artykule Sofiologia śmierci. Przedstawia tam dwie historie ze 

swojego życia, które postawiły go na progu śmierci. Pierwsza dotyczy choroby przebytej 

w 1926 roku, druga natomiast choroby (rak krtani) i dwukrotnie przebytej w związku z 

nią operacji w 1939 roku. Na uwagę zasługuje sugestywność przekazu swoich przeżyć. 

Pisze o tym Lilianna Kiejzik: „Wręcz porażająca jest jasność narracji bardzo chorego i 

cierpiącego przecież człowieka. Czasami wydaje się nawet, że myśliciel obserwuje sam 

siebie niejako z boku, ze wszystkie przeżycia nie są jego, ale jakiegoś innego cierpiącego 

Bułgakowa, a on sam, Bułgakow, pisarz, opisuje doświadczenia będące udziałem tego 

pierwszego. Mamy tu więc niejako do czynienia ze swoistym studium przypadku śmierci, 

z pewnym laboratorium myśli na temat śmierci.”289  

Znamienne jest to, że opis własnych przeżyć Bułgakow umieszcza niejako w środku 

swoich rozważań teologicznych, akcentując w ten sposób przeżyciowe, a nie tylko 

intelektualne ich źródło. Zresztą pisze tam o możliwości osiągnięcia wcześniejszej wiedzy 

na temat własnej śmierci a, co za tym idzie, również śmierci samego Chrystusa. Ci, którzy 

przeszli takie doświadczenia graniczne, stają się zwiastunami prawdy o innym wymiarze 

istnienia, w którym już przebywali, a który będzie udziałem wszystkich. Bułgakow, po 

przeżyciu sytuacji z pogranicza życia i śmierci, widział siebie w roli takiego właśnie 

świadka i zwiastuna prawdy o umieraniu. Nasuwają się tu zresztą skojarzenia relacji 

Bułgakowa z często dziś przytaczanymi relacjami z „życia po życiu” osób, które zostały 

przywrócone do życia ze stanu śmierci klinicznej. Biorąc pod uwagę to, że często 

kwestionuje się filozoficzny i teologiczny walor takich relacji, godne uwagi jest, że 
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Bułgakow, jeden z najwybitniejszych filozofów i teologów prawosławnych, traktuje te 

graniczne doświadczenia jako jak najbardziej miarodajną podstawę do rozważań na temat 

śmierci. 

Opis choroby z 1926 roku różni się od relacji z operacji i jej następstw w 1939 roku 

tym, że Bułgakow twierdzi, że w tym pierwszym przypadku dane mu było coś więcej, 

aniżeli doświadczenie samego umierania. Wówczas, jak twierdzi, poznał to, co nazywa 

„światłem śmierci”. „Po śmiercionośnych mękach umierania wydawało mi się wtedy, że 

przekroczyłem już próg śmierci, z jej światłem, radością, pełnią, wyjściem i uwolnieniem 

od umierania. Wtedy wszystko było inne: zamiast ciemności światło, zamiast opuszczenia 

przez Boga objawienie Boga.”290 Stan ten poprzedzało przejście przez coś w rodzaju 

ognistej jaskini. Poczucie tożsamości fizycznej rozpłynęło się, natomiast intensywne stało 

się odczucie jaźni duchowej, która stała się jakby sędzią całego dotychczasowego życia. 

Później nastąpiło odczucie radości i lekkości, strach przed śmiercią ustąpił. Towarzyszyło 

temu odczucie duchowej więzi z żyjącymi i zmarłymi i bliskości Boga i Matki Bożej. 

Rozpoczęło się zmierzanie w stronę światła... Bułgakow podkreśla, że w tym stanie 

nastąpiło jakby przybliżenie się do apokaliptycznej pełni przyszłego wieku. Umieraniu 

towarzyszyło uczucie pustki i ciemności, natomiast doświadczenie śmierci wiązało się 

obecnością światła. „Śmierć została zdjęta jak zasłona, zakrywająca życie przyszłego 

wieku. Oczywiście, tylko początek jego był odsłonięty umierającemu, ale jeszcze nie 

zmarłemu. Jednak i ten początek był już jakościowo inny, niż ciemność umierania. Było 

w nim dane doświadczenie kierowania przez świat duchowy w związku z ludzkim 

(niedostępnym także w granicach tego życia).”291 

Było to doświadczenie jasnej, świetlistej strony śmierci, które nie powtórzyło się w 

1939 roku. Wtedy Bułgakow doświadczył umierania, odbieranego przezeń jako 

zstępowanie w ciemną otchłań. Jak wspominał, w krytycznej fazie po drugiej operacji, 

gdy po wycięciu gardła nie mógł oddychać i dusił się, odczuwał tylko ból i utratę sił 

duchowych. Jedyną ludzką rzeczą, która pozostawała było uczucie miłości do wszystkich 

ludzi, których pamiętał. Odczuwał bliskość Boga, ale nie towarzyszyło jej uczucie 

radości, lecz przerażenia, że Bóg może go opuszcza. Porównywał ten stan do przeżyć 

cierpiącego Hioba. Jednak już później uświadomił sobie, że jego umieranie odbywało się 

z Chrystusem i w Chrystusie, że Chrystus z nim i w nim umierał. „On mógł pomóc mnie 

w moim cierpieniu i umieraniu, tylko współcierpiąc i umierając ze mną. Widziałem ten 

                                                
290 Siergiej Bułgakow, Sofiołogija smierti, [w:] Tichije dumy, s.290. 
291 Ibidem, s.293.  
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obraz wewnętrznym wzrokiem, odczuwałem Go tak, jak odczuwał Holbein a za nim 

Dostojewski w swoim strasznym obrazie śmierci Chrystusa, w którym jest przekazana, 

jednak, nie śmierć, ale umieranie, nie siła pośmiertnego przeobrażenia  następującego ze 

zmartwychwstaniem i na drodze ku niemu, ale zastygła, zatrzymująca się w umieraniu 

śmierć.”292 Bułgakow  odczuwał obecność Chrystusa jako kogoś, kogo kocha i z kim 

współcierpi, natomiast nie towarzyszyła temu modlitwa.  

Doświadczenie własnego umierania Bułgakow interpretował jako bezpośrednie, 

przeżyciowe poznanie umierania Chrystusa, który został opuszczony nawet przez Boga. 

Podkreślał, że umieranie samo w sobie nie jest jeszcze objawieniem życia 

pozagrobowego i zmartwychwstania. Jak mówił: „Ono jest nocą dnia, samym 

pierworodnym grzechem.”293 Twierdził, że błędem jest zapełnianie całego życia 

wyłącznie przeczuciem śmierci, z drugiej jednak strony nie da się żyć w zupełnym 

zapomnieniu o śmierci, gdyż przeczucie śmierci prędzej czy później musi się pojawić. 

Bułgakow był jednym z nielicznych, a może i jedynym, filozofem, który zaprezentował 

osobiste świadectwo swoich przeżyć w bezpośredniej bliskości śmierci. Jest to 

świadectwo nie tylko filozofa, ale przede wszystkim świadka wiary. Pisał zresztą, że na 

dnie swojego cierpienia nie odczuwał już więzi ze wszystkim, co przedtem wypełniało 

jego intelekt, ze swoimi twórczymi ideami. Nastąpiło jakby ogołocenie z tego 

wszystkiego. Natomiast w umieraniu obecny był Chrystus, który również umierał. 

Rosyjski myśliciel własne doświadczenie śmierci przedstawiał w duchu innym, niż 

europejski egzystencjalizm. Na ten motyw zwraca uwagę Choruży: „Jako «zwiastun», o. 

Sergiusz świadczy, że wbrew egzystencjalizmowi, w umieraniu samotność i oddzielenie 

od ludzi nie są absolutne, miłość żwycięża je [...]. Ontologia zaś śmierci Bułgakowa w 

niczym nie przypomina analityki Sein zum Tode. Przede wszystkim, rozróżnia on 

umieranie i śmierć, nawet przeciwstawia je. Pierwsze – to tylko złe, bezwyjściowe 

trwanie, zastygły moment śmiertelnego cierpienia i mroku; ale druga – to prawdziwe 

zwieńczenie ludzkiego istnienia, niosące w sobie «kres, wyjście i uwolnienie z 

umierania»; i o. Sergiusz mówi nawet o «świetle śmierci», «radości śmierci». Bo w niej 

człowiek pozostaje związany z Bogiem: swoją śmiercią każdy uczestniczy, włącza się w 
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krzyżową śmierć Chrystusa – «wszechśmierć», tożsamą z «mnogością wszystkich 

osobistych ludzkich śmierci» – i dzięki temu włącza się w Jego zmartwychwstanie.”294  

W koncepcjach egzystencjalistów umieranie i śmierć ujawniają fundamentalną 

samotność człowieka jako wyizolowanego podmiotu, którego życie jest wypełnione 

tłumioną na różne sposoby trwogą i lękiem przd nicością (Heidegger, Sartre). Śmierć jest 

ujawnieniem nicości, a nie pełni. Bułgakow w swoich osobistych opisach pokazuje, że 

doświadczenie pustki w umieraniu jest tylko pewnym etapem zbliżania się do boskiego 

światła i pełni. Śmierć nie wyłącza ze świata i ludzi, lecz przeciwnie – włącza w świat 

doskonały i wspólnotę ludzi zmartwychwstałych w Chrystusie. Śmierć jest sofijna, a to 

znaczy, że potwierdza sofijność stworzenia, która w stanie upadku nie jest jeszcze w pełni 

uwyraźniona. Tymczasem u ateistycznych egzystencjalistów absurdalność śmierci 

potwierdza tylko absurd istnienia.   

Bułgakow, opisując swoje doświadczenia umierania i śmierci, czynił to jako świadek,  

a nie teoretyk. Oczywiście, relacje z „życia po życiu” (na przykład zawarte w książkach 

Raymonda Moody’ego czy Lyalla Watsona) można poddać metodom racjonalnego 

wyjaśniania, próbując zinerpretować graniczne przeżycia poprzez odwoływanie się do 

wiedzy z zakresu neurofizjologii czy psychologii. Nauka jednak opisuje świat 

zjawiskowy, nie odwołując się do rzeczywistości duchowej. Dlatego w sporze o 

rzeczywistość „życia po życiu” będzie zapewne zawsze tyleż przekonanych 

zwolenników, co i sceptycznych przeciwników. Przypadek Bułgakowa jest o tyle 

interesujący, że mamy u niego jedność poglądów teologicznych na temat śmierci i 

osobistego doświadczenia w tej mierze, co stawia go w odmiennym świetle. Marek 

Adamkiewicz zauważa, że wśród oponentów, podważających realną wartość relacji osób, 

które powróciły do życia ze stanu śmierci klinicznej przeważają lekarze i... duchowni. Ci 

drudzy „[...] sądzą że prawdziwą naturę życia po śmierci wolno i należy tłumaczyć 

jedynie za pomocą rozważań teologicznych. W tym sensie niewiarygodność ludzi, którzy 

doświadczyli śmierci i zostali przywróceni do życia, opiera się na zupełnie prostym 

założeniu, że relacje takie nie mogą być prawdziwe, albowiem są sprzeczne z dogmatami 

i nauką wielkich instytucji religijnych, wyłonionych przez tradycję.”295 Bułgakow, jako 

osoba duchowna, nie pasowałby do tego schematu i byłby zaprzeczeniem powyższego 

mniemania. 

                                                
294 Siergiej Chorużyj, Sofija-Kosmos-Matierija: Ustoi fiłosofskoj mysli otca Siergija Bułgakowa, [w:] Posle 
piererywa. Puti russkoj fiłosofii, Sankt-Peterburg 1994, s.90-91. 
295 Marek Adamkiewicz, Oblicza śmierci. Propedeutyka tanatologii, Toruń 2004, s.360. 
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Bułgakow problematykę cierpienia i śmierci rozważa w ostatecznej perspektywie 

eschatologicznej. Eschatologia jest zresztą zwieńczeniem całości jego sofiologicznych 

dociekań. Eschatologię Bułgakow określa jako naukę o τα έσχατα, czyli ostatecznych 

spełnieniach, leżących poza granicami aktualnego świata i transcendentnych w stosunku 

do niego. Wskazuje on na to, że eschatologia jest z jednej strony jakby ostatnim słowem 

chrześcijańskiej ontologii, i w tym znaczeniu odnosi się do wszystkich dogmatów, z 

drugiej zaś, ponieważ odnosi się do tego co jeszcze się nie dokonało,  bardziej niż inne 

działy teologii opiera się na objawieniu i tekstach zawartych w świętych księgach. 

Podkreśla, że w prawosławiu nie został ustalony żaden powszechnie obowiązujący 

dogmat odnoszący się  do eschatologii. Jedynie w niceo-konstantynopolitańskim symbolu 

wiary mówi się o powtórnym przyjściu Chrystusa i o wskrzeszeniu zmarłych. Trudno jest 

też powoływać się na tradycję patrystyczną, ponieważ Ojcowie różnili się między sobą w 

poglądach na temat eschatologii. Dlatego Bułgakow uważał, że nie ma naruszenia regula 

fidei w swobodnym, badawczym podejściu do problematyki eschatologicznej.  

Rosyjski teolog podkreśla, że dotychczasowa eschatologiczna teologia jest często 

obciążona nadmiernym racjonalizmem i antropomorfizmem. Racjonalizm odrzuca 

myślenie antynomiczne, które właściwe jest eschatologii. Przenosi aktualny obraz 

rzeczywistości i prawa w nim obowiązujące w obszar wobec tej rzeczywistości 

transcendentny. W ten sposób odrzucane jest to, co tajemnicze, co nie podlega prawom 

ziemskiej logiki. Konsekwencją racjonalizmu jest antropomorfizm, który przejawia się 

zwłaszcza w nauce o sądzie ostatecznym, do którego przykłada się miary ludzkiego 

kodeksu karnego, nie uwzględniając tajemnicy Bożej miłości.  

Eschatologię szczegółową Bułgakow traktuje jako pewien wstęp do eschatologii 

ogólnej i pozagrobowe losy duszy ludzkiej rozważa odrębnie od eschatologii powtórnego 

przyjścia Chrystusa i zmartwychwstania. W ten sposób potwierdza jakby to, że podstawą 

eschatologicznego myślenia jest prawda o zmartwychwstaniu całej ludzkości, która 

zmartwychwstaje w Chrystusie. Proces zmartwychwstania ludzkości zostaje 

zapoczątkowany przez powtórne przyjście Chrystusa, czyli paruzję, będącą objawieniem 

się Chrystusa w mocy i chwale. Aby to objawienie mogło dokonać się, to przeobrażeniu 

musi ulec świat, a ludzkość zmartwychwstać. Zmartwychwstanie ludzkości dokonuje się 

właściwie już wcześniej, wraz ze zmartwychwstaniem Chrystusa i ma ono charakter 

przedzmartwychwstania. „W zmartwychwstaniu Chrystusa, wraz z Jego 

człowieczeństwem przedwzmartwychwstaje już, przyjmując siłę zmartwychwstania, cała 

ludzkość: Chrystus zmartwychwstał z martwych, śmiercią śmierć zniweczył, i 
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będącym w grobach dał życie. Śmierć jest osłabiona, chociaż króluje w tym świecie, o 

ile on jeszcze pozostaje we władzy jego księcia, ale śmiertelność jest tylko czasowym 

jego stanem, a nie naturą.”296  

Bułgakow stwierdza, że Bogoczłowiek jest wszechczłowiekiem i z tego wynika, że w 

sensie ontologicznym zmartwychwstanie Chrystusa jest też powszechnym 

zmartwychwstaniem, chociaż dokona się w dniu paruzji Chrystusa. Nie stawia pytania, 

dlaczego zmartwychwstanie Chrystusa wyprzedza, uwzględniając czas historyczny, 

zmartwychwstanie powszechne, które ma dokonać się dopiero wraz z powtórnym 

przyjściem Chrystusa. Można ten fakt interpretować jako wyraz uszanowania ludzkiej 

wolności. Tak, jak w wolny sposób człowiek wybrał zło w raju, tak teraz ma szansę w 

wolny sposób przyjąć prawdę o zmartwychwstaniu i opowiedzieć się za Chrystusem. W 

przeciwnym razie mielibyśmy do czynienia z ingerencją Boga w ludzką wolność. 

Możliwa krytyka, wskazująca na to, że Chrystus po zmartwychwstaniu i 

wniebowstąpieniu jakby opuszcza ludzkość, powinna uwzględniać właśnie ten wymiar 

wolności, w której ma dokonywać się proces zbawienia. Zmartwychwstanie bowiem jest 

nie tylko faktem (który poświadczali tylko nieliczni świadkowie), ale przede wszystkim 

kwestią wiary. 

Zmartwychwstanie Chrystusa jest zarazem jego wskrzeszeniem, bo Chrystus zostaje 

wskrzeszony przez Ojca mocą Ducha Świętego i zarazem sam zmartwychwstaje. Bóg 

Ojciec wskrzeszając Syna wskrzesza też caąe ludzkość. Bułgakow jednak podkreśla, że 

zmartwychwstania ludzkości nie można utożsamiać z nowym stworzeniem. „Jednak 

zmartwychwstanie nie jest nowym stwarzaniem w sensie właściwym, ale tylko 

odtworzeniem (apokatastasis) stworzenia początkowego, z podniesieniem go do rangi 

wyższego i ostatecznego istnienia.”297 Ojciec wskrzesza również przez Syna, który 

zmartwychwstając jednocześnie współwskrzesza wszystkich, którzy w nim 

zmartwychwstają. Nie ulega przy tym naruszeniu trynitarna jedność, ponieważ początek 

zmartwychwstania jest wolą Ojca, wskrzeszenie dziełem Syna, spełniającego tę wolę, a w 

tym wszystkim uczestniczy Duch Święty. „Chrystologiczną formułę o tym, że Syn 

ożywia i wskrzesza, można przełożyć na trynitarną: zgodnie z wolą Ojca Syn posyła 

Ducha Życia, i zmartwychwstanie w ten sposób wyjaśnia się, jako działanie całej Św. 

Trójcy: Ojciec-zasada, Syn-spełniający, Duch Święty-siła spełnienia.”298  
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Bułgakow opisuje też zmartwychwstanie w języku chwały Bożej, która w paruzji nie 

może ograniczyć się tylko do Chrystusa i jej światło  i moc rozprzestrzenia się na 

stworzenie, wskrzeszając martwych. Chrystus obwieszcza w paruzji chwałę całemu 

stworzeniu, co jest jego zmartwychwstaniem. Przy tym wskrzeszenie dokonane mocą 

paruzji, podkreśla Bułgakow, ma być zdarzeniem nagłym i nie wynika z ewolucji 

historycznej i kosmicznej, ale dokonuje się w sposób transcendentny. Zmartwychwstanie 

dokonuje się poza czasem. Jako wydarzenie jest zmartwychwstanie pozytywną katastrofą, 

nagłą zmianą rzeczywistości. Zmartwychwstanie ma być powszechne i jednoczesne dla 

wszystkich ludzi. Bułgakow, odnosząc się do tak zwanego pierwszego 

zmartwychwstania, stwierdza, że nie poprzedza ono ogólnego zmartwychwstania w sensie 

czasowym, ale raczej odnosi się do tego, jak zmartwychwstanie będzie przyjmowane 

przez tych, którzy będą zmartwychwstawać. Prorocy, apostołowie, męczennicy będą 

zmartwychwstawać aktywnie, ponieważ oni szczególnie oczekiwali przyjścia Chrystusa, 

a pozostali niejako pasywnie (z rozróżnieniem na obojętnych wobec Chrystusa i jego 

przeciwników). 

Zmartwychwstanie w sensie ontycznym ma być ożywieniem ciała i zjednoczeniem 

jego z duchem, czyli ma mieć charakter cielesny, człowiek zostaje odtworzony jako istota 

posiadająca duszę i ciało. Bezcielesne bytowanie dusz w stanie pozagrobowym ma mieć 

charakter przejściowy i zmartwychwstanie oznacza przywrócenie ludzkiej pełni. Poza 

tym zmartwychwstanie ma oznaczać nieśmiertelność życia i wykluczenie możliwości 

nowej śmierci. To odróżnia je od wskrzeszeń, które są opisane w Starym i Nowym 

Testamencie, które nie oznaczały nie podlegania wskrzeszonych śmierci. 

Zmartwychwstanie jest aktem synergicznym, zakładającym przygotowanie ludzi do niego 

(choć w różnym stopniu).  

Rosyjski teolog kładzie jednak nacisk na to, że ludzie mogą tylko przyjmować 

zmartwychwstanie, natomiast nie są czynnikiem sprawczym. W ten sposób odnosi się do 

poglądów Fiodorowa, który przypisywał dzieło wskrzeszenia samym ludziom. Chociaż 

zmartwychwstanie jest czymś dla ludzi naturalnym, to jednak ma mieć charakter 

nadnaturalnego aktu Bożego. Dlatego w aktualnym stanie bytowania zmartwychwstanie 

ma dla ludzi charakter transcendentny i nie może być immanentną możliwością, jak to 

wyobrażał Fiodorow. Dusza, która w stanie pozagrobowym nie mogła utrzymywać więzi 

z ciałem, w zmartwychwstaniu otrzymuje od Boga energię, która pozwala jej ożywiać 
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własne ciało. Dusza jednak, w odróżnieniu od ducha, nie jest obdarzona wolnością  i 

ożywia ciało zgodnie z wolą Boga. Uznając istnienie duszy świata, Bułgakow twierdzi 

też, że zmartwychwstanie dokonuje się poprzez działanie Boga w duszy świata, co 

powoduje ożywienie całego stworzenia. „Zmartwychwstanie martwych dlatego jest 

działaniem Bożym nie tylko w odniesieniu do każdej odrębnej ludzkiej duszy, ale i do 

całego powszechnego Adama, i więcej nawet, do całego stworzenia, w którym wraz z 

przeobrażeniem zwycięża powszechne zmartwychwstanie. Byłoby czymś sprzecznym z 

wielojednością ludzkiego rodu – zarówno w Starym, jak i Nowym Adamie – jeśliby 

zmartwychwstanie dokonywało się tylko dla każdego odrębnego człowieka pojedynczo, 

bez wewnętrznej rodowej więzi, która jednoczy całą rodzinę ludzką.”299  

Jednak, podobnie jak przy stworzeniu, każdy człowiek otrzymywał pieczęć swojej 

odrębności i indywidualność, to zmartwychwstanie tę odrębność zachowa. Bułgakow 

rozważa w związku z tym problem rozpatrywany przez Orygenesa, świętych Grzegorza z 

Nyssy,  Efrema,  Augustyna i innych, odnoszący się do tego, jaki będzie stan 

zmartwychwstałego ciała. Wszakże w ziemskim życiu ciało zmienia swoje cechy. 

Stwierdza, że zmartwychwstałe ciało powinno być pewnym idealnym obrazem danego 

człowieka jako indywidualnej osoby. Odrzuca przy tym pogląd św. Grzegorza z Nyssy 

czy Boehmego, że wraz ze zmartwychwstaniem zaniknie płeć, ponieważ zróżnicowanie 

płciowe było związane z grzechem pierworodnym.  

Innym problemem jest to, czy zmartwychwstałe ciało zachowa tożsamość z cząstkami  

ciała pogrzebanego. Bułgakow przekonanie św. Grzegorza z Nyssy, że poszczególne 

części ciała zmarłego zachowują znak swojej przynależności do jednego organizmu i przy 

zmartwychwstaniu zostaną pozbierane i scalone, uważa za niemożliwe do utrzymania. 

Wynika to z tego, że w przyrodniczym obiegu materii poszczególne cząstki mogą być 

elementami całej mnogości ciał, nie tylko zresztą ludzkich. Dlatego Bułgakow twierdzi, 

że odtworzona zostanie tylko ogólna forma indywidualnego ciała, a nie jego literalna 

materialność. Wspomina tu o czymś w rodzaju energetycznego centrum, tworzącego 

indywidualne ciało. Dusza, przy zmartwychwstaniu odtwarzając ciało, działałaby właśnie 

na to energetyczne centrum. Pogląd Bułgakowa staje się ważny w świetle odkryć 

współczesnej fizyki, która wskazuje na zasadę równoważności energii i materii (teoria 

Alfreda Einsteina). Rozważa też Bułgakow zagadnienie związane ze szczególnym 

statusem relikwii świętych. Zauważa, że relikwie te zachowują związek z duchem, który 
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niejako w nich spoczywa. Święte relikwie są jakby zapowiedzią ciała zmartwychwstałego 

i dusze świętych jakby przebywają w nich na ziemi. Chociaż cząstki relikwii są 

rozdzielone, to związek ducha z ciałem powoduje, że w każdej cząstce zachowują one 

swój szczególny charakter. Święci w relikwiach przebywają w porządku duchowym i 

cielesnym, nie znaczy to jednak, że duch każdego człowieka zachowuje związek z 

cząstkami swojego ciała, rozproszonego we wszechświecie. Stan relikwii odpowiada 

przejściu od śmierci do zmartwychwstania. Pełną natomiast niezniszczalność 

zachowywało ciało Chrystusa w grobie i ciało Matki Bożej.  

Dalej Bułgakow stawia kwestię faktycznego związku ciała zmartwychwstałego z 

ciałem w ziemskim życiu, skoro zmartwychwstanie nie oznacza dokładnego odtworzenia 

ciała zmarłego (dodajmy, że taki efekt może przynieść zabieg klonowania). Chodzi tu w 

szczególności o to, w jakiej formie cielesnej zmartwychwstaną zmarłe niemowlęta. Ale i 

również ludzie naznaczeni piętnem choroby w momencie śmierci, a takimi są prawie 

wszyscy zmarli (z wyjątkiem śmierci będącej wynikiem wypadku). Rosyjski teolog, 

zastrzegając, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, twierdzi, że 

zmartwychwstałe ciało będzie realizacją idealnego wzorca cielesnego, adekwatnego w 

stosunku do danego człowieka. Ma to być niejako idealna (ale przy tym nie abstrakcyjna, 

lecz konkretna) forma dla ducha określonego człowieka. „O ile każdy człowiek realizuje 

swoją ideę, albo swoje «słowo», to posiada on swoją własną formę. Obraz ten jeszcze 

nigdy nie zrealizował się zupełnie adekwatnie w różnych momentach i stanach jego życia 

(do tego skażonego grzechem, chorobą i śmiercią) i pojawi się po raz pierwszy w 

zmartwychwstaniu.”300  Nie znaczy to jednak, że stany aktualnego ciała są obce temu 

idealnemu wzorcowi. Ciało zmartwychwstałe będzie ukształtowane z ziemi, ale to będzie 

już „nowa ziemia”. Dlatego traci sens pytanie o tożsamość cząstek ciała zmarłego i 

zmartwychwstałego. Bułgakow stwierdza, że ciała ludzkie w aktualnym życiu są od siebie 

oddzielone i nieprzenikalne dla siebie, co nie znaczy, że takie będą po zmartwychwstaniu. 

Dlatego mówi o możliwości istnienia po zmartwychwstaniu jednej powszechnej 

cielesności, która odpowiadałaby cielesności całego powszechnego Adama. Wtedy 

odpada problem tożsamości cielesnych cząstek. Jednak istnienie tej powszechnej 

cielesności nie będzie wykluczać  mnogości oddzielnych indywidualnych ciał, a każde 

ciało będzie odczuwane zarówno jako własne, jak i przynależne do ciała całej ludzkości. 
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Zmartwychwstałe ciała będą wyrażać pełnię indywidualnych cech danego człowieka. 

Bułgakow ciało duchowe określa jako ikonę ducha takiego, jakim on został zamierzony i 

stworzony przez Boga. Ciało zmartwychwstałe  ma przy tym wyrażać sobą synergiczne 

działanie ludzkiej twórczości i łaski, ponieważ człowiek w swoim życiu tworzy siebie i 

swoje ciało, a od Boga otrzymuje ono w zmartwychwstaniu nieśmiertelność. Przy czym 

ten „wkład” poszczególnych ludzi w tworzenie swojego ciała będzie różnie przez Boga 

przyjmowany. „Synergicznie nasza «budowla» wchodzi w ciało zmartwychwstania, 

odpowiednio do swojego materiału i jakości, albo, płonąc, obraca się w nicość, i wtedy 

chwała zmartwychwstania udzielana jest przez Boga, ale bez udziału człowieka, nawet 

wbrew jemu: «zbawi się jakby z ognia». Jednak wszyscy otrzymają tą boską chwałę 

cielesnego zmartwychwstania, chociaż na różny sposób.”301  

Bułgakow rozważa, co oznacza w ogóle pojęcie ciała duchowego i czym różni się to 

ciało od ciała psychicznego [ros. dusziewnowo]. Wydawałoby się, że w pojęciu tym tkwi 

wewnętrzna sprzeczność, ponieważ to, co duchowe utożsamiamy z niezniszczalnym a 

cielesność ze zniszczalnością. Zdaniem Bułgakowa przeciwstawianie ducha i ciała nie 

odpowiada zasadom chrześcijańskiej antropologii, według której człowiek jest 

„wcielonym, ucieleśnionym duchem, w łączności z duszą, jako ogniwem między nimi”. 

Ciało duchowe i ciało psychiczne Bułgakow pojmuje jako różne stany cielesności 

człowieka w odniesieniu do ducha. Zgodnie z trójczłonową koncepcją człowieka, w ciele 

duchowym nie przestaje istnieć element psychiczności, czyli dusza, która tworzy ciało i 

łączy człowieka ze światem. Przed grzechem pierworodnym istniała harmonia między 

ciałem, duszą i duchem. Po grzechu duch przestał panować nad duszą i ciałem i ciało 

stało się psychiczne. Zatem ciało duchowe to takie ciało, które jest przejrzyste dla ducha i 

posłuszne mu, a duchowość ciała wiąże się z władzą ducha nad duszą i upsychicznionym 

ciałem. i Czyli mamy tu do czynienia z adekwatnością człowieka w stosunku do jego 

wzorca, który objawi się u kresu.  

Ciało duchowe ma być uwolnione od potrzeb czysto biologicznych (odżywianie, 

popęd seksualny). Zmysłowość zostanie zachowana, ale będzie miała wysublimowany 

charakter. Praca, która w tym świecie dokonuje się w pocie czoła, po zmartwychwstaniu 

przemieni się w czystą twórczość. Ciała utracą ciężar i będą mogły dowolnie się 

przemieszczać. Bułgakow podkreśla, że zmartwychwstanie dokona się w chwale, która 

będzie oznaczać ostateczne usofijnienie człowieka, poprzez objawienie w nim jego 
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pierwotnego wizerunku. Będzie to zatem ujawnienie się Sofii boskiej w Sofii stworzonej, 

które oznacza zwieńczenie dzieła stworzenia. Wcielenie Boga służy odkupieniu 

człowieka, zmartwychwstanie oznacza wybawienie go od śmierci. Jednak dalszą 

konsekwencją Wcielenia ma być przywrócenie stworzeniu pełni jego sofijności, czyli 

usunięcie przepaści oddzielającej Boga od stworzenia.  

Zmartwychwstanie ma mieć charakter powszechny, to znaczy, że wszystkim ciałom 

będzie dany przywilej niezniszczalności i nieśmiertelności. Ponieważ zmartwychwstanie 

jest darem Bożym, to dokona się ono niezależnie od osobistych właściwości, cech 

zmartwychwstających. Ponieważ każdy ma w ten sposób swój praobraz w boskiej Sofii, 

to ciała zmartwychwstałe będą odznaczały się pięknem. To zaś będzie oznaczało brak 

defektów, które w swym ziemskim życiu mieli ludzie ułomni. Bułgakow odrzuca pogląd 

św. Efrema Syryjczyka, że ciała grzeszników będą jakby zeszpecone przez ich grzechy. 

Twierdzi, że byłoby to uznaniem przez Boga porażki swojego stworzenia. W 

zmartwychwstaniu ma bowiem objawić się pełnia stworzenia, a nie własna aktywność 

bytów stworzonych. 

Największym problemem eschatologicznym jest jednak dla Bułgakowa pogodzenie 

sofijności stworzenia, która przejawia się w jego bycie, z jego niesofijnością w 

odniesieniu do wolności. Zmartwychwstanie w chwale, które jest przywróceniem 

praoobrazu człowieka w Bożej Sofii łączy się z sądem ostatecznym, który ma być 

obrachunkiem spożytkowania przez ludzi swojej wolności przed Bogiem. Sąd ostateczny 

ma być konfrontacją Bożej wszechmocy i stworzonej wolności. „Z jednej strony, świat 

stworzony siłą boskiej miłości, pełni mądrości i wszechmocy, posiada w nich swoją 

podstawę, i w tym sensie świat nie może nie udać się, boska wszechmądrość nie może 

dopuścić się błędu, boska miłość nie zapragnie piekła jako ostatecznego losu stworzenia. 

Ale, z drugiej strony, stworzona wolność wnosi tu zasadę ograniczenia, błędu, nieprawdy, 

i, o ile losy świata jej powierzają się, on może  nie udać się, jak nie udał się w odniesieniu 

do naszego eonu. Dla ostatecznego stworzenia świata należy połączyć te dwie zasady – 

Bożą wszechmoc i stworzoną wolność, ochranianą przez Bożą miłość, w jedną 

nierozerwalną całość i w ten sposób ostatecznie pogodzić boskie z człowieczym.”302 

 Człowiek, który w zmartwychwstaniu staje się niezniszczalny i nieśmiertelny, staje 

naprzeciw Boga, a Sofia stworzona staje się przejrzysta dla Sofii Bożej. To spotkanie z 

Bogiem, nie zewnętrzne, ale wewnętrzne, dla jednych oznacza zbawienie a dla drugich 
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potępienie. Sąd dokonuje się wobec Chrystusa, ale i jest to zarazem osąd każdego przed 

samym sobą. Człowiek ocenia siebie w swoim praobrazie, którym jest Chrystus.”Ale tym 

praobrazem jest Chrystus, w Nim każdy sam siebie widzi i mierzy swoją odmienność od 

tego praobrazu. Człowiek nie może nie kochać objawionego w nim Chrystusa albo, co 

jest tym samym, siebie samego, objawionego w Chrystusie – taka jest ludzka 

ontologia.”303  Bułgakow określa sąd ostateczny jako sąd miłości, którą Chrystus 

przejawia do wszystkich ludzi. Sąd miłości dokonuje się też wobec Matki Bożej oraz 

aniołów i świętych. Sąd Boga dokonuje się w stosunku do każdego pojedynczego 

człowieka, ale też jest sądem nad całą ludzkością. 

Bułgakow  rozważa ontologiczny sens sądu ostatecznego, który ma być oddzieleniem 

ziaren od plew. Stwierdza, że potępienia grzeszników nie można rozumieć w sensie 

anihilacji, jak chcą zwolennicy teorii warunkowej nieśmiertelności. Oznacza to, że śmierć 

duchowa łączy się z nieśmiertelnością po zmartwychwstaniu. „Na zło i grzech nie ma 

miejsca w Królestwie Bożym, ale grzesznicy, mający obraz niezniszczalności, 

przebywają w nim, chociaż niosą w sobie zasadę śmiertelnej męki, nie umierającego 

cierpienia i nie ugaszonego ognia.”304 Uważa to zresztą Bułgakow za jedną z 

podstawowych antynomii Królestwa Bożego. Co więcej, posiada ona charakter 

powszechny, ponieważ nie ma ludzi zupełnie bezgrzesznych, ale też i nie są najwięksi 

nawet grzesznicy wcieleniem radykalnego, czystego, szatańskiego zła. Z tego wynika, że 

podział na dobrych i złych, biblijne owce i kozły, dokonuje się nie zewnętrznie, na dwie 

grupy ludzkie, ale ma charakter wewnętrznego odróżnienia prawej i lewej strony w 

każdym z osobna człowieku. Wszyscy zatem okazują się jednocześnie osądzeni, ale i 

zarazem usprawiedliwieni. Sąd jest odniesieniem ontologicznej normy bytu ludzkiego, 

jego sofijności do tego, co w jego doczesnym życiu było z tą normą niezgodne. Człowiek 

poznaje swoją właściwą realność, zawartą w sofijnym obrazie, natomiast to, co uważał za 

rzeczywiste w swoim ziemskim życiu zostaje obnażone jako pozorne, nierzeczywiste. To, 

co było w człowieku grzeszne zostaje niejako amputowane, wrzucone w ogień, natomiast 

ta anihilacja nie dotyczy całej ludzkiej istoty. Męka piekielna poniekąd ma dotyczyć 

każdego człowieka, choć w różnym stopniu.  

Bułgakow uważa, że tajemnicą życia w przyszłym wieku jest przypisanie człowieka 

do życia wiecznego i chwały z jednoczesnym wystawieniem na ogień piekielny. Nie ma 

zatem jakiegoś topograficznego podziału na potępionych i zbawionych. Sprawiedliwi 
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przy tym zażywają szczęśliwości nie zapominając o mękach grzeszników i odczuwając z 

tego powodu żal, a nie radość, jak to wyobrażali sobie niektórzy katoliccy teologowie. 

Rosyjski myśliciel podkreśla też, za św. Izaakiem Syryjczykiem, że grzesznicy w 

gehennie nie są pozbawieni miłości Bożej. Miłość Boża działa tu w celu wywołania 

skruchy. Co do natury mąk piekielnych, to Bułgakow stwierdza, że będą one miały 

charakter duchowy i będą wiązały się z rozczarowaniem w stosunku do siebie z 

jednoczesną niechęcią do przyjęcia pełnej prawdy o sobie. Męki te będą tym większe, że 

grzesznicy ujrzą też swoją wyższą naturę, której w życiu nie realizowali. Ale, zgodnie z 

nauką Cerkwi, Bułgakow przyjmuje także cielesny charakter mąk piekielnych. Ogień 

piekielny ma spalać nie tylko duszę, lecz i ciało. Istnienie w piekle cierpienia cielesnego 

ma swoje uzasadnienie ontologiczne: „Negować cielesne cierpienia dla wyniosłego 

spirytualizmu jest niemożliwością dla tego, kto rozumie duchową naturę zmysłowości i 

nierozerwalność ducha i ciała. Oprócz tego, prosta konsekwencja wymaga, aby 

jednocześnie z mękami negować i szczęśliwość, chwałę ciała, a to już prowadzi do 

nieuniknionego negowania całego kosmosu, całego teraz cierpiącego i oczekującego 

swojego zbawienia stworzenia.”305 

Bułgakow w swoich eschatologicznych rozważaniach wielokrotnie powtarza, że 

piekło nie posiada swojego odrębnego statusu ontycznego. Dużo uwagi poświęca 

wyjaśnieniu na czym miałaby polegać wieczność piekła i rajskiej szczęśliwości. To zaś 

stanowi podstawę jego nauki o apokatastazie. Według niego, kluczowe znaczenie ma 

właściwe zrozumienie pojęcia wieczności w kontekście nauki o wieczności niebiańskiej 

szczęśliwości i mąk piekielnych. Przede wszystkim, uważa, należy odpowiedzieć na 

pytanie, czy wieczność jest jakimś (chociaż negatywnym) określeniem czasowości, czy 

jest czymś znajdującym się całkowicie poza czasem.  

W teologii wieczność jest często pojmowana w tym pierwszym znaczeniu i ma sens 

heglowskiej złej nieskończoności, to znaczy rozumie się ją jako nieskończone 

przedłużanie się czasu i to w odniesieniu do jego końca, a nie początku. „Wieczności 

nadaje się w teologii znaczenie nieokreślonej długotrwałości, jako takiej, nie znającej 

końca, choć mającej początek.”306W innym znaczeniu wieczność jest synonimem 

niezmienności i wtedy jest odnoszona do pojmowania Boga jako bytu absolutnego. Stąd 

pojawia się rozróżnienie pomiędzy wiecznością stworzoną (aeviternitas) i boską 

(aeternitas). Te dwa rodzaje wieczności są sobie przeciwstawne, gdyż pierwsza odnosi się 
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do nieskończonego stawania się, a druga jest całkowicie transcendentna wobec czasu. W 

eschatologii, sądzi Bułgakow, te dwa pojęcia wieczności nie są w dostateczny sposób 

rozróżniane, z tym, że najczęściej siega się do rozumienia wieczności jako złej 

nieskończoności. Dlatego Bułgakow sięga do biblijnych rozumień wieczności. W Starym 

Testamencie wieczność jest synonimem tego, co boskie. Zaś w Nowym Testamencie 

αιωνιος, choć filologicznie oznacza ową złą nieskończoność, to w różnych kontekstach, w 

szczególności u św.Jana i w ewangeliach synoptycznych wieczność jest rozumiana raczej 

bez czasowego kontekstu. 

Bułgakow uważa, że właściwym odczytaniem biblijnego, a co za tym idzie również 

eschatologicznego sensu wieczności jest rozumienie jej jako boskiego życia, które 

objawia się ludzkości żyjącej w czasie, czyli wieczności wchodzącej w treść czasu. Byt 

stworzony jest pogrążony w czasie, jest nieustannym heraklitejskim stawaniem się. Ale w 

tym zmiennym bycie objawia się głębia wieczności Bożej. Stworzenie nie posiada 

wieczności, która byłaby wolna od czasowości, gdyż byłoby tożsame z niezmiennym 

Stwórcą. Jednak można powiedzieć, że żyje ono wiecznością, posiada życie wieczne, 

które otrzymuje w ten sposób status ontyczny, a nie chronologiczny. To doświadczanie 

wieczności w czasie ma inny charakter w życiu doczesnym, a inaczej będzie wyglądało 

po zmartwychwstaniu. W aktualnym stanie niedostępne jest ludziom bezpośrednie 

widzenie Boga. Po zmartwychwstaniu wszyscy poznają Boga i jego wieczność, a zatem 

życie wieczne będzie pewną cechą tego bytowania.  

Tradycyjne w teologii chronologiczne pojmowanie wieczności powoduje, że ma ono 

charakter ilościowy, a nie jakościowy. To z kolei rzutuje na to, że mamy jednakową 

wieczność szczęśliwości zbawionych i mąk potępionych. Takie poglądy głosił św. Bazyli 

Wielki i św. Augustyn. Bułgakow zauważa, że piekło nie zostało stworzone przez Boga, 

ani realnie, ani potencjalnie nie było ustanowione w stworzeniu. Piekło powstało w 

stworzeniu skutkiem upadku szatana. Dlatego trudno mówić jest o tym samym wiecznym 

statusie szczęśliwości i mąk, ponieważ raj został stworzony przez Boga na początku. 

Według Bułgakowa rozumienie wieczności jako złej nieskończoności jest nadmiernie 

abstrakcyjne i nie odnosi się konkretnego objawienia. 

Z tego powodu rosyjski myśliciel uważa, że wieczność nie ma odniesienia do czasu i 

pojęcia wiecznej szczęśliwości, wiecznych mąk, wiecznego ognia nie oznaczają 

nieskończonego czasu. Pojęcie czasowości w odniesieniu do życia doczesnego oznacza 

zniszczalność i śmiertelność. Jednak istnieje szersze pojecie czasowości, które wiąże się 

ze stawaniem się stworzenia także po zmartwychwstaniu. „Życie stworzenia i w 
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przyszłym wieku przebiega w czasie, pozostaje stawaniem się, polega na wzrastaniu, 

przechodzeniu od chwały do chwały «w życiu nieskończonym».”307 Zmartwychwstanie 

nie oznacza usunięcia różnicy pomiędzy czasem a wiecznością. Wieczność w życiu 

przyszłym człowieka Bułgakow określa  jako jakościowe określenie życia 

nieśmiertelnego i nieskończonego, które jest zwrócone ku Bogu, czyli jest to życie w 

Bogu. „To skierowanie się ku Bogu, przenikające całe życie światłem Bożym, jest tą 

wiecznością, albo wiecznym życiem, o którym mówi się w tekstach 

eschatologicznych.”308   

Sąd ostateczny jest nazywany sądem wiecznym, ponieważ człowiek postrzega na nim 

swoje czyny w świetle wieczności. Bułgakow stwierdza, że osądzenie grzeszników na 

śmierć i ich unicestwienie nie mogą być pojmowane dosłownie, bo byłoby to 

zaprzeczeniem zmartwychwstania do nieśmiertelności. Odrzuca w związku z tym poglądy 

kondycjonalistów, czyli zwolenników warunkowej nieśmiertelności. Sąd polega na tym, 

że zmartwychwstali porównują siebie z Bożym praobrazem i potępieni widzą 

dysharmonię, która jest źródłem ich męki. Jest to męka niezrealizowanej miłości, 

uświadomienia swojej grzeszności. Bułgakow twierdzi, że w stanie piekielnej męki 

niemożliwy już jest ateizm i niemożliwy jest brak miłości do Boga. Miłość do Boga jest 

bowiem źródłem zarówno rajskiej szczęśliwości, jak i piekielnego cierpienia. „Boska 

miłość do stworzenia, objawiająca się jemu, jest sądem, który przeżywany jest przez 

stworzenie, jako jego własna ontologiczna świadomość, w której w dziwny sposób 

jednoczą się wezwanie i odrzucenie, błogosławienie i przekleństwo.”309Bułgakow 

zauważa, że raj nie jest oddzielony od piekła, jak to sobie ludzie wyobrażają w ziemskich 

warunkach bytowania. Ze względu na to, że każdy człowiek jest grzeszny, to te dwa stany 

przebywają w każdym człowieku, chociaż w różnych „proporcjach”. Doznawanie 

szczęścia, jak i męki ma charakter duchowy, ale też i cielesny. Wieczność stworzona ma 

charakter dynamiczny, w odróżnieniu od niezmiennej wieczności boskiej.  

Życie wieczne, podkreśla Bułgakow, jest drogą, a nie postojem i jest nieustannym 

wzbogacaniem się. Proces usofijnienia stworzenia nie ma końca, jest przechodzeniem od 

chwały do chwały. Dokonuje się on jednak w różny sposób w odniesieniu do 

poszczególnych ludzi, uwzględnia w jakiej proporcji w danym człowieku współwystępuje 

grzeszność i świętość. W tym też wyraża się synergiczny charakter relacji pomiędzy 
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Bogiem a człowiekiem. Rosyjski teolog stwierdza, że w życiu przyszłym niemożliwy już 

będzie upadek stworzenia, ponieważ jego stworzona wolność w tym stanie nie będzie już 

wolnością wyboru dobra albo zła, opowiedzenia się za albo przeciw Bogu. Wolność w 

tych nowych warunkach będzie bowiem oznaczać nieustanne wzrastanie w dobru i 

usuwanie zła. 

Eschatologia Bułgakowa bardzo dużo uwagi poświęca jednemu z najtrudniejszych 

problemów teologicznych, którym jest kwestia wieczności mąk grzeszników. Za 

największy teologiczny błąd uważa on prawniczo-penitencjarne podejście do tego 

zagadnienia. W myśl tego poglądu przyjmuje się, że Bóg stworzył piekło i przewidział 

wieczne męki, dając im status bytowy równorzędny z rajem. Bułgakow twierdzi, że 

prowadzi to do faktycznego dualizmu w stworzeniu. Istnienie takiego piekła 

świadczyłoby o tym, że w sofijnym stworzeniu obecna jest jakaś zasada antysofijna. To 

zaś oznaczałoby niepowodzenie Bożego aktu stwórczego. „Tutaj osłabia się albo 

wszechmoc, albo wszechwiedza Boża, ale podnosi głowę inna zasada bytu, której i Bóg 

nie może osłabić, albo, co jeszcze mniej zrozumiałe, sam ją ustanawia.”310  Rosyjski 

myśliciel odrzuca też pogląd tych zwolenników istnienia wiecznego piekła, według 

których odrzucenie jego istnienia oznaczałoby odrzucanie odpowiedzialności za grzechy, 

jakiś fałszywy rodzaj sentymentalizmu. Stwierdza, że odrzucenie możliwości wieczności 

mąk piekielnych nie oznacza, że odpowiedzialność za grzechy nie powinna być przez 

grzeszników dogłębnie przeżyta.  

Naukę o wieczności, w sensie nieskończonego czasu trwania, mąk piekielnych 

Bułgakow nazywa pedagogiką strachu, która terroryzuje dusze i prowadzi do paraliżu 

miłości do Boga. Poza tym wyobrażenie wiecznych mąk jest tak abstrakcyjne, że cel 

pedagogiczny takiej doktryny trudny jest do osiągnięcia. Człowiek może wyobrazić sobie 

konkretne cierpienie, ale nie takie, które trwa nieskończenie: „[...] za swoje złe myśli, 

czyny, pokusy, grzechy, widoczne i nawet niewidoczne dla świadomości, ale obecne w 

podświadomości, każdy powinien ponieść odpowiedzialność, przecierpieć je, przeżyć, 

nie w abstrakcyjnej nieskończoności czasu «wiecznych mąk», ale w czekającym każdego 

cierpieniu z ich powodu.”311 Bułgakow ową pedagogikę strachu uważa za dziedzictwo 

wieków minionych, kiedy mogła ona być skuteczną, natomiast współcześnie stanowi ona 

raczej typ szokowej terapii. Uważa, że nie znikła dziś bojaźń Boża i świadomość 
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odpowiedzialności za grzechy, ale współczesny człowiek z trudnością przyjmuje myśl o 

wiecznej karze za skończone i ograniczone grzechy.  

Myśl o tym, że wieczność kar jest nieproporcjonalna do skończonych ludzkich 

możliwości w zakresie wyrządzania zła, występuje u wielu współczesnych teologów. 

Wypowiada się na ten temat Hryniewicz: „Nie ma jednak takiej doczesnej winy, która 

zasługiwałaby na karę wieczną. Kara winna być proporcjonalna do wyrządzonej szkody, 

ta zaś w tym życiu z konieczności ma zawsze charakter skończony.[...] Zasada 

proporcjonalności zostaje naruszona również w przypadku różnego rodzaju ciężkich 

grzechów i win ludzkich. Wieczne piekło byłoby jedną i tą samą karą, równie wieczną, 

dla wszystkich, którzy dopuścili się ostatecznie nie takich samych grzechów ciężkich. 

Nieskończoność nie dopuszcza stopniowania.”312  

Inny, istotny argument Bułgakowa przeciwko wieczności męki polega na odwołaniu 

się do cierpienia Chrystusa na krzyżu, który przyjął na siebie wszystkie grzechy całej 

ludzkości. Jego odkupieńcze cierpienie nie trwało jednak wiecznie, w sensie wiecznego 

trwania w czasie. Chrystus cierpiał od narodzin do śmierci na krzyżu a w szczególności 

podczas Męki. Analogicznie, sądzi Bułgakow, należałoby chyba pojmować charakter 

męki piekielnej za grzechy faktycznie popełnione przez grzesznych. Wieczność ich mąk 

oznaczałaby też, że zło i cierpienie stawałyby nieskończone, a nieskończoność 

przysługuje dobru. Wtedy zło byłoby współwieczne z dobrem, co prowadziłoby do jakiejś 

formy manicheizmu. Rosyjski myśliciel odwołuje się do poglądów św. Grzegorza z 

Nyssy, który przyjmował, że zło jest tylko brakiem dobra, a zatem nie może mu 

przysługiwać wieczność właściwa dobru. Ten starożytny teolog twierdził też, że zło nie 

posiada w sobie twórczej siły wieczności i dlatego ma swoje granice. 

W rozumieniu Bułgakowa wieczność męki piekielnej nie odnosi się do czasu, ale ma 

charakter jakościowy. Mówiąc o wieczności męki czy o wiecznym ogniu należy mieć na 

myśli cierpienie w obliczu Boga. Męki mają charakter sofijny, gdyż człowiek 

zmartwychwstały widzi siebie w praobrazie Bożym  i postrzegając niepodobieństwo 

swojego oblicza do tego praobrazu – cierpi. Bóg nie odrzuca całkowicie grzeszników, to 

oni odrzucają Boga. Piekło wyraża sobą niezrealizowaną miłość do Boga, która polega na 

wrogości w stosunku do niego. Tym niemniej stan człowieka w piekle ma charakter 

antynomiczny, gdyż łączy ze sobą objawienie Boga i jego odrzucenie. 
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Zbawienie dotyczy nie tylko ludzi branych oddzielnie, lecz ma charakter zbiorowy. 

Dlatego sprawiedliwi nie przestają odnosić się do potępionych i piekło stanowi ich ból. 

Bułgakow stwierdza wręcz, że raj nie osiąga pełni swojego istnienia, dopóki istnieje 

piekło. Myśl, że wiecznie będzie istnieć rozdział na raj i piekło nazywa skrajną aberracją 

myślenia i uczucia. Uważa, że siła zła nie może dysponować taką twórczą energią, jak 

siły dobra w raju. Zło jest minusem bytu i po rozdzieleniu dobra od zła traci swoją moc. 

Wieczna twórczość zła jest niemożliwa, gdyż taka twórczość przysługuje tylko dobru. 

„Raj i piekło nie mogą być dlatego jednakowo wieczne albo równowieczne: «wieczność» 

piekła oznacza coś zupełnie innego, niż wieczność raju, ponieważ jest ona skończona, 

wyczerpująca siebie. Raj jest niewyczerpalnością Bożego istnienia, ujawniającego się w 

czasie; piekło zaś jest obnażeniem niebytu przed obliczem istnienia Bożego, wiecznością 

pozorną  (jaką ona jest przeżywana przez przebywających w piekle ludzi).”313 Piekło nie 

jest tworem Boga i dlatego nie posiada własnej wieczności. Jeśli nawet będziemy je 

chcieli utwierdzić w stworzonej wolności, to trzeba dojść do wniosku, że ta wolność nie 

może być zasadą bytu znajdującą się poza Bogiem, ale ma charakter modalny. Po 

zmartwychwstaniu  nie istnieje nic poza i przeciw Bogu. W związku z tym niemożliwe 

jest ponowne odpadnięcie od Boga.  

Pedagogice strachu przed wiecznym potępieniem Bułgakow przeciwstawia 

pedagogikę Bożej miłości, o której pisał św. Grzegorz z Nyssy. Zauważa, że 

chrześcijaństwo w toku swojego rozwoju odeszło od rozumienia paruzji w nastroju 

radości, a przeważało nastawienie związane ze strachem. Sądzi, że należy odejść od tej 

tendencji i wrócić do pierwotnych chrześcijańskich źródeł. Hryniewicz, nie bez inspiracji 

ze strony myśli Bułgakowa, stwierdza: „Rozważania nad Apokalipsą przypomniały nam, 

że pierwotne chrześcijaństwo oczekiwało z ufnością i pogodą ducha powtórnego przyjścia 

Chrystusa. Przywoływało Go słowami tęsknoty i oczekiwania: „Przyjdź, Panie Jezu” ! 

(Ap 22,20). Coś istotnego zatraciło się w późniejszych dziejach chrześcijaństwa, a 

mianowicie zagubił się gdzieś ów niezwykły potencjał eschatologicznej nadziei i ufności. 

Nie potrafiono już godzić wczesnochrześcijańskiej modlitwy przyzywającej przyjścia 

Chrystusa z trwogą przed dniem „strasznego sądu”.”314 [Warto zauważyć, że w języku 

rosyjskim sąd ostateczny określa się jako strasznyj sud]. 

Bułgakow kładzie nieustannie nacisk na to, że człowiek w zamierzeniu Stwórcy był 

istotą twórczą, podlegającą nieustannej transformacji. Dlatego tego obrazu istoty ludzkiej 

                                                
313 Siergiej Bułgakow, Niewiesta Agnca. O Bogocziełowiecziestwie, s.521. 
314 Wacław Hryniewicz, Nadzieja uczy inaczej. Medytacje eschatologiczne, s.209. 



 - 202 - 202 

nie da się pogodzić z pojmowaniem wieczności, która ma charakter pasywnej 

nieruchomości. Człowiek pozostaje twórczy nie tylko w raju, ale i w piekle. Twórczość ta 

wyraża się w możliwości wolnego przyjmowania Bożej łaski. Męki piekielne nie muszą 

być odbierane jako stan pasywności, lecz mogą nabierać także sensu twórczego 

wyzbywania się grzechu, gdyż nawet w piekle oddziaływuje łaska Boża. Bułgakow 

wyraźnie wskazuje na to, że możliwość skruchy istnieje zarówno w życiu pozagrobowym 

dusz, jak też za granicą sądu ostatecznego. Piekło i niebo nie są dwoma różnymi 

miejscami. Należy mówić raczej o mnogości miejsc i dynamicznym charakterze stanów 

odrębnych osób. Ostatecznie, uważa Bułgakow podział na raj i piekło ma sens tylko 

wtedy, gdy finałem będzie powszechne zbawienie i osiągnięcie stanu pełnej sofijności 

stworzenia. „Inaczej mówiąc, sąd z rozdzieleniem owiec i kozłów, dobra i zła, tak w całej 

ludzkości, jak i w oddzielnych sercach, nie jest ostatnim dokonaniem eschatologii, w 

którym ona by się całkowicie wyczerpywała, ale tylko pierwszym – początkiem, a nie 

końcem.”315  

Męki grzeszników i szczęśliwość zbawionych są wieczne, o ile widzimy ich jako 

stojących przed obliczem Boga. Z drugiej jednak strony, należą oni do stworzonej 

czasowosci, która zakłada zmianę i stawanie się. Dlatego Bułgakow twierdzi, że jeśli 

wieczność będziemy pojmowali jako uobecniającą się w czasie, to wtedy męki i 

szczęśliwość będą zarazem wieczne i czasowe, a z piekła spadnie fatalne odium nie 

kończących się nigdy cierpień. Podstawą myślenia w kategoriach apokatastazy jest zatem 

właściwe pojmowanie relacji pomiędzy wiecznością a czasowością. Ostateczną racją 

przemawiającą za możliwością zbawienia wszystkich ludzi jest jednak, sądzi Bułgakow, 

zasada miłości. Powołuje się na naukę św. Izaaka Syryjczyka o sercu łaskawym. Zresztą 

tym samym Bułgakow wpisuje się w powszechną w myśli rosyjskiej tendencję do 

podkreślania roli serca, będącego symbole nie tylko odniesień międzyludzkich, lecz także 

stanowiącego głębinową zasadę metafizyczną.  

. Rozdzielenie piekła i nieba, jeśli je odnieść do całości doktryny chrześcijańskiej, jest 

nie do utrzymania. Jeśli ludzkość ma być jednością upostaciowioną w  Ciele Chrystusa, to 

powszechność zbawienia wydaje się być oczywistością. Ludzkość jest jednością w 

Adamie i w Chrystusie, a ta jedność wyraża się w miłości. Bułgakow stwierdza, że prawo 

miłości nie może stracić swojej siły. Męki piekła poniekąd rozprzestrzeniają się na całą 

ludzkość i tylko z punktu widzenia indywidualistycznie czy wręcz egoistycznie 
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pojmowanej eschatologii zbawienie traci swój wymiar wspólnotowy. Niemożliwa jest 

pełna szczęśliwość zbawionych, dopóki istnieć będzie piekło: „[...] istnienie piekła z 

wiecznymi w nim mękami rozprzestrzenia się na całą ludzkość, na całe ciało Cerkwi, jako 

wspólna choroba. Obecność piekła przysługuje całemu stworzeniu i dlatego rajska 

szczęśliwość dla sprawiedliwych następuje tylko po usunięciu piekła ze świata.”316 

 Przesłanką do nauki o apokatastazie jest także i to, że grzesznicy po sądzie 

ostatecznym nie będą już podlegać oddziaływaniu upadłych duchów. Paruzja oznacza 

wygnanie złych demonów ze świata i chociaż zachowują nieśmiertelność życia, którą dał 

im Bóg jako jeszcze aniołom, to tracą możliwość oddziaływania w sferze bytu. 

Zwolennicy nieskończonych mąk grzeszników uważają, że wygnanie szatana ze świata 

wiąże się z wydzieleniem jakiejś części stworzenia dla jego władzy i tym obszarem 

byłoby piekło. Jednak Bułgakow sądzi, że stan piekła (które nie jest zresztą miejscem) 

przysługuje ludziom, zajmującym miejsce w świecie, gdy tymczasem szatan zostanie ze 

świata wypędzony. Złe duchy będą towarzyszyć grzesznikom w życiu pozagrobowym, do 

zmartwychwstania, natomiast po zmartwychwstaniu będzie to niemożliwe. Wydarzeniem 

poprzedzającym wygnanie szatana jest dla rosyjskiego teologa 1000-letnie królestwo 

Chrystusa w pierwszym zmartwychwstaniu, gdy szatan zostaje spętany i nie ma wpływu 

na losy świata. Oddzielenie złych duchów od Boga i od świata oznacza dla nich stan 

wiecznego umierania. Świat jest dla nich jedyną możliwością życia i przejawiania swojej 

destruktywnej siły. 

 Bułgakow podejmuje jednak temat wprowadzony do teologii jeszcze przez 

Orygenesa i św. Grzegorza z Nyssy odnoszący się do możliwości zbawienia szatana. 

Zauważa, że w przypadku szatana mamy do czynienia z twórczością zła, będącego 

przejawem stworzonej wolności w jej czystej postaci. Dlatego upadek części aniołów był 

wyrazem pełnej samowoli, której nie da się rozumowo wyjaśnić. Wolność szatana, który 

chce postawić się w miejsce Boga jest jednak iluzją i pustką. Szatan istnieje tylko dlatego, 

że istnieje Bóg, który go jako jeszcze anioła stworzył. Paradoks istnienia szatana polega 

na tym, że chce on zająć miejsce przysługujace Bogu, gdy jednocześnie Bogu zawdzięcza 

swój byt. Dlatego satanizm jest przejawem nieskończonej nienawiści. Zbawienie szatana 

zależne jest od tego, sądzi Bułgakow, czy nieskończona jego samowola znajdzie jakiś 

punkt oporu. Wygnanie szatana ze świata jest właśnie pozbawieniem go możliwości 

przejawiania swojej samowoli. Złe duchy po stworzeniu, jako aniołowie, miały służyć 
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światu, ich bunt wynikał z chęci panowania nad światem poprzez jego niszczenie. 

Wygnanie ich ze świata po paruzji Chrystusa skazuje je na nieustanne zwracanie się w 

stronę pierwotnej nicości, przez co pogrążają się w pustej wieczności. Bułgakow sądzi, że 

możliwe jest wieczne ich trwanie w takim stanie subiektywnie doświadczanej pustki, z 

drugiej jednak strony nie można wykluczyć, że szatan pogrążony w  beztreściowej jaźni 

zacznie zwracać się w stronę swojej stworzoności. Satanizm może okazać się czymś, co 

samo się wyczerpie. Zdaniem rosyjskiego myśliciela taka możliwość jest 

eschatologicznym postulatem, który pojawia się na krańcach myślenia eschatologicznego 

i trudno jest ją siłami ludzkiego umysłu rozwijać, tym niemniej byłaby zwieńczeniem 

rozumienia zbawienia jako realizacji Królestwa Bożego, w którym Bóg będzie wszystkim 

we wszystkich. Bułgakow sądzi, że apokatastaza byłaby niepełna, gdyby nosiciel zła, 

czyli szatan, nie został także zbawiony. 

Wyzwolenie się stworzenia ze zła dokonać się ma poza czasowością taką, z jaką 

mamy do czynienia w tym życiu. Dlatego Bułgakow odrzuca naukę o transformacji, 

wcielaniu się dusz (teoria reinkarnacji),  która jest popularna zwłaszcza w różnych 

nurtach teozoficznych. „Nauka o transformacji dla wielu jest cenna jako środek do 

poradzenia z wiecznością mąk, usunięcia piekła ze wszechświata. Ale ten dobry cel 

osiągany jest tutaj przy pomocy bardzo słabych środków, a za rozwiązanie tajemnicy 

przyjmuje się płaski racjonalizm, całą trudność usuwa się prostym wydłużeniem czasu 

dzięki wielokrotnym jego powtórzeniom według prawa karmy.”317 Wprawdzie, zauważa 

Bułgakow, wolność w kolejnych wcieleniach może być siłą prowadzącą w kierunku zła, z 

drugiej jednak strony prawo karmy działa jako czynnik przymuszający. Działanie karmy 

łączy się z oczyszczającym cierpieniem, Bułgakow jednak zadaje pytanie, czy cierpienie 

nie prowadzi też do zatwardziałości. Wyraża pogląd, że sama transformacja dusz nie 

wystarcza do pokonania piekła, ponieważ dokonuje się w ziemskim czasie, a piekło jest 

jakością metafizyczną.    

Bułgakow problem powszechnego zbawienia, czyli apokatastazy stawia w centrum 

swoich eschatologicznych rozważań. Jeśli śmierć i cierpienie można zasadnie 

rozpatrywać tylko w perspektywie eschatologicznej, to eschatologia bez apokatastazy 

byłaby pozbawiona swojej ostatecznej głębi. Fundamentalny dla filozofii i teologii 

problem teodycei znajduje swoje rozstrzygnięcie jedynie w świetle apokatastazy. 

„Poprzez apokatastazę spełniają się ostateczne losy stworzenia – tak w świecie 

                                                
317 Siergiej Bułgakow, Swiet niewiecziernyj. Soziercanija i umozrienija, s.640-641. 
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duchowym, jak i w ludzkim, i ostateczny jego cel – przebóstwienie, Bóg wszystkim we 

wszystkich. Objawia się miłość i dobroć Boża, widoczna w stworzeniu. Przez nią spełnia 

się przedwieczny jego plan, zostaje potwierdzona pełnia Mądrości w jej dziełach [...], 

odsłania się «teodycea».”318 Myśl o samodzielnym istnieniu zła i o niemożliwości 

pełnego jego przezwyciężenia, poprzez dopuszczenie wiecznej zguby stanowi największą 

trudność dla ludzkiego umysłu. Zło można uważać co najwyżej za zasadę względną i 

przejściową, która nie może być ostatecznym spełnieniem ani stanem wyjściowym. 

Bułgakow zdecydowanie odrzuca manicheizm, gdyż ten prowadzi do  bluźnierstwa 

wobec Stwórcy. Jeśli bowiem włączymy zło w ogólny plan stworzenia, to wtedy wina za 

upadek stworzenia (upadłych duchów i upadłych ludzi) spada na Boga. Sama myśl o tym, 

że Bóg dopuszcza istnienie wiecznego zła, mimo że go nie stworzył, oznacza przypisanie 

Bogu odpowiedzialności za to zło. 

Rosyjski teolog twierdzi, że stworzenie mogło dokonać się tylko z przypisaniem 

bytom stworzonym wolności. Wolność stworzona, bo taką posiadają stworzenia, zawierać 

w sobie może albo nieuchronność, albo możliwość upadku. Pierwsza możliwość jest 

sprzeczna z pojęciem Stwórcy, bo to oznaczałoby przypisywanie mu chęci stworzenia 

świata upadłego albo skazanego na upadek. Druga wersja, która zakładałaby możliwość 

upadku, ale upadku nieodwracalnego, jest również nie do przyjęcia, chociażby ze 

względu na to, że byt stworzony ma charakter względny i jako taki nie może generować 

absolutnego zła. Ci, którzy mówią o istnieniu wiecznych mąk i wiecznego potępienia, 

czyli wiecznego zła przypisują właśnie względnym bytom stworzonym możliwość 

kreowania absolutnego zła. Dlatego Bułgakow twierdzi, że „[...] zło i cierpienie w świecie 

nie są do objaśnienia inaczej, anizeli tylko w charakterze w a r u n k u  wyższego dobra, a 

więc czegoś czasowego i względnego.”319 Cierpienie i śmierć Chrystusa, jako dobrowolne 

przyjęcie przez niego na siebie skutków zła świata, służyły większemu dobru, którym jest 

zbawienie wszystkich ludzi, a nie tylko wybranych. Bułgakow dochodzi do poglądu, który 

może wydawać się i faktycznie jest paradoksalny, że zło może też być dobrem, pod 

warunkiem jednak, że jest to zło czasowe i względne, dopuszczone przez Stwórcę w 

historii bytu stworzonego i takie, które prowadzi do szczęśliwego końca tej historii. Zło to 

jest związane ze stworzoną wolnością, która jest darem Boga. Wolność ta nie przeczy 

Bożemu planowi stworzenia i dlatego, nawet jeśli została użyta w kierunku zła, to nie 

może prowadzić do wiecznej męki.  

                                                
318 Siergiej Bułgakow, Niewiesta  Agnca. O Bogocziełowiecziestwie, s.575. 
319 Ibidem, s.577. 
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Rosyjski myśliciel dochodzi do interesującego i zaskakującego wniosku rozważając 

dwie możliwe drogi stworzenia: tą, która wiązałaby się z brakiem zła i odpadnięcia od 

Boga i tą, która możliwość zła zakłada. Stwierdza mianowicie, że w istocie są to drogi 

równoznaczne. „Drogi bezgrzesznego dobra, jak i grzesznego odstępstwa od niego, 

zakończonego jego przezwyciężeniem, będąc różnymi, okazują się równoznaczne. 

Różnica odnosi się tylko do drogi, ale nie do jej finału.”320  Ostateczny rezultat stworzenia 

nie leży bowiem już w jego rękach i nie podlega jego wolności. Zatem końcowy los 

świata jest niezależny od stworzonej wolności, chociaż na drodze do tego finalnego celu 

wolność ta nie podlega ograniczeniom ze strony Boga. Gdyby bowiem tak było, to 

musielibyśmy przyjąć, że stworzenie może zmieniać plany Boga.  

Z tego względu Bułgakow mówi  o wolnej konieczności, która oznacza ontologiczną 

niezmienność podstawy stworzenia i modalną różnorodność wolności przysługującej mu. 

Na tej podstawie możemy mówić o dobru zła, które może zmienić się w dobro. Tak 

jednak jest przy podejściu dynamicznym, a nie statycznym. W ujęciu statycznym nie da 

się mówić, że w oczach Boga światowe i historyczne zło, dopuszczone w akcie 

stworzenia,  jest równoważne doskonałemu stworzeniu przed upadkiem, podobnie jak i 

nie da się powiedzieć, że nie ma różnicy pomiędzy Judaszem-apostołem i Judaszem- 

zdrajcą. Natomiast jest to możliwe w sensie dynamicznym, gdy mówimy o różnych 

drogach prowadzących do tego samego rezultatu.  

Bułgakowowskiej teodycei, opartej na przekonaniu, że zło przestaje być złem, a nawet 

staje się dobrem, gdy jest przejściowym tylko ogniwem, prowadzącym do pełnego 

ujawnienia się dobra – można zarzucić, jak i innym próbom usprawiedliwienia zła w 

świecie poprzez wskazanie na jego lokalny, wycinkowy charakter w ogólnej harmonii 

świata (św. Augustyn, Gottfried Wihelm Leibniz), że banalizują realność tego właśnie 

lokalnego zła. Cóż bowiem z tego, że cierpienie i śmierć zostaną przezwyciężone, skoro 

są doświadczane tu i teraz? I czy sam fakt, że zło i jego konsekwencje w postaci 

cierpienia i śmierci było rzeczywistością przeżywaną nie spowoduje już po apokatastazie, 

że rozumne stworzenia, zachowując pamięć o doświadczanym złu, postawią Stwórcy 

zarzut, że taki świat w ogóle był możliwy? Czym innym jest bowiem pokonanie zła i 

zniszczenie piekła, a czym innym pamięć o tym. Wydaje się, że nawet w perspektywie 

apokatastazy problem teodycei zachowuje swoją ważność. Bułgakow pisze o anamnezie, 

pamięci którą w stanie upadku zarówno ludzie, jak i upadłe duchy zachowują w 
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odniesieniu do swego stanu przed upadkiem. Taka pamięć może jednak odnosić się także 

do zła doświadczanego w upadku. Wprawdzie ludzkość, za przyczyną grzechu 

pierworodnego, jest solidarna w grzechu, tym niemniej zbiorowa odpowiedzialność za 

grzech prarodziców może budzić wątpliwości i cierpienie sprawiedliwych (jak to było w 

przypadku Hioba) stanowić może podstawę do zarzutu wobec Boga. 

Bułgakow konieczność apokatastazy wyprowadza też z tego, co teksty biblijne mówią 

o powszechności odkupienia. To zaś stoi w sprzeczności z nauką o zbawieniu tylko 

wybranych. Tak jest na przykład w teologii św. Augustyna, który twierdził, że zbawienie 

nie będzie dotyczyć większości ludzi. Rosyjski teolog twierdzi, że w świetle 

powszechności odkupienia nie da się utrzymać koncepcji sądu ostatecznego jako 

wiecznego rozdzielenia na potępionych i zbawionych. W tym bowiem przypadku 

wcielenie i odkupieńcza ofiara Chrystusa byłaby niepełna i nieskuteczna. To zaś 

prowadziłoby do stwierdzenia, że Bóg jest bezsilny wobec mocy szatana. Dlatego należy 

odkupienie rozumieć jako tożsame z apokatastazą.  

Znaczącym motywem w Bułgakowowskiej teorii apokatastazy jest jego krytyka 

filozofii i teologii św. Augustyna z rozwijaną przez niego teoria predestynacji. Krytyka ta 

jest poniekąd skierowana pod adresem całego zachodniego chrześcijaństwa, które w 

głównych swoich nurtach (zarówno katolickich, jak i protestanckich) na różne sposoby 

nawiązywało do myśli biskupa z Hippony. Św. Augustyn, jak zauważa Bułgakow, przez 

całe życie zmagał się z problemem wolności i przeznaczenia. O ile w okresie anty-

manichejskim swojej twórczości św. Augustyn kładł nacisk na znaczenie ludzkiej 

wolności (a raczej wolnosci woli), to już w okresie anty-pelagiańskim przeważa motyw 

predestynacji ze strony Boga. W tym pierwszym okresie (traktat De libero arbitrio libri 

tres), walcząc z manichejskim dualizmem i pesymizmem, św. Augustyn podkreślał, że zło 

nie może mieć charakteru bytowej zasady, ale ma ono swoje źródło w wolności ludzkiej 

woli. Przy tym ta swoboda woli nie stoi w sprzeczności z Bożą przedwiedzą, bo Bóg nie 

przymusza do grzechu, ale tylko o nim uprzednio wie. W drugim, późniejszym okresie 

(De gratia et libero arbitrio, De corruptione et gratia, De praedestitatione sanctorum i 

inne dzieła) centralnym problemem augustyńskich rozwazań staje się zagadnienie 

znaczenia łaski Bożej w dziele zbawienia. Dochodzi on do wniosku, że w stanie upadku 

człowiek nie posiada już wolności wyboru między dobrem i złem i jego wolność jest 

wolnością ku dobru tylko wtedy, gdy ta jest oświecona łaską Bożą. 

Po upadku przyrodnicza wolność, która jest pozbawiona działania łaski prowadzić 

może człowieka tylko do upadku. Św. Augustyn snuje koncepcję ludzkości jako massa 
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perditionis (masy zagubionej), z której poszczególnych ludzi wybawia łaska, a uczynki, 

wbrew nauce Pelagiusza, nie mogą stanowić podstawy zbawienia. Bułgakow zauważa, że 

taki tok myślenia prowadzi św. Augustyna do pesymizmu i determinizmu, a także do 

uznania, że faktycznie zbawienie dokonuje się nie w wolności, ale wbrew wolności. 

Działanie łaski Bozej jest darmowe, ale i zarazem nieodwołalne.  

Augustynizm opiera się na dogmacie wybrania człowieka przez Boga, które nie 

zależy od jego cech czy zasług. To zaś wybranie oznacza nic innego, jak przeznaczenie, 

które jest bezbłędne i nieodwracalne. A to, zauważa Bułgakow, prowadzi do myśli, że 

liczba zbawionych jest z góry określona i nie może się zmienić. Stąd też wniosek, że ci, 

którzy nie otrzymali łaski zbawienia będą wiecznie potępieni, ponieważ zostali z góry 

przeznaczeni na karę. Wprawdzie św. Augustyn, co odnotowuje Bułgakow, dość oględnie 

mówi o przeznaczonych na potępienie, określając ich łagodniej, jako wydanych na sąd, 

ale to nie zmienia postaci rzeczy. Kalwin i Janseniusz wyciągnęli ostateczne wnioski z 

doktryny predestynacji św. Augustyna i nie wybranych wyłączyli w ogóle z 

oddziaływania odkupieńczej misji Chrystusa.  

Bułgakow uważał, że swoją teorią predestynacji św. Augustyn faktycznie 

ubezwłasnowolnił ludzką wolę. Jego antropologia jest słabo osadzona w koncepcji 

Bogoczłowieczeństwa, co stwarza dystans pomiędzy Bogiem a człowiekiem. „Bł. 

Augustyn postawił problem wzajemnego stosunku Boga i człowieka, przy czym – Boga w 

całej Jego absolutności i wszechmocy, a człowieka – w całej jego małości, w pozaboskim 

jego człowieczeństwie. Bóg i człowiek zestawiane są u bł. Augustyna jak dwie 

naprzeciwległe i, chociaż wzajemnie odnoszące się do siebie, ale i wzajemnie obce, 

nieprzenikalne wielkości, przy czym już same ich zestawienie wywołuje podstawowe 

niezrozumienie: Bóg jest nieskończoną wielkością, człowiek – skończoną, która staje się 

zerem przed nieskończoną.” 321 Bułgakow zauważa u św. Augustyna niedostatek w 

pojmowaniu idei Bogoczłowieczeństwa jako spoiwa pomiędzy tymi bytowymi 

skrajnościami. To zaś rodzi trudności także w obszarze eschatologii. Bóg u św. 

Augustyna nie tyle synergicznie współdziała z człowiekiem w dziele jego zbawienia, ile 

działa w stosunku do niego jak deus ex machina, obdarzając łaską zbawienia albo nie 

udzielając jej. To prowadzi do swoistego fatalizmu.  

Chrystologia św. Augustyna sprowadza się do pojmowania wcielenia jako działania 

wprzódy ustanowionej łaski, Chrystus działa bardziej nad człowiekiem, niż  w człowieku. 

                                                
321 Ibidem, s.603. 
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Arbitralność Bożej łaski i jej nieprzenikliwość powoduje, że augustynizm staje się 

apoteozą samowoli Boga, co prowadzi do determinizmu, podobnego do tego, który 

spotykamy w doktrynie islamu. Bułgakow stwierdza, że teoria predestynacji powoduje, że 

św. Augustyn jakby wraca do swoich młodzieńczych manichejskich korzeni. Taki jest 

bowiem sens czynienia Boga odpowiedzialnym nie tylko za dobro, ale i za zło, które 

związane jest z przesądzonym z góry potępieniem części ludzkości. Eschatologiczna 

wizja św. Augustyna nosi w sobie piętno jakiegoś bardziej mechanicznego działania, niż 

żywego procesu. „Stosunek Boga i człowieka określany jest zewnętrznie, mechaniczne, 

człowiek jest rzeczą w rękach stwórcy, dla Niego Samego ontologicznie obojętną. 

Określony jest on przez wszechmoć i samowolę, w ogóle przez boski absolutyzm, w 

którym miłość zajmuje miejsce tylko podporządkowanej części, a wewnętrzna 

odpowiedniość, – jeśli można tak się wyrazić – wzajemny związek i antropologiczna 

wzajemna uzasadnialność Boga i człowieka po prostu nie występuje. Człowiek jawi się 

jako zewnętrzny wobec Boga obiekt panowania.”322 

Choruży stwierdza, że eschatologia Bułgakowa ma wymiar przede wszystkim 

teologiczny i jest ściśle związana z kanonicznym modelem eschatologizmu Nowego 

Testamentu, według którego historia spełnia się w swoim finale, który nie jest już 

momentem tej historii, ale otwiera metahistorię. Jednocześnie Choruży wskazuje na dwie 

szczególne, wyróżniające cechy eschatologii Bułgakowa. Po pierwsze, odrzuca on 

doktrynę historycznego rozwoju. Jego myśl jest nakierowana przede wszystkim na 

oczekiwanie drugiego przyjścia Chrystusa. Ewolucyjny postęp w historii wydaje mu się 

być niemożliwy do pogodzenia z rozwojem eschatologicznym, który polega na 

dojrzewaniu świata do swojego Końca. Historię ziemską pojmował w duchu 

katastroficznym, jako pasmo klęsk i niepowodzeń. Po drugie, eschatologia Bułgakowa 

jest ściśle związana z ideą apokatastazy, która nie jest wcale dominująca w cerkiewnym 

nauczaniu. „Nietrudno zauważyć, że tutaj wyraźnie występuje jedna z głębokich i 

typowych cech rosyjskiej myśli i rosyjskiej świadomości: właściwy im moralny i religijny 

maksymalizm.[...] Zbawienie – powszechne, równe i ostateczne! Bez aneksji i 

kontrybucji! Tu nie można pomylić się: przed nami rosyjski maksymalizm we własnej 

osobie...”323  Ten maksymalizm występuje również u Dostojewskiego i Sołowjowa. 

                                                
322 Ibidem, s.610. 
323Siergiej Chorużyj, Sofija-Kosmos-Matierija: Ustoi fiłosofskoj mysli otca Siergija Bułgakowa, [w:] Posle 
piererywa. Puti russkoj fiłosofii, s.95.  
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Choruży wręcz twierdzi, że mówiąc o apokatastazie Bułgakow przemawia językiem 

rosyjskiej rewolucji, chociaż ta, jako ruch społeczny, była mu obca. 

Myśl Bułgakowa posiada wyraźną orientację eschatologiczną, chociaż nie można jej 

nazwać eschatocentryczną, w tym sensie, który występuje u Fiodorowa. Bułgakow 

zachowuje proporcje pomiędzy tym, co w zbawieniu związane jest z łaską Bożą a 

sposobem przyjęcia tej łaski przez człowieka. Dlatego był krytykiem koncepcji 

Fiodorowa. Chociaż, z drugiej strony, łączy go z tym myślicielem maksymalizm, 

wyrażający się w przekonaniu o konieczności apokatastazy. Droga do zmartwychwstania, 

zdaniem Bułgakowa, prowadzi nie poprzez spotęgowanie ludzkich możliwości w zakresie 

panowania nad przyrodą do tego aż stopnia, że człowiek sam przezwycięży swoją 

śmiertelność. To bowiem onaczałoby osiągnięcie przez człowieka prerogatyw nieomalże 

boskich. U Bułgakowa jest akurat odwrotnie – to Syn Boży w kenozie dobrowolnie 

przechodzi ludzką drogę cierpienia i śmierci, aby wszystkich ludzi wyzwolić ze śmierci 

poprzez właśnie śmierć. Doświadczenie śmierci, przejście przez jej otchłań jest 

koniecznym warunkiem zmartwychwstania Chrystusa i całej ludzkości. Nie wystarczy 

więc, jak sądził Fiodorow, dokonać „korekty” w stworzeniu, aby moc śmierci zniweczyć. 

Śmierć posiada swoją metafizyczną głębię i dlatego potrzebny jest nadnaturalny akt Boga 

w postaci ofiary odkupieńczej Bogoczłowieka, który doprowadzi do odebrania śmierci jej 

władzy nad człowiekiem. 

Bułgakow w ramach swojej apokaliptyki i filozofii historii odróżniał chiliazm od 

eschatologii. Przez cihliazm rozumiał takie rozumienie historii w myśl którego jest ona 

procesem prowadzącym do osiągania celów które są immanentnie w niej zawarte. 

Chiliastyczny charakter mają teorie rozwoju, zarówno religijne, jak i niereligijne. 

Chiliazm tworzy pewnego rodzaju historyczny horyzont, który wprawdzie nie jest 

bezpośrednio dostępny, ale określa kierunek ludzkich działań w ramach procesu 

historycznego. To nadaje historii dynamikę. Bułgakow powiada, że „chiliazm jest tylko 

formą tego, co absolutne w historii, tj. warunkowo albo względnie absolutne, jako 

projekcja nieskończonego historycznego ruchu.”324 Świadomość chiliastyczna skierowana 

jest w stronę pewnej rzeczywistości noumenalnej, która nie może w historii zaistnieć 

realnie, ale może on przejawić się w niej tylko formalnie, w odniesieniu do jej 

warunkowych i względnych celów. Jest to podstawowe ograniczenie chiliazmu, który 

skazany jest na funkcjonowanie w płaszczyźnie horyzontalnej, na immanencję. Chiliazm 
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może mieć i posiada pewną wartość religijną, jednak w rzeczy samej sytuuje się na 

przedprożach głębiej pojętej religijności. „Dla wielu ludzi chiliastyczna orientacja w 

historii, albo «teoria rozwoju», stanowi w ogóle jedyną filozofię życia, która ich zupełnie 

zadowala i czyni obojętnymi i nieczułymi w stosunku do możliwości innej, nie 

immanentnaj, ale transcendentnej, religijnej orientacji, nie tylko w horyzontalnym, ale i 

wertykalnym przekroju, nie tylko w euklidesowych, ale i w innych wymiarach.”325 

Eschatologia pojmuje historię jako coś znacznie większego, niż tylko ludzkie dzieło. 

Losy ludzkości i świata są tu rozumiane jako Boże dzieło i jako takie mogą być przez 

Boga przeobrażone. Aktualny eon może być zastąpiony przez nowe eony. „W ten sposób 

dochodzimy do «nauki o rzeczach ostatecznych», leżących poza granicami nie tylko 

historii, ale i tego świata z jego dyskursywnoscią, przestrzenią i czasem, czyli do 

eschatologii.[...] Ostatecznych losów swiata, światowego transcensus’a nikt nigdy nie 

przeżywał i nie przeżywa w aktualnych warunkach istnienia, i mogłyby ona nie niepokoić 

świadomości, jeśliby nie narodziny i śmierć innych ludzi wraz z nieuchronną perspektywą 

osobistej śmierci, akty transcendentne i dokonujące się chociaż w czasie, ale w swojej 

treści rozrywające albo odrzucające tę formę czasowości, ale nie dające możliwości 

zatrzymania się tylko w immanencji. ”326Eschatologia okazuje się być niezbywalną 

częścią ludzkiej świadomości i egzystencji, o ile te napotykają na barierę śmierci. Cel 

eschatologii jest w stosunku do człowieka transcendentny i od niego niezależny.  

Bułgakow myślenie w kategoriach chiliastycznych postrzega jako stałą pokusę 

ludzkiej świadomości. Wytwarza ono utopię ziemskiego raju, który będzie udziałem tylko 

wybranych. Taki był chiliazm żydowski, obiecujący epokę ziemskiego szczęścia dla 

narodu wybranego po przyjściu mesjasza. Ale w swoich założeniach podobny charakter 

ma chiliazm socjalistyczny, w którym rolę wybrańców ma pełnić proletariat. O ile jednak  

w apokaliptyce żydowskiej poruszany był temat zmartwychwstania zmarłych i sądu 

ostatecznego, mimo że przysłonięty często wizją ziemskiej pomyślności przyszłych 

pokoleń Izraelitów, to socjalizm chce szczęścia w przyszłych pokoleniach, ale 

budowanego na kościach i grobach przodków w zupełnym o nich zapomnieniu. Chiliazm, 

zdaniem Bułgakowa, nie rozwiązuje w żaden sposób problemu cierpienia i śmierci. 

Dlatego, chociaż może spełniać swoją funkcję w historii, ukierunkowując działania 

ludzkie, to jednak nie udziela odpowiedzi na kwestie ostateczne, z którymi człowiek musi 

zderzyć się jako jednostka. 

                                                
325 Ibidem, t.2, s.389.  
326 Ibidem, t.2, s.389-390.  
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Rosyjski teolog zauważał, że świadomość chrześcijańska opiera się na dwóch 

antynomicznych w stosunku do siebie koncepcjach historii: optymistyczno-chiliastycznej 

i pesymistyczno-eschatologicznej. Historia posiada swój wewnętrzny sens i człowiek 

może odnosić się do niej jako jej twórca, choć jest przejawem życia danego przez Boga. 

To życie, którego Bóg jest dawcą nie ma bowiem charakteru wyłącznie indywidualnego,   

posiada swoje formy historyczne, ogólnoludzkie i światowe. Stąd płynie motyw 

zaangażowania w proces historyczny i realizacja ideałów postępu. „Ale od formalno-

chiliastycznego przyjęcia historycznego horyzontu, tj. od faktycznej wiary w osiągalność 

ideałów rozwoju uwolnić się nie możemy. Prawda, że przy takim odbieraniu historii 

zamiast całości nieustannie i świadomie podstawiamy tylko część, zamiast niedostępnego 

nam noumenu – dostępne nam fenomeny, lecz nie jestesmy w stanie uwolnić się od tego 

historycznego fenomenalizmu, nie wyrzekając się aktywno-optymistycznego stosunku do 

historii, od dążenia do historycznej harmonii, do rozwiązania dysonansów, do 

rozwoju.”327 Taki entuzjazm w podejściu do historii Bułgakow uważa za wyróżniającą 

cechę chrześcijaństwa.  

Jednak prawda chiliastyczna jest tylko częścią prawdy chrześcijańskiej. Historia 

bowiem odsłania swoje tragiczne oblicze, obecność w niej sił zła pod postacią cierpienia i 

śmierci. Wiara w historycznie realizowaną harmonię życia, idea eudajmonistycznego 

rozwoju zostaje wyparta przez ideę rozwoju tragicznego. Historia staje się dojrzewaniem 

tragedii, z jej ostatnim aktem w postaci śmierci kazdego z osobna i całej ludzkości. W ten 

sposób optymistyczny chiliazm zmienia się w pesymistyczną eschatologię. Chociaż, 

zdaniem Bułgakowa, eschatologizm może posiadać swój wymiar jasny, gdy jest 

oczekiwaniem harmonii, która nastąpi po zmartwychwstaniu (takie było nastawienie 

pierwszych chrześcijan, oczekujących rychłego końca świata i przyjscia Chrystusa) i 

również mroczny, związany z przeczuciem następujących wraz z przybliżaniem się końca 

świata klęsk (tak jest w późniejszym chrześcijaństwie, żyjącym w permanentnej obawie 

przed nadejściem epoki antychrysta), to właściwy jest mu antyhistorycyzm, gdyż uwaga 

jest tu skoncentrowana na sprawach wiecznych, z pomniejszaniem wagi empirycznej, 

doczesnej aktywności. 

Bułgakow dochodzi do wniosku, że błędna jest eschatologia, która neguje historię i jej 

wartość na zasadzie pewnego ideologicznego projektu. Wtedy rodzi się coś w rodzaju 

eschatologicznego terroru, wykorzystywanego do celów ideologicznych. „Ten fałszywy 

                                                
327 Ibidem, t.2, s.429. 
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eschatologizm rozniecał ogniska inkwizycji, wywoływał nagonki na ludzką myśl i 

wolność, usprawiedliwiał duchowy despotyzm i w końcu wywoływał nienawiść, żyjącą 

do dzisiaj.”328 Reakcją na tę formę eschatologizmu był humanistyczny chiliazm, który 

odcinał człowieka od transcendencji, obiecując stworzenie raju na ziemi.  

Dlatego Bułgakow eschatologię odnosi przede wszystkim do intymnych stanów 

ludzkiej duszy i sądzi, że autentycznie realizuje się ona jako osobisty światopogląd, a nie 

historyczny program. Rosyjski teolog poddawał krytyce „historyczne” prawosławie, które 

utraciło właściwy sens eschatologicznego nastawienia, przytłaczając go nadmiarem 

cerkiewnych form. O swoim odchodzeniu od tak rozumianego prawosławia wypowiadał 

się w następujący sposób u kresu swego życia: „Odnosi się ono do przyszłości, do 

eschatologii, do tego trwożnego przyzywania i oczekiwania Chystusa nadchodzącego, 

które jeśli nie dogmatycznie, to faktycznie zostało utracone przez prawosławie (i nie 

mniej, jeśli nie więcej przez katolicyzm) pod nadmiernym brzemieniem swojego 

historycyzmu. Tradycja przestała być żywa i żyjąca, ale stała się „depozytem wiary”, 

który trzeba chronić, a nie życiowo tworzyć. Prawosławie nie jest tylko dysponowaniem 

danym bogactwem wiary i życiem w niej, ale i proroctwem, apokalipsą, historia – nie 

tylko przeszłości, lecz i teraźniejszości i przyszłości, wezwaniem przyrzeczenia.”329 

Niechęć do zaakceptowania nauki o apokatastazie przez oficjalną teologię prawosławną 

(ale też i katolicką) ma swoje źródło w tym skostnieniu, o którym pisze Bułgakow. 

Bierdiajew zarzucał Bułgakowowi podkreślanie nadmiernego dystansu pomiędzy 

Bogiem a człowiekiem, co w efekcie prowadzi do postawy pasywności, bojaźni i 

nadmiernej pokory. „I pozostaje tylko jeden sposób usprawiedliwienia życia w świecie – 

uzasadnienie życia w świecie jako posłuszeństwa, jako dźwigania brzemion i ciężarów, 

jako wyzbywania się następstw grzechu.[...] Jego religijny patos – to patos dystansu, 

nieskończonej odległości między człowiekiem a Bogiem, światem i Bogiem, patos 

transcendencji Boga, małości i nicości stworzenia przed obliczem Stwórcy.”330 To zaś, 

jak sądził Bierdiajew, powoduje zahamowanie twórczej inicjatywy człowieka w 

płaszczyźnie immanentnej.  

Według Bierdiajewa Bułgakow nie dostrzegał w samej głębi człowieka twórczej 

boskiej energii. Dlatego jego pojmowanie apokalipsy historii światowej ma charakter 

pasywny i w człowieku nie dostrzega on aktywnego twórcy historycznego losu. Brak też, 
                                                
328 Ibidem, t.2, s.430-431. 
329 Siergiej Bułgakow, Moja żiźń w prawosławii i swiaszczenstwie, [w:] Tichije dumy, s.418 
330Nikołaj Bierdiajew, Wozrożdienije prawosławija (S. N.Bułgakow), [w:] Mutnyje liki. Tipy religioznoj mysli w 
Rossiji, s.153.  
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według tej oceny, u Bułgakowa momentu heroizmu, który utożsamia z ubóstwieniem 

człowieka, nie dostrzegając wyzwalającego charakteru tej postawy, która prowadzi do 

nowego życia. „Heroizmowi przeciwstawia on uległość i pokutę. Heroiczne pojmowanie 

życia traktuje Chrystusa nie jako zewnętrznego, transcendentnego Odkupiciela, ale jako 

wewnętrzną, immanentną drogę ducha, przechodzącego przez ukrzyżowanie i 

dobrowolną Golgotę. Pojmowanie życia, obce wszelkiemu heroizmowi, przyjmujące 

wszystkie tajemnice życia religijnego w transcendentnym przeciwieństwie, ostatecznie 

obiektywizuje i materializuje chrześcijańskie misterium, krzyż nakłada na Chrystusa a na 

ludzi – pokorę.”331 Uwagi Bierdiajewa wydają się być w dużej mierze zasadne, gdyż 

Bułgakow jakby pozbawia człowieka przysługującej mu części „inicjatywy 

eschatologicznej”. Oczywiście, drugą skrajnością jest eschatocentryzm Fiodorowa, który 

zdaje się wręcz pomniejszać udział Boga w unieśmiertelnianiu istoty ludzkiej. Bułgakow, 

ukazując kenozę Boga w Chrystusie, akcentuje ludzki aspekt Bogoczłowieczeństwa, 

natomiast zdaje się nie doceniać boskiego pierwiastka tkwiącego w człowieku, który 

przejawia się w jego twórczym potencjale.  Eschatologię widzi on przede wszystkim w 

planie chrystologicznym, ale nie postępuje za nim antropologia, która odkrywałaby boską 

prawdę w samym człowieku. Bierdiajew słusznie zauważa: „Ale u Bułgakowa nie ma 

nawet przeczucia tego, że powinien nastąpić czas religijnego objawienia o człowieku, 

otworzenia ludzkiej natury, oczekiwanego przez samego Boga.”  

Podstawową zasługą Bułgakowa, jeśli chodzi o problematykę cierpienia i śmierci, jest 

konsekwentne włączanie tej tematyki w obszar dociekań eschatologicznych. Była to 

postawa, która przeciwstawiała się dość powszechnej w drugiej połowie wieku XIX i w 

wieku XX tendencji do rozpatrywania cierpienia, a zwłaszcza śmierci, w płaszczyźnie 

immanentnej oraz subiektywnej. To pierwsze nastawienie znajdujemy w filozofii 

marksistowskiej i w pozytywizmie, drugie natomiast w egzystencjalizmie i 

fenomenologii. Plan eschatologiczny pozostał głównie domeną teologii, która jednak, 

zwłaszcza w różnych nurtach protestanckich, podatna była na dominujące w owym czasie 

nurty filozoficzne i nadmiernie antropologizowała powyższą problematykę. Sekularyzacja 

społeczeństw powodowała, że stawały się one mało podatne na myślenie w nurcie 

świadomości eschatologicznej. Klasyczna teologia „rzeczy ostatecznych” wycofywała się 

pod wpływem pojmowania doktryny chrześcijańskiej w duchu personalistyczno- 

etycznym. Efektem tego był i jest do dnia dzisiejszego brak wyrazistych poglądów i 

                                                
331 Ibidem, s.174.  
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przekonań co do prawdy o życiu pozagrobowym i zmartwychwstaniu. Rosyjski teolog, 

dostrzegając kryzys myślenia eschatologicznego, któremu towarzyszy popularność 

różnych humanistycznych form świeckiego chiliazmu, dążył do uaktualnienia całego 

bogactwa eschatologii chrześcijańskiej, które w toku dziejów chrześcijaństwa zostało 

nadmiernie przysłonięte przez teologiczny formalizm. Akcentując  otwarty charakter 

myślenia na tematy eschatologiczne wskazuje na to, że odniesienie się do rzeczywistości 

ostatecznych jest w równej mierze zadaniem myślenia, co i przeżywania.  

Eschatologia Bułgakowa posiada uzasadnienie przede wszystkim teologiczne. Analiza 

filozoficzna nie spełnia tu funkcji wiodącej, ale raczej uzupełniającą. Takie podejście 

wydaje się być właściwe o tyle, że eschatologia dotyczy spraw, które są ukryte przed 

ludzkim umysłem. O ile eschatologia, która ma się zrealizować w sposób immanentny, 

jak to ma miejsce w koncepcji Fiodorowa, stanowi pewien projekt intelektualny samego 

człowieka, to eschatologia o charakterze transcendentnym musi posiłkować się wiedzą 

pochodzącą z  objawienia. Dlatego Bułgakow nieustannie odwołuje się do Pisma 

Świętego, które jest dla niego ostateczną miarą eschatologicznej prawdy. Ponieważ język, 

w którym w Piśmie Świętym mówi się o sprawach ostatecznych jest w dużej mierze 

symboliczny, to Bułgakow w takim stopniu, na ile to jest możliwe stara się używać 

kategorii filozoficznych dla wypowiedzenia tych objawionych prawd. Przede wszystkim 

odnosi się to do jego sofiologicznej interpretacji rzeczywistości boskiej i stworzonej.  

Podstawowym dokonaniem Bułgakowa w obszarze eschatologii wydaje się być jego 

rozwinięcie teorii apokatastazy. Myśl o apokatastazie obecna jest u większości rosyjskich 

myślicieli religijnych (Dostojewski, Sołowjow, Fiodorow, Bierdiajew, Niesmiełow). 

Jednak, jak się zdaje, największe rozwinięcie znajduje ona właśnie w twórczości 

Bułgakowa, który oparł ją na wnikliwej egzegezie Pisma Świętego oraz poglądach 

starożytnych teologów chrześcijańskich. Niewątpliwie Bułgakow, jako osoba duchowna, 

najwięcej uczynił dla przełamania niechętnego stosunku do poglądu o powszechnym 

zbawieniu, który przez wieki charakteryzował zarówno teologię prawosławną, jak i 

katolicką. Bułgakow kryzys myślenia w kategoriach eschatologicznych odnosił w dużej 

mierze właśnie do niedostatecznego zrozumienia konieczności apokatastazy w Bożym 

planie zbawienia. Eschatologia, która odwołuje się do kategorii z dziedziny prawa 

karnego i penitencjarnych, która staje się swoistym terroryzmem psychicznym stoi w 

sprzeczności z obrazem Boga jako miłosiernego Stwórcy i Zbawiciela. To jest też 

powodem rodzenia się postaw niechętnych religii czy wręcz ateistycznych. To, że nauka o 



 - 216 - 216 

apokatastazie zdobywa coraz więcej zwolenników wśród dzisiajszych teologów i w 

rzeszach wierzących jest w dużej mierze również zasługą Bułgakowa.   
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IV. ANTROPOLOGICZNA SOTERIOLOGIA WIKTORA NIESMIEŁOWA 

  

Niesmiełow (1863 – 1937) był religijnym filozofem znanym przede wszystkim jako 

twórca oryginalnej koncepcji chrześcijańskiej antropologii. Człowieka stawiał on w 

centrum swoich zainteresowań filozoficznych i teologicznych, co jednak nie oznacza, że 

tematyka antropologiczna ma u niego charakter jedynej rzeczywistości, którą się 

zajmował i tym samym głosił jakąś formę hermetycznego humanizmu. Wręcz przeciwnie, 

Niesmiełow nie sprowadza rzeczywistości do tego, co specyficznie ludzkie, zgodnie z 

Protagorasa stwierdzeniem, że „człowiek jest miarą wszechrzeczy”, ale pokazuje on w 

jaki sposób w człowieku odsłania się cała rzeczywistość w jej różnorodności i 

wielopiętrowości w odniesieniu do Boga. Człowiek dla Niesmiełowa był zatem 

problemem o charakterze teologicznym i próbował on prawdy wiary odczytać z 

antropologicznego punktu widzenia. Takie podejście do kluczowych zagadnień 

teologicznych czyniło z Niesmiełowa myśliciela na wskroś oryginalnego, który na 

tradycyjną dogmatykę chrześcijańską spojrzał od strony niejako wewnętrznej, czyli od 

strony człowieka przeżywającego swoją obecność w świecie i swoją duchowość jako 

znak rzeczywistości transcendentnej, rzeczywistości będącej dla tegoż człowieka 

ostatecznym odniesieniem.  

Tę oryginalność Niesmiełowa, myśliciela o mniejszym może rozgłosie za życia, ale i 

także stosunkowo mało znanego dzisiaj, zauważają i akcentują znaczący przedstawiciele 

rosyjskiej filozofii religijnej. Zienkowski dopatruje się w Niesmiełowowskiej koncepcji 

filozofowania podobieństwa do założeń filozofii egzystencjalistycznej. „U Niesmiełowa 

jego świadomość religijna w swoisty sposób oświetliła mu problem człowieka, z tej 

podstawowej i charakterystycznej dla Niesmiełowa intuicji rozwijała się cała jego 
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religijna i filozoficzna świadomość. [...] W człowieku, w jego duchowym doświadczeniu, 

w samym jego istnieniu i życiu zawarta jest dla Niesmiełowa podstawowa zagadka całego 

istnienia, ale i dane jest rozwiązanie tajemnic istnienia.”332  

Uwagi Zienkowskiego można uzupełnić stwierdzeniem, że egzystencjalistyczny 

charakter myślenia Niesmiełowa nie powinien być rozumiany w tym sensie, jaki jest 

odnoszony do refleksji religijnej na przykład Pascala czy Kierkegaarda, którzy filozofię 

traktowali jako sposób ekspresji własnej osobowości w jej odniesieniu do nurtującego ich 

problemu indywidualnej wiary i kiedy mówią o człowieku to mają na myśli głównie 

siebie, z tragicznymi dylematami własnego istnienia i ten swój tragizm rzutują niejako na 

kondycję całej ludzkości, rozpatrywanej jako zbiór samotnych indywiduów. Niesmiełow 

mówi o człowieku żywym, w jego konkretności duchowej i cielesnej, czyli nie 

rozpatrywanym jako egzemplarz zoologiczny, ale też i nie chodzi o człowieka samotnego 

i wyizolowanego w stosunku do innych ludzi i rzeczywistości pozaludzkiej. Jeśli mówić o 

podobieństwach Niesmiełowa do egzystencjalistów, to bardziej chodzi tu o akcentowanie 

roli przeżyciowego czy intuicyjnego odnoszenia się człowieka do faktu swojej obecności 

w świecie, które ma swój wyraz w stanach jego życia psychicznego, czyniących jego 

poznanie istotne pochodną życia, a nie efektem procesu abstrakcyjnego myślenia. 

Bierdiajew podkreślał z kolei, że antropologiczna orientacja myśli Niesmiełowa służy 

mu do tego, aby w sposób niepojęciowy, czyli bardziej żywy, bliższy żywej naturze 

ludzkiej odsłonić chrześcijańskiego Boga i objawioną przez niego prawdę. „Od faktu 

ludzkiej natury, a nie od pojęcia Boga zmierza Niesmiełow do bogopoznania. W sposób 

antropologiczny ukazuje on istnienie Boga i przez to filozoficznie potwierdza obiektywną 

prawdziwość chrześcijaństwa. [...] Niesmiełow zdecydowanie i w zwycięski sposób 

odrzuca mechaniczne pojmowanie objawienia, jako czegoś zewnętrznego i obcego 

wewnętrznej naturze samej ludzkiej osoby. Jego metoda ujawnienia istnienia Boga jest 

silniejsza  i bardziej przekonująca od wszystkich stwierdzeń na podstawie pojęć, jego 

dowód jest faktyczny.”333  

Taka  charakterystyka myśli Niesmiełowa przez Bierdiajewa wskazuje, że sytuuje się 

ona na antypodach myślenia scholastycznego, które rzeczywistość rozważa w formie 

upojęciowanej, wyabstrahowanej w stosunku do żywej wiedzy, którą człowiek nosi w 

sobie i która jest intuicją, niosącą pierwszy, ale też najbardziej świeży kontakt ze 
                                                
332 Wasilij Zienkowskij, Istorija russkoj fiłosofii, t.II, s.114. 
333 Nikołaj Bierdiajew, Opyt fiłosofskogo oprawdanija christianstwa (O knigie W.Niesmiełowa «Nauka o 
cziełowiekie»), s.34-35, [w:] wstęp do reprintu wydania z 1905/1906 r: W.I. Niesmiełow, Nauka o cziełowiekie, 
Kazań 1994.  
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światem. Niesmiełow, wychodząc od danych antropologicznych, zdaje się podkreślać ten 

oto kluczowy fakt, że podstawowa problematyka filozoficzna i teologiczna zaczyna się 

we wnętrzu człowieka i błędem jest rozważanie człowieka jako jakiegoś obiektu 

zewnętrznie dołączonego do tego wszystkiego, co jest już pewnym zobiektywizowanym 

kształtem myślenia.  

Na  ten aspekt myślenia Niesmiełowa zwrócił uwagę biskup Antoni (Chrapowicki) w 

swoim krótkiej recenzji pierwszego tomu Nauki o cziełowiekie tego autora, który stanowił 

jego doktorską dysertację (1897). Zauważa on mianowicie, że podejście antropologiczne 

Niesmiełowa wynika zarówno z jego myśli o charakterze metodologicznym, jak i 

ontologicznym (a także gnozeologicznym oraz psychologicznym). Ta pierwsza myśl 

wiąże się z konstatacją, że przedmiotem filozofowania może być wszystko to, co dotyczy 

problemów sensu życia podmiotu filozofującego i nawet jeśli prowadzi to do rozważania 

zagadnień o wysokim stopniu abstrakcji i obiektywności, to w ten czy inny sposób 

zachowuje związek z tym pierwotnym człowieczym impulsem poznawczym. Druga zaś 

myśl odnosi się do stwierdzenia, że idea Boga objawia się właśnie w umyśle ludzkim i to 

objawienie stanowi poniekąd specyficzny dowód istnienia Boga, bo człowiek jest 

przecież obrazem Boga. Idąc dalej tym tropem, można poprzez pogłębione poznawanie 

samego siebie (które było dewizą greckich filozofów, z Sokratesem na czele) dojść do 

poznania i objaśnienia religijnych prawd objawionych. Tak rozumiana antropologia 

stanowi u Niesmiełowa podstawę do wyprowadzenia z niej wniosków, odnoszących się 

do jego koncepcji soteriologicznej i eschatologicznej, czyli próbę odpowiedzi na pytanie 

o sens ludzkiego cierpienia i śmierci. Dlatego też należy najpierw przedstawić 

podstawowe założenia tej antropologii, aby na ich tle móc określić swoiste cechy 

myślenia tego autora na temat tych krańcowych stanów ludzkiego istnienia. 

Wyjściowym stwierdzeniem, dotyczącym antropologii, jest dla Niesmiełowa 

konstatacja zagadkowości istoty ludzkiej. Ta zagadka człowieka jest podstawowym 

motywem skłaniającym ludzi do filozofowania. „Dla człowieka nie istnieje w świecie 

żadna inna zagadka, oprócz samego człowieka, i sam człowiek jawi się dla siebie zagadką 

tylko pod tym jedynym względem, że natura jego osoby w stosunku do danych warunków 

jego istnienia okazuje się idealna. Jeśliby można było odrzucić ten jedyny warunek, to 

jednocześnie z nim zupełnie słusznie można byłoby odrzucić w świecie wszelki cud, i 

wszelka tajemnicę, dlatego że w czysto fizycznych warunkach świadomości i myślenia 
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dla człowieka istnieje tylko to, co nieznane, a zagadkowego niczego nie ma i być nie 

może.”334 

Według Niesmiełowa to, co jest nieznane ma taki właśnie charakter ze względu na 

ograniczoność ludzkiego umysłu, który nie zna wszystkich warunków istnienia danych 

rzeczy w świecie. Natomiast zagadkowość jest związana z naturą rzeczy i polega na tym, 

że nie można myśleć o treści jakiejś rzeczy bez popadnięcia w sprzeczność z warunkami 

jej rzeczywistego istnienia, czyli to, co zagadkowe jest zakorzenione w sprzeczności 

samego istnienia. Jedyna sprzeczność, która naprawdę istnieje, to sprzeczność pomiędzy 

samoświadomością i życiem, która określa istnienie osoby ludzkiej. Proces poznawania 

zewnętrznego świata przez człowieka zamienia to co nieznane w znane i dlatego w końcu 

świat stanie się dla człowieka znany. Natomiast to poznanie nie niweluje zagadki istnienia 

samego człowieka, gdyż ta opiera się na wewnętrznie w nim tkwiącej sprzeczności.  

Jaka jest natura tej wewnętrznej sprzeczności? Człowiek w swojej samoświadomości 

postrzega siebie jako istotę wolną i rozumną, która jest autonomiczna w stosunku do sił 

przyrodniczych. Jednak praktyka codzienności przeczy takiemu obrazowi człowieka, 

który on w sobie nosi, gdyż w wymiarze czysto przyrodniczym człowiek podlega tym 

samym fizycznym prawom, co i inne części przyrody. Człowiek dąży do zrealizowania 

siebie takim, jakim chce go widzieć jego samoświadomość, natomiast w warunkach 

przyrodniczych nikt nie może zrealizować w pełni swojej osoby. Jest on bowiem zarazem 

rzeczą tego świata i istotą idealną. Wprawdzie człowiek może zmieniać i kształtować 

otaczającą go przyrodę, którą wykorzystuje jako środek do swoich celów, ale dzieje się 

tak dlatego, że czyniąc to traktuje on siebie jako jeszcze jedną rzecz świata. Działalność 

kulturalna człowieka w świecie nie prowadzi go do realizacji siebie jako osoby wolnej i 

rozumnej, lecz ujawnia tylko podporządkowanie go deterministycznym prawom życia. 

Kultura, która przeobraża rzeczywistość otaczającą człowieka i czyni ją ludzką, ludziom 

przystępną, nie jest jednak w stanie uczynić człowieka czymś innym, aniżeli rzeczą tego 

świata, która powstaje i ulega zniszczeniu na mocy koniecznych fizycznych praw 

przyrody. 

Człowiek nie może zatem realizować siebie jako osoby wolnej i rozumnej w 

fizycznych warunkach życia. Ale i również nie jest w stanie podporządkować życia 

rzeczywistego swojej idealnej osobowej charakterystyce. To wynika zaś z faktu, że osoba 

ludzka nie jest czymś przypadkowo związanym ze swoim fizycznym organizmem, jak to 

                                                
334 Wiktor Niesmiełow, Nauka o cziełowiekie, t.1, s.241.  
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mamy na przykład w koncepcji Platona, ale człowiek jest integralnym bytem osobowo- 

cielesnym. Innymi słowy, człowiek nie może oderwać się od swojej cielesności, nie 

przestając być pełnym człowiekiem. Z drugiej jednak strony, istnienie osoby ludzkiej w 

ciele związane jest z obecnością cierpienia i śmierci. „Jeśliby na prawach postronnej 

mieszkanki ona [osoba] była tylko zwykłym świadkiem fizycznych cierpień i fizycznej 

śmierci organizmu, to byłaby ona, oczywiście, zupełnie wolna od wszystkich 

warunkowych cieni czasowego życia i dlatego mogłaby rozwijać swoje życie na 

podstawie samych tylko idealnych zasad swojej natury duchowej. Ale człowiek – to nie 

duch, ale upsychiczniony [ros. odusziewliennyj] organizm, w charakerze zaś 

upsychicznionego organizmu w sposób konieczny przeżywa on fizyczne cierpienia i 

fizyczną śmierć, jako swoje własne umieranie i swoją rzeczywistą śmierć, dlatego że wraz 

ze zniszczeniem fizycznego organizmu pozostaje dusza człowieka, człowiek zaś przestaje 

istnieć.”335 Mimo przeżywanych cierpień i strachu przed śmiercią, człowiek podtrzymuje 

swoje życie fizyczne, a to uwarunkowuje go jeszcze bardziej od jego fizyczności, nie 

pozwalając na pełne ujawnienie duchowej natury.  

Niesmiełow zwraca w związku z tym uwagę na zasadniczy paradoks człowieka, który 

polega na tym, że te zjawiska życia, które określone są przez duchową naturę człowieka, 

są uważane za takie, które powinny istnieć, ale jednak nie istnieją, te natomiast, które 

określone są przez fizyczną naturę ludzkiego organizmu, są uważane za niepożądane, ale 

istnieją. W człowieku istnieje napięcie pomiędzy jego bytowością postulowaną i 

pożądaną oraz realną i zastaną. Dlatego rosyjski myśliciel dochodzi do kluczowego 

wniosku, że „[...] człowiek nigdy nie może uczynić siebie tym, czym on powinien być, 

dlatego że wskutek tego musiałby przestać  być tym, czym on jest, tj. – w ogóle musiałby 

przestać być.”336Człowiek uświadamia siebie jako byt dwojaki. Z jednej strony widzi 

uwarunkowanie swojego istnienia faktem rzeczywistego przyrodniczego bytowania, z 

drugiej natomiast odczytuje swoją naturę jako zupełnie nieuwarunkowaną. Byt idealny 

nie jest człowiekowi dostępny w warunkach jego ziemskiego istnienia, ale świadomość 

istnienia takiego idealnego bytowania nigdy go nie może opuścić, o ile uświadamia on 

siebie w idealności swojej natury. Stąd płynie wniosek, że myślenie bytu 

nieuwarunkowanego prowadzi człowieka do uświadomienia jego rzeczywistego 

odzwierciedlenia w ludzkiej naturze. Człowiek, sam nie istniejąc w sposób 

nieuwarunkowany, jest jednak obrazem bytu nieuwarunkowanego. 

                                                
335 Ibidem, t.1,  s.244. 
336 Ibidem, t.1,  s.244. 
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Ważne jest przy tym i to, że obraz bytu nieuwarunkowanego, który pojawia się w 

człowieku, nie nosi charakteru myśli abstrakcyjnej, ale jest mu dany wprost w naturze 

jego osoby. Co więcej, obraz bytu nieuwarunkowanego stanowi ontyczny fundament 

człowieka, który jako osoba jest tym właśnie obrazem. Niesmiełow mówi o zagadce 

człowieka, który odzwierciedla w sobie istotę nieuwarunkowaną i jednocześnie 

rzeczywiście istnieje jako rzecz w świecie fizycznym. To czyni z człowieka istotę 

zupełnie wyjątkową, która w świecie zajmuje niezwykłe miejsce. Stanisław Janusz, 

rozważając ten węzłowy aspekt Niesmiełowowskiej antropologii, odwołuje się do pojęć 

immanencji i transcendencji. „Aby lepiej oddać jego paradoksalną pozycję w świecie, 

należałoby człowieka nazwać transcendentną immanencją lub immanentną 

transcendencją. Wprawdzie Niesmiełow nie używa tych terminów na określenie 

człowieka, jednakowoż na ich zastosowanie w wyjaśnianiu tajemnicy człowieka pozwala 

całokształt jego nauki o człowieku.”337  Cechą zagadki jest jednak to, że poszukuje się jej 

rozwiązania. Niesmiełow nie zatrzymuje się na ukazaniu tragicznego rozdarcia ludzkiej 

istoty, ale stara się wytłumaczyć jak jest możliwa w człowieku synteza dwóch 

niesprowadzalnych do siebie porządków. Ontyczny paradoks człowieka domaga się nie 

tylko teoretycznego rozwiązania, ale przede wszystkim ma być wskazaniem na 

rozwiązanie fundamentalnie istotne dla wyrwania się człowieka z pęt cierpienia i śmierci. 

 Poszukiwanie rozwiązania zagadki człowieka wprowadza Niesmiełowa na drogę 

dociekań religijnych. Człowiek, który doświadcza swojej duchowej transcendencji, a 

która daje o sobie znać w jego twórczości, wolności i świadomości – odnajduje 

ostatecznie swoją osobę, która w żaden sposób nie da się zredukować do przejawów 

świata fizycznego, w odniesieniu jej do w pełni nieuwarunkowanej Osoby. 

„Uświadamiając naturalną treść swojej osoby jako idealną, człowiek w tej samej 

idealności uświadamia swoją osobę, jako realny obraz takiej doskonałej Osoby, istnienie 

której całkowicie pokrywa się z jej świadomością.”338 Niesmiełow swoją personalistyczną 

antropologię opiera na podstawowej kategorii nieuwarunkowania osoby, która stanowi 

otwarcie człowieka na wymiar wieczny i boski, natomiast jego cierpienie i śmierć 

przenosi w obszar pozaprzyrodniczej soteriologii i eschatologii.  

Antropologiczne rozważania nad zagadką człowieka prowadzą rosyjskiego teologa 

wprost do kluczowej dla myśli chrześcijańskiej idei bogopodobieństwa. 
                                                
337 Stanisław Janusz, Człowiek ocalony. Tajemnica odkupienia w antropologicznej interpretacji Wiktora 
Iwanowicza Niesmiełowa, Lublin 1990, s.58. 
338Wiktor Niesmiełow, Nauka o cziełowiekie, t.1, s.247. 
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Bogopodobieństwo człowieka, o którym Biblia wspomina na samym początku (Księga 

Rodzaju 1,26) jest w chrześcijaństwie podstawą dla rozumienia człowieka i jego relacji z 

Bogiem. Rodzi się jednak pytanie, w jaki sposób należy to bogopodobieństwo rozumieć? 

Tacy autorzy, jak św. Klemens Aleksandryjski, Orygenes czy św. Bazyli podobieństwo 

człowieka do Boga upatrywali w istotnych cechach człowieka, takich jak rozumność czy 

wolność, ale nie w samej ludzkiej naturze. Tymczasem Niesmiełow twierdził, że 

bogopodobieństwo człowieka dotyczy całej ludzkiej osoby w jej duchowej integralności: 

”[...] jego osoba jest nie zwierciadłem w stosunku do Boga, ale samym odzwierciedleniem 

Boga, i obraz Boży w człowieku nie przejawia się w formie jakiegoś przejawu 

swiadomosci, ale stanowi samą ludzka osobę w całym obszarze jej naturalnej treści, tak 

że ta treść bezpośrednio odkrywa nam prawdziwą naturę Boga, jakim on istnieje sam w 

sobie.”339  

Osoba ludzka, taka, jaką ją rozumie Niesmiełow, przestaje być zamkniętą, wsobną 

substancją, ale jest otwarta na Boga przez fakt swojego bogopodobieństwa, które ma 

ontyczny charakter. Poznawanie Boga przez człowieka ma charakter żywego odniesienia 

się osobowego, a nie jest tylko abstrakcyjną myślą. Dlatego odróżnia on pojęcie Boga od 

idei Boga. Dowód istnienia Boga ma u Niesmiełowa charakter żywej relacji osobowej 

człowieka do Boga, nie dokonuje się natomiast na drodze pojęciowego myślenia o Bogu. 

W związku z tym dotychczasowe dowody istnienia Boga nie były wystarczającą 

podstawą wiary, z której wynikałoby religijne odniesienie się człowieka do Boga. Dowód 

istnienia Boga może człowieka skłonić do wiary w jego istnienie lecz nie oznacza to 

jeszcze ustanowienia trwałego związku pomiędzy ludzką osobą i Bogiem.  

Na ten motyw Niesmiełowowskiego myślenia zwraca uwagę Włodzimierz Kinosjan w 

swojej monografii poświęconej twórczości tego myśliciela: „Dla tego, aby u człowieka 

naturalnie pojawiła się nie tylko sama abstrakcyjna myśl o Bogu, ale i bezpośrednie żywe 

odniesienie do Boga, musi on uznać nie tylko rzeczywiste istnienie Boga jako pierwszej 

przyczyny świata i samego człowieka, ale i jeszcze uświadamiać swój osobowy związek z 

Bogiem w procesie swojego rzeczywistego życia. Ten osobowy związek, według 

głębokiego przekonania W. I. Niesmiełowa, zawiera się w osobowym istnieniu 

człowieka.”340 Niesmiełow odrzuca prawomocność dowodów istnienia Boga, które chcą 

wyprowadzić konieczność jego egzystencji z porządku przyrodniczego, ponieważ świat 

                                                
339 Ibidem, t.1, s.270  
340 Władimir Kinosjan,  Zagadka cziełowieka (O fiłosofsko- religioznom uczienii W.I. Niesmiełowa), Kazań 
2005, s.94 



 - 224 - 224 

materialny nie jest podobny do Boga i nie zawiera w sobie niczego boskiego, gdyż rządzi 

się mechanicznymi ślepymi prawami konieczności. Doszukiwanie się w przyrodzie 

oddziaływania Boga wcale nie musi wskazywać na to, że sama struktura przyrody 

implikuje boską celowość czy przyczynowość w niej obecną, gdyż człowiek może po 

prostu z faktu swojej uprzedniej wiary w istnienie Boga wyprowadzać konieczną jego 

obecność w świecie. Człowiek, który takiej wiary nie posiada, wcale nie jest zmuszony do 

przyjecia istnienia Boga, który określa istnienie przyrody. Rosyjski myśliciel wskazuje na 

ponadzmysłowy i niematerialny świat duchowy człowieka, w którym istnieje już nie tylko 

abstrakcyjne pojęcie Boga, ale jego żywa idea i dochodzi do wniosku, że tylko w tym 

świecie może mieć miejsce rzeczywiste poznanie Boga.  

Jedynym dowodem istnienia Boga, który dla Niesmiełowa zachowuje swoją 

prawomocność jest zatem dowód, który określa on mianem psychologicznego. Stwierdza 

przy tym w sposób dobitny, że „[...] żadnej innej drogi uprawomocnienia poznania Boga 

nie ma, i dowód psychologiczny jest jedynym dowodem, który prostą i rzeczywiście 

naukową droga prowadzi człowieka do wiarygodnego poznania Boga.”341 Według 

Niesmiełowa dotychczasowa filozofia uporczywie poszukiwała dróg poznania Boga, 

opartych na tym samym schemacie dowodzenia jego istnienia w porządku świata 

zewnętrznego, natomiast unikała albo nie doceniała drogi opartej na psychologicznym 

badaniu człowieka, które ujawnia jego bogopodobieństwo. Dowody istnienia Boga, 

oprócz dowodu psychologicznego, jak zauważa Niesmiełow, nie mówiły nic o 

rzeczywistym istnieniu Boga, ale co najwyżej o konieczności Boga dla człowieka, który 

jest potrzebny do wyjaśnienia świata zewnętrznego albo uzasadnienia jego moralności. W 

ten sposób wykazywano tylko potrzebę wiary w Boga, natomiast nie dowodziło to 

prawdziwości tej wiary. 

Niesmiełow podkreślał to, że ponieważ bogopodobieństwo jest fundamentalną 

właściwością ludzkiej osoby, to myśl filozoficzna nie może ominąć problemu Boga, ale 

co najwyżej może uciec od rozwiązania tego problemu. Idea Boga tkwi w samych 

podstawach ludzkiej osoby, gdy tymczasem pojęcie Boga ma charakter zewnętrzny. 

„Człowiek może, oczywiście, ptrzyjmować albo nie przyjmować znane pojęcie Boga, i 

może uznawać albo nie uznawać rzeczywiste istnienie Boga, lecz prostej idei Boga on 

mimo wszystko nie może mieć w sobie, ponieważ ta idea wyrasta u człowieka z niego 

samego w charakterze koniecznej części składowej jego samoświadomości i wyjaśnia mu 

                                                
341Wiktor Niesmiełow, Nauka o cziełowiekie, t.1, s. 352.  
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jego samego w charakterze wolnej i rozumnej osoby.”342 Według Niesmiełowa nieustanne 

krążenie filozofii wokół tematu istnienia albo nieistnienia Boga i formułowanie hipotez w 

tych kwestiach w oparciu o obiektywne, zewnętrzne tylko warunki ludzkiego myślenia i 

życia jest wyrazem tego, że odnosi się ona tylko do samej treści ludzkiego myślenia o 

Bogu, natomiast nie wyjaśnia żywego znaczenia idei Boga. Rosyjski myśliciel dochodzi 

do idei Boga jako nieuwarunkowanej Osoby niejako „od dołu”, poprzez analizę 

psychologiczną człowieka. W tym zakresie jego teologia stanowi istotną nowość.  

Sam Niesmiełow zauważa podobieństwo swojej koncepcji Boga i religii do 

filozoficznych rezultatów dociekań Feuerbacha na temat istoty religii. Niemiecki filozof 

bowiem Boga,  moralną istotę, pojmował jako ubóstwioną i uprzedmiotowioną duchową 

istotę samego człowieka  i w związku z tym teologię sprowadzał do antropologii. Jednak 

takie stanowisko prowadziło go do ateizmu. Niesmiełow twierdził, że Feuerbach wybrał 

właściwą drogę, lecz zatrzymał się w jej połowie, nie wyprowadzając końcowych 

wniosków ze swojej psychologicznej analizy, ale poprzestając na materialistycznej 

koncepcji człowieka. „Ale Feuerbach chociaż stał na fundamencie analizy 

psychologicznej, jednak nie doszedł do wniosku, że naturalna treść ludzkiej osoby 

wyprowadza człowieka poza konieczne granice świata fizycznego i w samym człowieku 

ujawnia rzeczywiste istnienie innego bytu, oprócz fizycznego.”343 Ponieważ problem 

ducha Feuerbach sprowadził do zagadnienia pochodzenia zjawisk świadomości, to nie 

uwzględniał go w świetle znaczenia ludzkiej osoby, która bezpośrednio zna istnienie 

ponadzmysłowe, czyli nieuwarunkowaną Osobę.  

Warto zauważyć, iż zestawienie antropologii Niesmiełowa i Feuerbacha jest o tyle 

ciekawe, że pokazuje całkowicie różne konsekwencje przyjęcia psychologicznej metody 

badania, gdyż w pierwszym przypadku prowadzi ona do uprawomocnienia 

chrześcijańskiej wizji człowieka, zaś w drugim  do wizji materialistycznej. Namysł nad 

znaczeniem religii dla człowieka może prowadzić do całkiem rozbieżnych wniosków. Na 

ten aspekt zwraca uwagę Janusz, porównując filozofie Feuerbacha i Niesmiełowa: 

„Podobieństwo ich nauki leży w tym, że obaj wpisują religię w istotę człowieka. Różnią 

się jednak zasadniczo. Feuerbach upatruje istotę religii w stosunku człowieka do jego 

natury ubóstwionej i ekstrapolowanej w zaświaty. Niesmiełow, owszem, głosi „boskość” 

człowieka, ale ta „boskość” jest wyciśnięta w osobie ludzkiej w postaci obrazu Bożego, a 

nie jest, jak tego chce Feuerbach, wyrazem pragnienia człowieka bycia czymś więcej niż 
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jest.”344 Dla Feuerbacha religia była iluzją, która odwodzi człowieka od jego czysto 

ziemskich, materialnych zadań (ten motyw został wykorzystany przez Marksa i jego 

uczniów), natomiast Niesmiełow w religijności, która stanowi kluczowy aspekt ludzkiej 

osoby upatruje podstawę usensowniania życia człowieka i przygotowywania go do 

zbawienia.    

Koncepcja bogopodobieństwa osoby ludzkiej ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia 

fenomenów cierpienia i śmierci, ponieważ oznacza przeniesienie ich na płaszczyznę 

zupełnie odmienną od przyrodniczej, na której znajdują one swoje soteriologiczne i 

eschatologiczne rozwiązanie, przestając być tylko niemym wyrazem bezsensu ludzkiego 

istnienia. Właśnie bogopodobieństwo duchowej natury człowieka stanowi swego rodzaju 

szlak, który wyprowadza go, naznaczonego piętnem wszechobecnego w przyrodzie zła, w 

kierunku spełnienia w wieczności. Przeznaczenie człowieka  nie jest możliwe do 

spełnienia w świecie fizycznym, gdyż jego osobowa wartość nie znajduje tu możliwości 

pełnej realizacji. Dopiero na drodze procesu upodobniania się człowieka do Boga boskość 

ludzkiej natury przemienia się w boskość ludzkiej egzystencji.  

Niesmiełow ukazuje niepełność ludzkiego istnienia w ziemskim, fizycznym 

wymiarze, rozdarcie człowieka, który posiada w sobie boski obraz, ale pogrążony jest w 

przyrodniczym bezsensie. Dlatego warto przyjrzeć się jego opisowi ludzkiej egzystencji 

w tym wymiarze, aby zrozumieć znaczenie zbawienia, które przynosi Chrystus. 

Niesmiełow ludzkie życie, w jego ziemskim wymiarze, postrzega jako nieustanną 

dialektykę cierpienia i prób zapobieżenia temu cierpieniu poprzez znalezienie warunków, 

w których będzie możliwe osiągnięcie szczęścia. „Gdy podstawowy cel ludzkiego życia 

określony jest strachem przed śmiercią i wyraża się koniecznością dla człowieka, aby 

podtrzymywać swoje fizyczne życie w warunkach obecnie danego świata, to dla 

zrealizowania tego celu konieczne jest odrzucenie tych realnych warunków, w których 

rzeczywiście przebiega życie i w których ono nieustannie podlega niebezpieczeństwu 

nieuchronnego zniszczenia, i konieczne jest stworzenie takich idealnych warunków, w 

których mogłoby ono przebiegać, nie podlegając temu niebezpieczeństwu.”345 Specyfiką 

fizycznego życia jest chęć jego kontynuowania, która łączy się z pragnieniem szczęścia. 

Dążenie do osiągnięcia trwałego szczęścia wynika z odczuwanego cierpienia. 
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Doznawanie cierpienia może człowieka prowadzić do negowania życia, do wręcz 

nienawiści w stosunku do życia, a nawet do jego przerwania. 

Siłę, która ludzi utrzymuje przy życiu, mimo wszystkich przeciwności i cierpień, 

które się w nim pojawiają, Niesmiełow upatruje w dążeniu do osiągnięcia szczęścia. 

„Każdy człowiek zawsze i nieustannie żyje albo prostym złudzeniem jakiegokolwiek 

szczęścia, albo w krajnym przypadku marzeniem o szczęściu i nadzieją na nie, dlatego że 

w innym wypadku nie chciałby on żyć, nie byłby w stanie żyć.”346 Jednak głębsze 

wniknięcie w samą treść idei szczęścia prowadzi do wniosku, że treść ta jest czymś 

pustym i pozornym. Wynika to choćby z tego, że różni ludzie co innego uważają za 

szczęście, a nawet ten sam człowiek w różnych okresach swojego życia w czym innym 

upatruje źródeł szczęścia. Jest zaś tak z tego powodu, że idea szczęścia rodzi się w 

ludziach w różnych warunkach ich życia, jest zatem ideą uwarunkowaną. Ludzie 

faktycznie żyją nie szczęściem, ale ideą szczęścia. W sytuacji, gdy dane warunki życia 

przynoszą człowiekowi cierpienie i odrzuca on je, nie mając wyobrażenia innych 

warunków, to oznacza to negowanie samego faktu życia. Trudno zatem jest winić ludzi za 

to, że poszukują szczęścia, ponieważ sam fakt istnienia w charakterze żywego organizmu 

skłania ich do tego.  

Prawosławny teolog zauważa, że ludzie poszukują szczęścia w istocie poza sobą, w 

świecie zewnętrznym. Dlatego to, że uważają siebie za nieszczęśliwych, ponieważ nie 

osiągnęli szczęścia, którego nie posiadali, jest jakimś rodzajem nieporozumienia. 

Podobnie jest w przypadku, gdy człowiek czuje się nieszczęśliwy z powodu utraty tego, 

co uważał za warunek swojego szczęścia, gdyż wtedy okazuje się, że w istocie to nie było 

jego szczęście, a on tylko to za swoje szczęście uważał. Uzależnienie szczęścia od 

zewnętrznych warunków, a nie od samego człowieka powoduje, że dochodzi on do 

wniosku, że różne rodzaje szczęścia są przez niego pożądane, natomiast nie każde 

pożądane szczęście jest faktycznie możliwe. Jednak ograniczenie się do możliwych do 

osiągnięcia rodzajów szczęścia nie rozwiązuje problemu, ponieważ warunki życia 

nieustannie się zmieniają i mogą przynosić ze sobą cierpienie, które każe od nowa 

poszukiwać szczęścia w nowych warunkach. „Dlatego możliwość szczęścia pod 

względem jednej jakiejkolwiek relacji wcale nie uwalnia człowieka od możliwych 

cierpień w wielu innych relacjach, i gdy tylko pojawią się te inne relacje, to wtedy 

możliwe szczęście traci dla człowieka wszelką wartość i ustępuje miejsca innemu 
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wyobrażeniu innego szczęścia, do którego w sposób konieczny dąży człowiek zgodnie z 

nowymi warunkami życia.”347  Z tego względu Niesmiełow wyraża istotną myśl, że żadne 

szczęście nie jest dla człowieka wystarczajace, gdyż fizyczne rodzaje szczęścia 

uzależnione są od określonych warunków życia i to, co wydaje się być szczęściem w 

danych warunkach, poza tymi warunkami traci swoją wartość. 

Gdyby człowiekowi przyszło się żyć w obecnym świecie tylko fizyczną treścią życia, 

stwierdza Niesmiełow, to wobec niemożliwości osiagnięcia w tych warunkach trwałego 

szczęścia ludzie by utracili poczucie wartości życia i popełnili zbiorowe samobójstwo, a 

ludzkość przestałaby istnieć. Jednak człowiek posiada swoje wewnętrzne życie duchowe i 

może tam przenieść zasadę szczęścia, a wtedy potrzeby fizycznego szczęścia są oceniane 

z punktu widzenia duchowości. To zaś oznacza deprecjację znaczenia stanów 

organicznych, które prowadzą do iluzorycznego szczęścia wynikającego z chęci 

zaspokojenia ludzkich potrzeb o charakterze fizycznym. Nie jest jednak możliwe 

odrzucenie owej ludzkiej fizyczności, ponieważ jest ona realną daną. „Dlatego, wyrzec 

się fizycznych przejawów życia na korzyść przejawów czysto duchowych człowiek nie 

może z powodu samego tylko swojego życzenia, ponieważ wszystkie duchowe interesy 

mają swoją rzeczywistą siłę tylko w życiu czystego ducha, człowiek zaś istnieje w 

charakterze ożywionego organizmu i zupełnie naturalnie żyje według motywów 

fizycznych.”348  

Duchowe motywy życia mają charakter idealny i człowiek może chcieć według nich 

żyć, co jednak nie zmienia faktu, że aktualne życie ma charakter empiryczny. Człowiek 

nie jest w stanie oddzielić swojej osoby duchowej od organizmu i dlatego wszelkie próby 

stworzenia przez niego nowego życia są nieuchronnie związane z jego fizycznością. 

Pogrążenie osoby w fizyczność powoduje, że istnieje niemożliwy do przezwyciężenia 

rozziew między rzeczywistymi warunkami życia i idealnym wyobrażeniem o życiu. Ta 

niewystarczalność, którą niesie ze sobą fizyczny charakter ludzkiego istnienia, 

niemożliwość osiągnięcia szczęścia w obrębie fizyczności prowadzi człowieka w 

kierunku świadomości moralnej. „W negacji tego, co jest konieczne w życiu ludzkim 

zgodnie z fizyczną naturą organizmu, i w akceptacji tego, co powinno istnieć zgodnie z 

rzeczywistą naturą ludzkiej osoby, wyraża się podstawowa treść, tak zwanej, moralnej 

świadomości, i dlatego wraz z pierwszym uświadomieniem tej negacji i akceptacji 
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fizyczna zasada ludzkiego życia zostaje zastąpiona przez zasadę moralną.”349 Moralność 

zatem kształtowana jest w oparciu o żywy ideał ludzkiej osoby, a nie jakikolwiek ideał 

życia, gdyż wtedy świadomość moralna byłaby wprowadzana w obszar świata 

fizycznego.  

Niesmiełow w związku z tym kulturalną działalność człowieka uważa za 

niewystarczającą do tego, aby określała ona jego świadomość moralną. Rozwój 

kulturalny zmienia bowiem tylko  świat zewnętrzny, natomiast nie zmienia samego 

stosunku człowieka do tego świata. Życie kulturalne powiększa liczbę ludzkich potrzeb i 

w ten sposób przyczynia się do coraz większego uzależnienia człowieka od warunków 

zewnętrznego świata. To zaś przysparzać może coraz więcej cierpienia, wynikającego z 

niemożliwości dostosowania się do wszystkich tych warunków. Rozwój kultury 

powiększa obszar tego, czym człowiek w życiu może się posługiwać, napełnia treść życia, 

ale nie określa tego, czym człowiek sam może się stawać i być. 

Centrum moralnej świadomości jest, jak uważa Niesmiełow, sumienie, które jest w 

istocie rzeczy świadomością powinności. Sumienie wskazuje na zgodność albo 

niezgodność pomiędzy rzeczywistą treścią aktualnego życia a własnym ideałem ludzkiej 

osoby. Jeśli człowiek pogrążony jest tylko w fizycznej treści życia, to jego sumienie jest 

uśpione. Dopiero wątpienie w rzeczywistą wartość fizycznej treści życia i myśl o 

idealnym jego obrazie powoduje, że w człowieku rodzi się sumienie. Sumienie wskazuje 

na nieustanne napięcie pomiędzy życiem widzianym z punktu idealnej zasady, gdy 

uświadamia siebie jako osobę rozumną i wolną a życiem rozpatrywanym w jego 

faktyczności. Zagadka człowieka wyraża się w niezgodzie ludzkiego sumienia na to co 

istnieje, przy jednoczesnym zanurzeniu w fizyczność, gdy próba przekształcenia 

aktualnego życia zgodnie z moralnym ideałem natrafia na barierę w postaci 

niemożliwości oddzielenia duchowej osoby od jej cielesności.   

Eudajmonizm nie jest dla Niesmiełowa właściwą podstawą życia moralnego, 

ponieważ oznacza uzależnienie człowieka od warunków, w których on żyje. Życie 

szczęśliwe na poziomie fizycznym nie wyprowadza człowieka poza zwierzęcy wymiar 

jego egzystencji. Celem życia człowieka jest upodobnianie się do Boga, 

urzeczywistnianie obrazu Bożego, który w nim istnieje. Moralność służy właśnie temu 

celowi, a zatem świadomość moralna jest zakorzeniona w osobie i ujawnia ona tejże 

osoby bogopodobny charakter. Na ten aspekt Niesmiełowowskiego myślenia zwraca 
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uwagę Janusz: „Czyn moralny w stosunku do bogopodobieństwa ludzkiego ma jednak 

charakter wtórny, ponieważ manifestuje je tylko, a nie buduje. Ponadto każdy czyn ma 

określone związki z deterministycznym prawem fizycznym, natomiast postać 

bogopodobieństwa – z bytem nieuwarunkowanym.”350   

Niesmiełow odrzuca też pierwszeństwo etyki normatywnej, poddając krytyce etykę 

Kanta. Normy moralne odnoszą się fizycznych warunków ludzkiego bytowania, 

natomiast  nie wyrażają samej natury ludzkiej osoby. Pojęcie prawa moralnego 

Niesmiełow uważa za coś pozornego, nie napełnionego żadną treścią. „[...] prawo 

moralne to tylko puste słowo bez żadnego sensu i znaczenia, dlatego że bezpośrednio w 

człowieku istnieje nie prawo moralne, ale moralna świadomość, a ta świadomość tylko 

wskazuje człowiekowi na prawdziwe życie osoby, ale wcale nie określa sobą dążenia 

człowieka do osiągnięcia tego prawdziwego życia, dlatego że ona wprost i zdecydowanie 

wskazuje je jako życie poza warunkami, interesami i celami jej fizycznego istnienia, a 

zatem jako życie osoby nieuwarunkowanej, jako życie osoby ponadludzkiej.”351 

Rosyjski myśliciel zatem przeciwstawia się utożsamianiu wiary i moralności. 

Moralność jest następstwem wiary, wynikającej z odkrycia przez człowieka w sobie 

Bożego obrazu, lecz nie wypełnia sobą wiary, jak to chciał Kant. W związku z tym 

Niesmiełow wyraźnie podkreśla, że to nie moralność tworzy religię, ale ją tylko realizuje. 

Innymi słowy, moralność jest możliwa tylko wtedy, gdy posiada najpierw swoją ontyczną 

podstawę w postaci obrazu Boga w człowieku. Na ten motyw myśli etycznej 

Niesmiełowa zwraca uwagę Kinosjan: „Moralne jest to, co powinno być zrealizowane 

przez człowieka – bogopodobieństwo. Idea bogopodobieństwa – to jedyna podstawa dla 

naturalnej moralności, jedyne kryterium moralnych ocen i jedyna podstawa moralnego 

rozwoju człowieka. A bezwarunkowy ideał doskonałości – to żywe odzwierciedlenie w 

sobie Boga na dodze rzeczywistego upodobnienia się do niego, co określa religijność 

ludzkiego istnienia. Nie moralność określa religię, ale religia określa moralną treść 

ludzkiego życia, najbardziej wyrażoną w czci wobec Boga.” 352 Ludzka działalność 

moralna, według Niesmiełowa, wyraża się w pierwszeństwie postawy przed czynem i 

wolności przed prawem. Zasada szczęścia czy spełnianie wymogów prawa moralnego nie 

mogą mieć charakteru czegoś podstawowego i ostatecznie moralność powinna opierać się 
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na zasadzie prawdy, gdyż to właśnie życie w prawdzie wyprowadza człowieka z 

uwarunkowanego istnienia fizycznego w kierunku życia wiecznego.  

Używając języka filozofii egzystencjalistycznej, można powiedzieć, że Niesmiełow za 

podstawową cechę życia religijnego uważał jego autentyczność. Ukazuje on przy tym 

tragizm ludzkiego istnienia, pogrążonego w przyrodniczej fizyczności. Tragizm ten ma 

swoje źródło w tym, że aktualne ludzkie istnienie jest zawsze skazane na nieprawdziwość 

i nieautentyczność, co widać chociażby w pozornym charakterze szczęścia, które w 

ziemskiej egzystencji człowiek chce osiągnąć. Prawdziwe natomiast życie jest w świecie 

fizycznym nieosiągalne.Rosyjski myśliciel stawia człowieka przed podobnym dylematem, 

jak tym, o którym mówił Pascal w swoim słynnym zakładzie. „Dla naszej myśli możliwe 

jest tylko jedno z dwóch: albo wieczny bezsens istnienia, albo autentyczna prawda 

chrześcijaństwa, trzecia możliwość nie istnieje.”353 Opcja chrześcijańska jest przy tym 

jedynym możliwym rozwiązaniem, które jest w stanie usensownić ludzkie cierpienie i 

śmierć. 

Niesmiełow problem śmierci włącza w zakres pytania o ostateczne przeznaczenie 

człowieka. Wyjściową podstawą do jego rozważań na ten temat jest stwierdzenie, że z 

samej natury ludzkiej osoby wynika istnienie Boga i uzasadnienie prawdy świadomości 

religijno – moralnej, która jest obecna w człowieku. To jednak nie rozwiązuje jeszcze 

zagadki człowieka. Człowiek w naturze swojej osoby posiada obraz bytu 

nieuwarunkowanego i w związku z tym posiada świadomość tego, kim być powinien. Z 

drugiej jednak strony,  ten rodzaj istnienia jest dla niego w fizycznych warunkach 

istnienia nieosiągalny. To w konsekwencji może w nim budzić wątpliwość, czy 

faktycznie jest czymś więcej, aniżeli fizyczną rzeczą w świecie. Stąd rodzi się pokusa 

unieważnienia  sprzeczności pomiędzy swoją idealnością a fizycznością na drodze 

myślenia w duchu materialistycznym.  

Teolog z Kazania jednak stwierdza, że rozwiązanie materialistyczne ma charakter 

pozorny i podstawowego rozdarcia istoty ludzkiej nie usuwa. Analiza ludzkiego życia 

psychicznego wykazuje bowiem, że mamy w nim do czynienia nie tylko ze zjawiskami 

świadomości, które dadzą się odnieść do warunków fizycznych, ale i z życiem 

świadomości, ujawniającym rzeczywistość niezależną od tej fizyczności. To zaś prowadzi 

do konieczności zaakceptowania spirytualizmu, co od nowa stawia człowieka przed 

faktem sprzeczności, tkwiącej u podstaw jego istnienia. Psychologiczna nauka o 
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człowieku w rezultacie prowadzi  do stanięcia przed nierozwiązywalną sprzecznością 

natury i życia. Chociaż rezultatem badania jest konstatacja, że człowiek jest czymś 

więcej, niż rzeczą w fizycznym świecie, to poznanie tej prawdy nie czyni go innym, niż 

aktualnie jest. Stąd rodzi się pytanie, w jaki sposób mógł w świecie pojawić się człowiek, 

który ze względu na naturę swojej osoby neguje świat, a sam jest z kolei negowany przez 

świat. Odpowiedź wynika z uświadomionego związku człowieka z istnieniem 

Nieuwarunkowanej Istoty i wyraża się w przekonaniu, że Bóg stworzył człowieka i 

nakazał mu żyć. To uznanie twórczego działania Boga nie może być pozytywnie 

potwierdzone, ponieważ nie było nas przy stworzeniu pierwszego człowieka, tym 

niemniej takie wyjaśnienie pojawienia się człowieka spełnia kryteria rozumności. 

„Chociaż bezpośrednio człowiek nie zna tego, na czym polega jego związek z 

nieuwarunkowanym bytem, jednak sam fakt tej więzi mimo wszystko dany jest 

bezpośrednio w naturalnej treści samoswiadomości, i jeśli, na mocy bezpośredniości tego 

niepojętego faktu, człowiek z psychologiczną koniecznością daje mu jakieś objaśnienie, 

to, z samej istoty objaśnianego faktu, logicznie możliwe jest dla niego tylko jedno 

objaśnienie – zakładające twórcze działanie Boga.”354  

Myślenie religijne, wynikające z poczucia związku z bytem nieuwarunkowanym, w 

nieodparty sposób skłania do wiary w Boga-Stwórcę. Wiara człowieka w to, że pochodzi 

on od Boga każe mu sądzić, że Bóg nie stworzył go na darmo i będzie mu pomagał w 

zrealizowaniu swojego przeznaczenia w świecie. Stąd Bóg-Stwórca jest też przez 

człowieka pojmowany jako Bóg-Zbawiciel. Jeśli człowiek rozważa siebie jako zwykłą 

rzecz w świecie, to wtedy podlega prawom przyrody i jego śmierć także jest wynikiem 

ich oddziaływania. Jego aktywność polega wtedy na tym, żeby uwalniać się od wszelkich 

cierpień i dążyć do szczęścia. Gdy do tego dochodzi wiara w pochodzenie od Boga, to w 

połączeniu z przekonaniem, że Bóg stworzył go nie na darmo, człowiek upatruje swoje 

zbawienie we wsparciu, które uzyskuje od Boga w realizacji jego pomyślności. To 

wsparcie rozciąga także na swój los pośmiertny i sądzi, że nawet mimo rzeczywistości 

cierpienia i śmierci Bóg wynagrodzi jego w raju szczęśliwą wieczną egzystencją. Jeśliby 

bowiem tak nie było, to stworzenie nie miałoby sensu. Taką wiarę Niesmiełow postrzega 

jako powszechną w religijnym myśleniu i jest to wiara zarówno ludzi prostych, jak i 

uczonych. 
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Jednak to przekonanie, w świetle nauki Niesmiełowa o rzeczywistej więzi człowieka z 

Bogiem, nie wytrzymuje krytyki i jawi się jako religijny przesąd. „W treści swojego 

bogopoznania człowiek  w rzeczy samej może dostrzegać tylko to, że prawdziwy związek 

jego z Bogiem polega na realnym związku obrazu  z praobrazem, i dlatego jedyny cel 

swojego życia, na osnowie tego poznania, może on widzieć tylko w żywym 

odzwierciedleniu Boga na drodze wolnego upodobniania się do Niego.”355 Raj nie może 

więc być prawdziwym celem ludzkiego życia, ale co najwyżej celem pożądanym. 

Rosyjski myśliciel podkreśla, że prawdziwy cel życia człowieka znajduje się nie poza 

człowiekiem, ale w nim samym i dlatego nie może mieć charakteru podarunku ze strony 

Boga.   Człowiek musi przeobrazić sam siebie, zmienić relacje między duchem i 

organizmem, z człowieka cielesnego stać się człowiekiem duchowym, nie jest jednak tego 

w stanie dokonać.  Nie może również tego dokonać za niego ktoś inny. Gdyby nawet ktoś 

stworzył danego człowieka od nowa i uczynił go w ten sposób innym człowiekiem, to nie 

będzie istniał związek pomiędzy tym poprzednim a stworzonym od nowa, gdyż 

mielibyśmy wtedy do czynienia z zamianą jednego człowieka na drugiego. W naturalnych 

granicach religijnego myślenia jedynym możliwym sposobem zbawienia jest zewnętrzna 

zmiana sytuacji człowieka w świecie.  

Religia naturalna, która tę zmianę upatruje w pomocy ze strony Boga, który w sposób 

zewnętrzny przenosi ostatecznie człowieka do raju, nie ignoruje znaczenia pobożnego 

życia człowieka, lecz to życie jest tylko środkiem do osiągnięcia raju. Ponieważ jednak 

człowiek jest świadom tego, że pełni moralnej doskonałości w tym życiu nie osiągnie, to 

liczy na to, iż Bóg wybaczy mu jego nieprawości, co będzie środkiem do osiągnięcia raju. 

W tym schemacie myślenia naturalnej religii, zauważa Niesmiełow, nie mieści się 

koncepcja zbawienia rozumianego jako „[...] uwolnienie człowieka od grzesznego życia 

dla osiągnięcia życia prawdziwego.”356 Wprawdzie filozofowie pogańscy mogli się 

zbliżać do idei takiego zbawienia i zmagali się ze sobą, aby ją zrealizować, lecz 

pozostając w naturalnych granicach myślenia religijnego nie byli w stanie pojąć 

możliwości nadnaturalnego jej zrealizowania 

Niesmiełow, rozważając możliwość osiągnięcia przez człowieka autentycznego celu 

swojego istnienia, odrzuca też taki wariant, w myśl którego Bóg stwarza swoją 

wszechmocą w świecie takie warunki, które mogłyby tę możliwość uczynić rzeczywistą 

realizacją. Podobnie jak ludzie wierzą w to, że Bóg może im przygotować raj w niebie, 
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tak też mogą wierzyć, że skoro sami nie są w stanie zrealizować Bożego obrazu w sobie, 

to uczynić to może wszechmocny Bóg. Jednak oznaczałoby to, że Bóg wyręcza człowieka 

w tym, co jest jego zadaniem. Tym bardziej Bóg nie może zmienić i stworzyć od nowa 

człowieka tak,  aby ten mógł sam osiągnąć swoje przeznaczenie w świecie, gdyż wtedy 

cel życia osiągałby ów od nowa stworzony człowiek, a nie ten, który dręczy się 

bezsensem swojego istnienia. Dlatego też Niesmiełow konstatuje: „Jasną jest rzeczą, że 

Boża pomoc potrzebna jest człowiekowi nie w sensie zmiany, stworzenia go od nowa, ale 

w sensie dania mu realnej możliwości aby sam się zmienił, przetworzył siebie ze starego 

człowieka w nowego, tak aby w stworzonym od nowa wyglądzie jednak pozostawał on 

poprzednim człowiekiem, który rzeczywiście żył i grzeszył, walczył z grzechem i 

zwyciężył go, chociaż i dzięki temu, że sam Bóg dał mu realną możliwość jego 

zwycięskiej walki.”357 Boga zatem nie można pojmować jako podporządkowanego 

człowiekowi współpracownika, który wykonuje za niego dzieło, jakie ten sam ma 

wykonać, ani też Bóg nie poprawia swojego błędu w stworzeniu poprzez nowe stworzenie 

człowieka. Bóg może być tylko Zbawicielem człowieka, który zmaga się ze światem i 

ginie, walcząc o obraz Boży w sobie. Człowiek jednak, aby wierzyć w takiego Boga, 

powinien wiedzieć jak możliwe jest jego zbawienie przez Boga.  

Religie naturalne, stwierdza Niesmiełow, nie wyrażają wiary w przeobrażenie 

człowieka, według religijno-moralnego ideału osoby, lecz stanowią wiarę w możliwość 

zmiany zewnętrznych warunków życia, w zgodzie z ideałem pewnego optimum 

życiowego. Wiara w Boga jest tu uwarunkowana odpuszczeniem przez niego ludzkich 

grzechów i osiągnięciem rajskiego stanu bytowania. W naturalnych warunkach ludzkiego 

istnienia można wyobrazić sobie pomoc Boga tylko w formie zewnętrznej interwencji 

Boga albo jako stworzenie człowieka od nowa. Skoro jednak te dwie drogi nie mogą 

doprowadzić do faktycznego przeobrażenia człowieka, to konstatacja będzie następująca: 

„Jakim człowiek był, takim też pozostanie na całe życie; ile by nie walczył ze sobą, to 

przyjdzie mu się odejść do swojego grobu, nie osiągając swojego powołania w 

świecie.”358 Niesmiełow obnaża zatem beztreściowość religii naturalnych, gdy rzecz idzie 

o realizację podstawowego powołania człowieka. Twierdzi, że w konsekwencji prowadzą 

one do odrzucenia przez człowieka samego siebie, jako osoby wolnej i rozumnej. A 

ponieważ oznacza to w efekcie negację prawdy bogopoznania, więc jest równoznaczne z 

przekreśleniem religii jako takiej. Religia naturalna widzi w człowieku ostatecznie rzecz, 
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którą chce umieścić w wiecznym raju. Jednak w ten sposób pozbawia go właściwości 

duchowej osoby.  

Rosyjski myśliciel wskazuje też na inną błędną drogę myślenia o ostatecznym 

przeznaczeniu człowieka. Mianowicie człowiek może negować siebie jako rzecz świata, 

aby postrzegać się w charakterze ponadzmysłowej osoby. Ten pogląd Niesmiełow określa 

mianem idealistycznej filozofii marzycielskiej wiary. W myśl tej filozofii człowiek 

postrzega swój organizm jako grób nieśmiertelnego ducha i walczy o wieczną przyszłość. 

Jednak rosyjski teolog dostrzega w tej argumentacji zasadniczy brak i błąd, ponieważ 

negując swoje istnienie fizyczne człowiek chce być nie tylko czymś więcej, niż rzeczą w 

świecie, ale i także chce stać się kimś więcej od człowieka. Ponieważ jest on w 

rzeczywistości tylko człowiekiem, to marzenie, że po śmierci nim pozostanie, nie może 

się spełnić. Niesmiełow wypowiada istotną myśl, dotyczącą ludzkiej śmierci. Stwierdza 

mianowicie: „Przecież śmierć fizyczna człowieka jest nie przejściem w nowe życie, ale 

ostatnim momentem rzeczywistego życia. Tego fatalnego sensu śmierci nigdy i w żadnym 

wypadku nie może zmienić wiara w nieśmiertelność ducha ludzkiego, dlatego że jeśli po 

śmierci człowieka duch jego nawet będzie istniał, to żyć ludzkim życiem on nie będzie, 

ponieważ okaże się on duchem człowieka zmarłego. A zatem, dla życia ludzkiego ducha 

potrzebne jest ustanowienie jego związku z ciałem, tj. potrzebne jest zmartwychwstanie 

zmarłego człowieka.”359  

Niesmiełowowi zatem obca jest wszelka platonizująca forma religijności, która śmierć 

pojmuje jako tylko przegrodę, oddzielającą aktualne istnienie ziemskie od pełnego 

istnienia w formie bezcielesnej duszy. Dodajmy, że taka religijność pomniejsza też fakt i 

moc samej śmierci, której zniweczenie nie wymaga jakiejś radykalnej bytowej przemiany 

człowieka. Pugaczew, analizując Niesmiełowowskie pojmowanie śmierci i życia, zwraca 

uwagę na następujące jego cechy: „a/ negacja pojmowania śmierci jako przejścia od 

jednego życia do drugiego; b/ oddzielenie kategorii życia i istnienia; c/ rzeczywiste życie 

ludzkiego ducha możliwe jest tylko w jedności duszy i ciała; d/ wyłączne znaczenie 

zmartwychwstania polega na tym, aby człowiek mógł „przedłużyć się” właśnie jako 

człowiek.”360  Niesmiełow, oczywiście, opowiada się za dogmatyczną chrześcijańską 

nauką o zmartwychwstaniu, jako osiągnięciu nieśmiertelności przez pełnego, integralnego 

człowieka. W tym sensie jego koncepcja nie jest niczym nowym. Interesujący i 
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sugestywnie przekonujący jest jednak jego sposób argumentacji na rzecz nauki o 

zmartwychwstaniu. 

Wniosek Niesmiełowa jest taki, że na drodze naturalnej nie jest możliwe, aby 

człowiek zrealizował w sobie obraz bytu nieuwarunkowanego. To stwierdzenie prowadzi 

do unieważnienia problemu ostatecznego powołania człowieka. „W jakim celu koniec 

końców istnieje człowiek – to jest zrozumiałe na podstawie przekonujących faktów 

codziennego doświadczenia: on istnieje po to, aby trochę pożyć i później umrzeć. 

Ponieważ wraz ze śmiercią tylko przerwane zostaje życie człowieka, ale wcale nie 

unieważnia się zasadnicza sprzeczność jego istnienia, usunięcie problemu ostatecznego 

powołania człowieka w żaden sposób nie usuwa sobą problemu sensu i znaczenia jego 

czasowego istnienia w świecie.”361 Zagadnienie  ostatecznego powołania człowieka 

zostaje zatem zastąpione przez problem sensu jego życia. Sprzeczność pomiędzy idealną 

naturą a życiem fizycznym, istniejąca w człowieku prowadzi go do wniosku, że jedyna 

wartość, którą może on wnieść w świat zawiera się w jego moralnej aktywności. Jeśliby 

człowiek zrealizował swoją ideę moralnego sensu życia, to śmierć oznaczałaby nie utratę 

życia, lecz byłaby końcem jego moralnej misji. To jednak nie jest w tym życiu możliwe 

do spełnienia. Istnienie człowieka w charakterze istoty moralnej oznacza, że ujawnia on 

sobą w świecie prawdziwy obraz Boga. Jednak gdy dokonuje on oceny swoich 

poszczególnych moralnych czynów z punktu widzenia swojego moralnego ideału, to 

okaże się, że te czyny w istocie stracą swój moralny charakter, ponieważ motywy ich 

ujawnią swoje empiryczne pochodzenie.  

Właściwe prawo ludzkiego życia wyraża się w maksymie: powinienem tak zyć, 

dlatego że to jest bogopodobne i prawdziwie ludzkie. Na drodze jednak do osiągnięcia  

moralnego celu człowiek w rzeczywistości hołduje maksymie: powinienem tak zyć, 

ponieważ to jest dla mnie korzystne. Kierując się zasadą korzyści człowiek nie wnosi do 

tego świata wartości pochodzących z innego świata, lecz  oddala się z tego właśnie świata 

w inny świat. „[...] wobec motywacji zbudowania swojego życia w duchu 

spirytualistycznego światopoglądu, przychodzi mu się w samej rzeczy myśleć nie o tym 

świecie, ale o innym świecie, i myśleć o innym świecie nie po to, aby odzwierciedlić go w 

tym świecie, ale po to, aby uciec do niego z tego świata, dla którego on okazuje się 

zupełnie nieużyteczny.”362 Ten spirytualizm jest jednak konfrontowany z faktem 
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przebywania w naturalnych granicach doświadczenia i następuje konstatacja 

nieuchronności śmierci i unicestwienia. 

Zdaniem Niesmiełowa, śmierć nabiera głębokiego sensu tylko w obliczu 

rzeczywistego religijnego samookreślenia się ludzkiej osoby. Natomiast w wymiarze 

fizycznym jest tylko przerwaniem życia, a nie dokończeniem spełnionego dzieła. Jeśli 

bowiem człowiek odczuwa brak pozytywnego celu życia, to tym celem staje się samo 

życie i wtedy przerwanie tego życia przez śmierć jest odbierane jako bezsens. Sytuacja 

zmienia się, gdy życie jest odbierane jako środek do osiagnięcia szczególnego celu 

istnienia. Wtedy bezsensowna staje się nie śmierć, ale obecne życie. Celem jest bowiem 

odzwierciedlenie Boga w żywym procesie psychicznego rozwoju człowieka. Ponieważ 

jednak człowiek istnieje jako prawdziwy obraz Boga, a żyje jako rzecz w fizycznym 

świecie, to neguje Boga i nie może osiągnąć swojego celu. Niesmiełow argumentuje dalej 

następująco: „Jeśli on [człowiek] nie tylko na darmo żyje, ale i wprost neguje swoim 

życiem ten jedyny cel, dzięki realizacji którego on rzeczywiście powinien istnieć w 

charakterze wolnej i rozumnej osoby, to śmierć jego, oczywiście, staje się negacją tej 

negacji celu, którą stanowi jego życie, i w konsekwencji – dzięki faktycznemu 

bezsensowi życia, śmierć człowieka staje się niewątpliwie rozumna.”363  

Prawosławny teolog pokazuje, że filozofia i naturalna religia nie są w stanie rozwikłać 

zadowalająco zagadki człowieka, a w związku z tym – także nadać sens ludzkiemu 

cierpieniu i śmierci. Jedynie religia chrześcijańska, przybierająca charakter wiary 

wiedzącej czyni zagadkę człowieka zrozumiałą. Religia ta pochodzenie człowieka 

tłumaczy poprzez stworzenie go  przez Boga, zaś jego aktualne położenie w świecie, 

które wiąże się z obecnością cierpienia i śmierci, odnosi do zerwania przez niego żywej 

więzi z Bogiem na wskutek popadnięcia w niewolę grzechu. Wyjście z tego stanu 

upatruje w Bożym zbawieniu człowieka. To jednak nie odróżnia jeszcze religii 

chrześcijańskiej od religii naturalnych. Różni chrześcijaństwo od tych religii, zauważa 

Niesmiełow, sposób rozwiązania zagadki człowieka. Chrześcijaństwo mianowicie mówi o 

możliwości osiągnięcia przez człowieka prawdziwego celu życia. Jednak realizacja tego 

celu dokonuje się nie poprzez negowanie rzeczywistości istniejącej, lecz „[...] w Bożym 

dopełnieniu jej na drodze zrealizowania w niej takiego faktu, który prezentuje sobą nowy 

wieczny warunek ludzkiego życia i dlatego dla każdego człowieka, który poddaje się 

silnemu działaniu tego warunku, objawia rzeczywistą możliwość pełnego uwolnienia z 
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niewolniczego podporządkowania się grzechowi i niewątpliwego dojrzenia prawdy 

swojego wiecznego powołania w świecie.”364 

Niesmiełow na plan pierwszy wysuwa zatem chrześcijańską naukę o wcieleniu, 

krzyżowej śmierci i zmartwychwstaniu Syna Bożego. Ta nauka, według niego, stanowi 

klucz do rozwikłania zagadki człowieka. W swojej antropologii wiele miejsca poświęca 

pokazaniu bytowej sprzeczności, tkwiącej w człowieku i próbom czynionym przez 

filozofię i naturalne religie, aby tę sprzeczność ominąć czy uznać za pozorną. Jednak to 

jest tylko pierwsza część jego filozofii, ponieważ, jak Pascal, najpierw ukazuje człowieka 

bez Boga, aby następnie zarysować perspektywę człowieka z Bogiem. Rosyjski myśliciel 

przechodzi od psychologii życia do religijnej metafizyki życia i jest to zasadniczy krok, 

który zostaje dokonany w jego myśleniu. Kinosjan w następujący sposób komentuje sens 

tego „przełomu” w myśli Niesmiełowa: „Jeśli zagadka człowieka służy ujawnieniu 

stosunku człowieka do Boga, to droga rozwikłania zagadki, według Niesmiełowowskiego 

planu, powinna ujawnić stosunek Boga do człowieka, a na tej drodze podstawową rolę 

odgrywa Czyn i Słowo Chrystusa. Takie stanowisko faktycznie jest podstawą 

przedstawianej przez W. I. Niesmiełowa metafizyki chrześcijaństwa.”365   

Zagadkę człowieka rozwiązuje ostatecznie Chrystus – taki jest sens metafizyki 

Niesmiełowa. Rosyjski filozof podkreśla przy tym, że z punktu widzenia pogańskich 

religii naturalnych prawda chrześcijańska o zbawieniu wydaje się być całkowicie 

niezrozumiała. Jeśli bowiem zbawienie upatruje się w samym tylko wybaczeniu grzechów 

ludzkich przez Boga, to niezrozumiała jest krzyżowa ofiara Chrystusa. Wystarczy 

zewnętrzna interwencja wszechmocnego Boga albo zewnętrzne stworzenie nowego 

człowieka, aby ludzkość oswobodzić z pęt grzechu. Bóg który umiera za ludzkie grzechy 

na krzyżu – to prawda niepojęta dla umysłu pogan, którzy mogą w postaci Chrystusa 

dopatrywać się co najwyżej idealnego obrazu prawdziwego człowieka albo mistrza, 

nauczyciela mądrości. Tego pogańskiego sposobu myślenia o Chrystusie Niesmiełow 

dopatruje się u Kanta, Johanna Fichtego czy Tołstoja, którzy nie widzieli w nim nikogo 

więcej, niż tylko świętego człowieka i nauczyciela życia. Sam ostatecznie stwierdza, że 

tylko cerkiewna wiara zawiera prawdziwy obraz Chrystusa i tylko ta wiara rozwiązuje 

zagadkę człowieka. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa jest dla Niesmiełowa kluczem 

do zrozumienia sensu ludzkiego cierpienia i śmierci. Jego analiza znaczenia tych 
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fenomenów konsekwentnie pokazuje, że tylko chrześcijańska religia objawiona czyni 

cierpienie i śmierć zrozumiałymi.  

Soteriologia i eschatologia stanowią zwieńczenie nauki o człowieku Niesmiełowa i 

one stanowią odpowiedź na pytanie o sens ludzkiego cierpienia i śmierci. Aby jednak 

należycie zrozumieć Niesmiełowowską interpretację tych działów teologii, należy 

przyjrzeć się, w jaki sposób tłumaczył on genezę zła w świecie. Zło jest bowiem 

przyczyną cierpienia i śmierci. Człowiek, widziany przez rosyjskiego myśliciela jest 

istotą nie tylko bogopodobną, ale i tragicznie rozdartą. Jak podkreśla Janusz: „Refleksja 

nad ludzką egzystencją pozwala ujawnić naszemu autorowi mroczne wymiary 

człowieczeństwa. Nie zatrzymuje się on jednak wyłącznie na ich stwierdzeniu, lecz 

usiłuje je rozświetlić. Przyczyny tego stanu rzeczy dopatruje się w istnieniu zła w świecie. 

Samo pojęcie zła jest dla niego osobliwe.”366   

Niesmiełow głęboko wnika w zagadnienia teodycei i uwzględnia różne płaszczyzny 

teologicznego i filozoficznego rozumienia genezy zła. Stara się udzielić odpowiedzi na 

najtrudniejsze pytania odnoszące się do tych kwestii. Jeśli świat jest objawieniem Boga, 

zapytuje Niesmiełow, to dlaczego nie służy objawieniu Boga? Jest to wyjściowe pytanie 

jego teodycei. Moralno-religijna świadomość człowieka za taki stan rzeczy każe obwiniać 

mu samego siebie. Dzieje się tak dlatego, że człowiek ma świadomość, iż nie realizuje w 

pełni obrazu Bożego, który w sobie nosi. To może jednak nasunąć wątpliwość taką, że 

świat jest wszakże Bożym objawieniem, ale i objawieniem nieudanym. Teizm zawiera w 

sobie istotną trudność.  

Trudności tych nie rozwiązują jednak także religie wschodnie. Niesmiełow widzi tę 

przeszkodę dla myślenia w indyjskim braminizmie, gdzie stworzenie świata pojmuje się 

jako błąd Wiecznego i Niezmiennego. Z kolei religie dualistyczne oddzielają  Boga od 

świata, aby odseparować go od światowego zła, natomiast człowieka czynią bezcielesnym 

duchem uwięzionym w materialnym ciele. Świat materialny jest tu rozumiany jako 

samoistna zasada zła i uwięzienie w nim stworzonego przez Boga ludzkiego ducha jest 

dziełem kusiciela- szatana. Takie jednak tłumaczenie, zdaniem Niesmiełowa, prowadzi do 

logicznych sprzeczności, gdy trzeba uzasadnić wszechmoc Boga, który dopuszcza do 

upadku ducha ludzkiego w materię. Z kolei chiński konfucjanizm pochodzenie zła 

upatrywał tylko w ludzkich ograniczeniach i wiązał je z czasowym światem zjawisk, 

odróżniając od wiecznego dobra. W tej optymistycznej koncepcji zło jest traktowane jako 
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coś w istocie pozornego co, według Niesmiełowa, nie neguje faktu jego istnienia i tego, 

że nie zgadza się ono z wolą Boga.  

Niesmiełow odrzuca wschodnie koncepcje genezy zła, jako niewystarczające, 

niezależnie od tego czy mają wydźwięk pesymistyczny czy optymistyczny. Zwraca też 

uwagę na specyficzne cechy pojmowania zła przez myślicieli greckich. Myśliciele ci 

zadawali sobie pytanie nie tyle o możliwość wyplenienia zła w jakiejś przyszłości, ile o 

to, jak można pogodzić fakt aktualnego istnienia zła z pojęciem Boga, bez popadania przy 

tym w sprzeczności. Niesmiełow podkreśla, że filozofowie greccy mieli na względzie, 

konstruując swoje teodycee, przede wszystkim logiczny wymóg unikania sprzeczności w 

swoim pojmowaniu bytu. Dlatego odrzucali radykalne przeciwstawienie dobra i zła, a 

genezę zła widzieli w niedoskonałości rozumu ludzkiego. Zło jest tu efektem ludzkiego 

umysłowego błędu, a nie wynika z wrogiego nastawienia do Boga. Zło greccy moraliści 

wiązali ze stanem niewiedzy. Według Niesmiełowa, takie rozumienie zła usuwało 

wprawdzie sprzeczności, w które popada teizm, z drugiej jednak strony dokonywało się to 

drogą pogodzenia  Boga ze złem, gdyż „lokalne” braki  rzeczywistości nie przysłaniały tu 

ogólnej harmonii kosmosu. Próba filozoficznego uzasadnienia teizmu prowadzi więc w 

tym wypadku do usprawiedliwienia zła. Optymizm greckiej filozofii w odniesieniu do 

problemu zła ma swoje przedłużenie w póżniejszych dziejach filozofii (Leibniz) i w 

filozofii współczesnej, która głosząc ideę postępu ludzkości łudzi się, że ilość zła w 

świecie będzie stopniowo się zmniejszać.   

Rosyjski myśliciel, co charakterystyczne, nie wdaje się w rozważanie teoretycznych 

subtelności teodycei, gdyż zagadnienie zła rozpatruje przede wszystkim w płaszczyźnie 

moralnej, egzystencjalnej i religijnej, a nie ontologicznej. Za podstawową wadę 

filozoficznych teodycei uważał to, że tworzą one napięcia i sprzeczności pomiędzy 

religijną wiarą i naukowym poznaniem świata, co prowadzi nie do wzmacniania wiary, 

ale do jej osłabienia. Z tego też względu, akcentując potrzebę egzystencjalnego i 

religijnego spojrzenia na problem zła, pisał: „A więc, życiowe interesy człowieka, 

oczywiście, wymagają nie tego, aby on zwodził siebie wyobrażonym sensem istnienia, ale 

tego, aby rzeczywiscie realizował powszechny cel światowego istnienia, tj. życiowe 

interesy człowieka mogą być zabezpieczone nie drogą uznania istnienia samodzielnego 

zła albo nie negowaniem obecności zła w świecie, ale wyłącznie tylko rzeczywistym 
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uwolnieniem świata od zła. W związku z tym właściwe postawienie problemu 

kosmologicznego niewątpliwie i wyłącznie może być dokonane tylko w duchu religii.”367  

Niesmiełow uważa, że wszystkie sprzeczności, które pojawiają się w trakcie 

rozważania złożonej problematyki teodycei, nie są przez religię pomijane, ale dąży ona do 

tego, aby je ujrzeć w świetle wyższej prawdy o przeznaczeniu człowieka. Zatem, według 

niego, kosmologiczny wymiar teodycei, jest wtórny wobec wymiaru antropologicznego. 

Rosyjski myśliciel zło wiąże z upadkiem istot rozumnych. Dowód na to znajduje on nie 

tylko w przekazie Biblii i innych religii, lecz wyprowadza z poczucia ludzkiej winy wobec 

Boga. Świadomość winy wobec Boga każe człowiekowi widzieć siebie jako tego, który 

naruszył jego wolę. Przy tym upadek ten nie wynika z konieczności światowej, ale jest 

efektem egoizmu ludzkiej woli, która chce stać się jedynym prawem światowego istnienia 

i podporządkować sobie inne byty. Upadek, a co za tym idzie i wynikające z niego zło, 

nie jest efektem braku w naturze ludzkiej, lecz aktem człowieka o charakterze moralnym, 

co oddala jego ontyczną interpretację. Bez poczucia winy wobec Boga człowiek nie 

oceniałby swoich czynów z punktu widzenia nieuwarunkowanej normy życia.  

Fakt zła jest, według Niesmiełowa, tożsamy z faktem upadku, ponieważ człowiek, 

osądzając swoje postępowanie jako złe, uświadamia sobie jednocześnie, że w wolny 

sposób naruszył boski porządek  świata. Niesmiełow, powołując się na Księgę Rodzaju, 

charakteryzuje rajski sposób bytowania człowieka. Pierwsi ludzie żyli w bezpośredniej 

bliskości Boga, a przyroda nie była dla nich obiektem praktycznych odniesień. 

Wprawdzie panowali nad ziemskim stworzeniem, ale nie dążyli do jego zniewolenia. 

Dlatego nie zadawali cierpień innym istotom żywym. Sami też nie doznawali cierpienia. 

Relacja prarodziców do przyrody  i przyrody do nich nie miała w sobie nic ze 

zniewolenia. „Pierwotny świat rzeczywiście realizował przedwieczny cel swojego 

istnienia i rzeczywiście był żywym objawieniem Boga; dlatego że pierwotna przyroda 

najpierw widziała w człowieku nie egoistycznego cara-najeźdźcę a tylko dobrego 

opiekuna i włodarza, i sama, jako żywe środowisko rzeczywistego przejawiania się Bożej 

siły, od początku była dla człowieka nie źródłem szczęścia albo nieszczęścia w jego 

życiu, ale wyłącznie tylko nieogarnioną świątynią jego czystej służby Bogu.”368  

Upadek miał swój początek w świecie duchowym i dokonał się za sprawą 

bezcielesnych duchów. Duchy te posiadały różny stopień doskonałości duchowej, w 

związku z czym tworzyły pewną hierarchię. Najwyższy w tej hierarchii anioł zapragnął 
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stać się bogiem dla świata i stanąć w miejscu Boga. Niesmiełow twierdzi, że musiał on 

zajmować w świecie duchów pozycję wyjątkową, gdyż w przeciwnym wypadku 

rozpocząłby walkę o pierwszeństwo z innymi duchami. Ponieważ był świadom swojej 

niedoskonałości w stosunku do Boga i wiedział, że faktycznie nie może zająć jego 

miejsca, to zapałał do niego nienawiścią i postanowił mu przypisać moralne wady, które 

wyraziły się w jego własnym egoistycznym buncie. Tę nienawiść do Boga wzbudził w 

niektórych niższych od siebie duchach, które pociagnął za sobą.  

Niesmiełow podaje ciekawą interpretację „metody”, którą posłużył się ten pierwszy 

duch, aby wzbudzić nienawisć do Boga. Twierdzi mianowicie, że duch ten głosić musiał, 

że Bóg stworzył świat z egoizmu i chęci panowania nad nim i w ten sposób wmówił 

innym duchom, że bez tyranii ze strony Boga zajęłyby w świecie znacznie wyższą 

pozycję. Jednak ów Szatan nie zdołał pociągnąć za sobą wszystkich duchów i nawet 

rozpoczęła się walka z upadłymi duchami archanioła Michała i popierających go aniołów, 

która obnażyła fałsz Szatana. Ponieważ nie mógł on już rozszerzyć swoich wpływów w 

świecie duchów bezcielesnych, to skierował swoją destruktywna aktywność w stronę 

pierwszych ludzi.  

Kazański teolog prezentuje  oryginalny sposób wyjaśnienia upadku prarodziców, 

który pozwala w odmienny sposób spojrzeć także na genezę cierpienia i śmierci. Otóż 

twierdzi, że spożycie owoców z zakazanego drzewa nie miało na celu przeciwstawienia 

się woli Bożej i nie wynikało z chęci wyrządzenia zła Bogu, lecz było wynikiem 

nieszczęśliwego błędu. Prarodzice nie negowali, jak upadłe duchy, władzy Boga nad sobą 

i światem, lecz  zapragnęli boskiej wiedzy dobra i zła. Wprawdzie wąż-kusiciel pragnął w 

prarodzicach wzbudzić nienawiść ku Bogu, podsuwając im myśl, że Bóg zakazał im 

spożywać owoców z zakazanego drzewa, gdyż nie pragnął ich dobra,  lecz w istocie tego 

celu nie osiągnął. Ewa nie odczuwała nienawiści do Boga, gdy zrywała zakazany owoc. 

Nie uwzględniła ona tylko pytania, dlaczego Bóg zakazał spożywać zakazanych owoców 

i dlaczego doprowadzi to do śmierci. „Ewa łatwo by wtedy zrozumiała, że jeśli zakazane 

drzewo niczym nie różni się od innych drzew i jest wyjątkowe tylko z powodu danego o 

nim Bożego zakazu, to samo z siebie, oczywiście, jednak nie może spowodować śmierci, 

ani dać poznania, a ponieważ śmiercią grozi przekroczenie zakazu, to i poznanie może 

być osiągnięte przez ludzi tylko na drodze niewzruszonego zachowania danego  przez 

niego zakazu. W konsekwencji, w jasny sposób zobaczyłaby, że wąż jest w błędzie, i 

jasne zrozumienie tego błędu stanowiłoby dla niej logicznie poprawny i psychologicznie 
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konieczny motyw, żeby zdecydowanie odrzucić oczywiście fałszywą wiadomość węża i 

zachować Boży zakaz.”369 

Po spożyciu zakazanych owoców, zwraca uwagę Niesmiełow, prarodzice ujrzeli tylko 

swoją nagość, natomiast jeszcze nie uświadomili jeszcze, że popełnili przestępstwo. To 

nastąpiło w drugim jakby etapie. Niesmiełow podkreśla też, że prarodzice nie utracili 

miłości do Boga i uświadamiając swoją winę nie prosili Boga o wybaczenie, gdyż sami 

sobie nie mogli wybaczyć swojego przestępstwa. Dalej rosyjski teolog stwierdza, że 

naruszenie Bożego zakazu nie mogło stanowić nieskończonej obrazy Boga, lecz mogło 

tylko zgubić człowieka. Zakaz Boga nie stanowił jakiejś formy groźby ze strony Boga, 

lecz służył moralnemu kształtowaniu ludzkiej woli.  

Mówienie o nieskończonej obrazie Boga Niesmiełow uważał za przeżytek 

scholastycznej teologii, która zapomina o nieskończonej jego przewadze nad 

stworzeniem. Natomiast zastanawiając się nad tym, na czym mogła polegać wina 

prarodziców w stosunku do Boga, jeśli go nie obrazili, dochodzi do wniosku, że zawiera 

się ona w podporządkowaniu się zewnętrznym materialnym przyczynom i zrezygnowaniu 

z tego, aby ich wysoka pozycja w świecie zależała od wolnego rozwoju ich sił 

duchowych. „Zamiast tego, aby być wolnymi wykonawcami powszechnego celu 

światowego istnienia, oni przeciwnie sami zwrócili się o pomoc do świata, aby on swoimi 

mechanicznymi siłami zrealizował za nich ich przedwieczne powołanie. Tym 

nierozumnym postępkiem zniżyli siebie do położenia prostych rzeczy świata i uczynili 

bezmyślnym swoje światowe istnienie.”370 Innymi słowy, odwrócili oni właściwą 

hierarchię stworzenia, naruszyli Boży porządek. Nie sam fakt spożycia zakazanych 

owoców miał tu znaczenie, lecz to, że spożyli te owoce w sposób przesądny, traktując je 

jak fetysze, dzięki którym chcieli stać się bardziej doskonałymi. Staliby się przestępcami 

także i wtedy, gdyby nawet nie złamali Bożego zakazu, ale w taki przesądny sposób użyli 

jakiegokolwiek innego materialnego przedmiotu. Jednak sami z siebie nie mogliby tego 

zrobić i dopiero kuszenie węża mogło być skuteczne, tym bardziej, że kusił nie dowolnym 

materialnym przedmiotem, lecz posłużył się drzewem dobra i zła, zakazanym przez Boga. 

Ponieważ naruszyli Boży zakaz, to, nawet jeśli nie mieli zamiaru jego naruszenia, ich 

przestępstwo było przestępstwem ludzkim. 

Niesmiełow wskazuje zatem na bezpośredni związek, który istniał pomiędzy decyzją 

moralną prarodziców a radykalną zmianą ich sytuacji w świecie. Analiza upadku ma u 
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niego charakter przede wszystkim dociekania motywów psychologicznych, co czyni 

biblijną opowieść bardziej sugestywną. Skutkiem upadku było to, że człowiek stał się 

więźniem fizycznego świata. W nowej rzeczywistości nie istniało już drzewo życia, które 

zapewniało prarodzicom nieśmiertelność, gdyż czerpali oni z niego życiową energię. 

Niesmiełow podkreśla, że samo zjawisko śmierci musiało być prarodzicom znane, gdyż 

inne cielesne istoty żywe nie posiadały atrybutu nieśmiertelności, ponieważ ich życie nie 

miało na celu nieustannego doskonalenia się. Konieczność śmierci po upadku wyniknęła 

z tego, że ludzie zaczęli podlegać prawom fizycznego świata. W świecie tym zaś śmierć 

jest czymś nieuniknionym. Nie jest więc tak, że śmierć została przez Boga na ludzi 

zesłana. Rosyjski teolog tę myśl bardzo wyraźnie podkreśla: „[...] śmierć nie przyszła do 

ludzi skądś z zewnątrz, w charakterze, na przykład, Bożej kary za grzech; ona przyszła do 

nich sama z siebie, jako naturalne i konieczne następstwo tego przestępstwa, które ludzie 

dokonali.”371  

Warunki, które zastali ludzie w świecie po swoim upadku nie wynikały z twórczej 

woli Boga, ale były efektem działania mechanicznych sił przyrody. Grzech ludzki 

spowodował jakby obniżenie statusu ontycznego Bożego stworzenia, ale to nie było 

Bożym zamiarem. Stworzenie utraciło rozumny cel swojego istnienia. Świat jednak w 

treści pozostał taki, jakim był przed upadkiem i kieruje się tymi samymi prawami, które 

przypisał mu Bóg. Natomiast nastąpiła zmiana w człowieku, która nie dotyczy jednak 

samej natury człowieka, gdyż zachował umysł, zmysły, wolność woli i fizyczną strukturę. 

Zmiana ta wyraziła się w innym stosunku do siebie elementów ludzkiej natury i polega na 

przeciwstawieniu ducha i ciała, co oznacza podporzadkowanie człowieka fizycznemu 

prawu grzechu. To zaś spowodowało inny stosunek człowieka do Boga i świata. 

Człowiek po upadku stał się istotą rozdwojoną i rozbitą, gdyż integralny związek jego 

duchowej osoby z cielesnością został naruszony. Utracił on przede wszystkim możliwość 

życia w bliskości Boga. Przyroda, która w raju była nieustanną manifestacją obecności 

Boga, teraz zaczęła wzbudzać w człowieku uczucie strachu. Będąc uzależnionym od 

fizyczności przyrody, człowiek wiele zjawisk przyrody zaczął odbierać, jako zagrażające 

mu i musiał podjąć działania mające na celu zabezpieczenie się przed tymi zagrożeniami. 

Uczestnictwo w przyrodniczej walce o przetrwanie stanęło jednak w kolizji z duchowym i 

moralnym powołaniem człowieka.  
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Niesmiełow tę sprzeczność, która pojawiła się w człowieku, charakteryzuje 

następująco: „[...] ludzie musieli znaleźć się w kręgu przeciwieństw życia; ponieważ 

zmuszeni żyć według prawa fizycznych potrzeb, musieli jednak oceniać swoje życie 

według moralnego prawa duchowej doskonałości. Wskutek tego musieli oni jednocześnie 

i osądzać, i usprawiedliwiać siebie – osądzać siebie za każdy czyn, który zaprzecza 

prawdzie ich przedwiecznego przeznaczenia, i usprawiedliwiać siebie w każdym 

postępku, który zupełnie odpowiadał ich rzeczywistemu położeniu w świecie.”372 

Cierpienie i śmierć, z jednej strony, nie mogły przesłaniać człowiekowi jego moralnego 

celu życia, z drugiej jednak, musiał on zabiegać o to, aby zachować swoje życie i uniknąć 

cierpienia, gdyż tylko w ten sposób mógł realizować swoje moralne przeznaczenie. 

Dlatego też zaczął on uważać swoje zabiegi o zachowanie życia za moralne posłannictwo, 

chociaż te działania nie wypływają wprost z jego religijnego samookreślenia, lecz z 

poznania swojej zależności od przyrodniczego świata. Człowiek zmuszony został do 

zadawania cierpień i uśmiercania żywej przyrody, co nie było zgodne z jego religijnym i 

moralnym przeznaczeniem. 

Jak zauważa Niesmiełow, więź człowieka z Bogiem po upadku nie została całkowicie 

utracona. Ponieważ ów upadek był efektem nieszczęśliwego błędu i prarodzice nie 

zakwestionowali pierwszeństwa Boga w świecie, to Bóg nie pozostawił ich 

osamotnionymi w ich dążeniu do przywrócenia pierwotnych ich relacji do niego. Ci 

ludzie, którzy opowiedzą się po stronie dobra mogą zatem liczyć na Bożą pomoc i Bóg 

złożył obietnicę, że nie będą wiecznie znajdować się w niewoli grzechu. „Dał on ludziom 

pozytywną nadzieję, że ich walka ze złem nie będzie nieskończona, dlatego że wśród nich 

zjawi aię taki Następca, który zdepcze pyszną głowę węża.”373 Nawet, jeśli ludzie do 

czasu tego wydarzenia będą cierpieć i umierać, to dzięki tej obietnicy Boga powinni 

wiedzieć, że Bóg nie wyrzekł się ich.  

Niesmiełow podkreśla, że w ten sposób Bóg wzmocnił ludzi w ich walce ze złem i 

wystąpił przeciwko ich wspólnemu wrogowi, którym jest szatan, chcący ich całkowicie 

od niego oderwać. Ludzie otrzymali wiedzę o konieczności przechodzenia przez drogę 

cierpienia i śmierci, ale jednocześnie Bóg zarysował im perspektywę zbawienia. 

Problemem, który pojawia się w związku z tą Bożą obietnicą zbawienia jest to, w jaki 

sposób ludzie mogli sobie wyobrażać, to zbawienie i na czym miało polegać obiecane 

wyzwolenie ich z władzy grzechu i śmierci. Niesmiełow twierdzi, że u podstaw wiary w 

                                                
372 Ibidem, t.2, s.261. 
373 Ibidem, t.2, s.255.  



 - 246 - 246 

realność tego zbawienia znajdowało się przekonanie o możliwości zmartwychwstania 

człowieka. Podkreśla przy tym, że należy wyraźnie odróżnić ideę zmartwychwstania od 

przekonania o istnieniu życia pozagrobowego. Jego zdaniem w nauce biblijnej nie 

występuje koncepcja nieśmiertelności, rozumianej jako naturalne przejście po śmierci do 

nowego życia.  

To stanowisko jest zresztą zgodne z danymi nauki na temat psychofizycznego życia 

człowieka. Śmierć bowiem oznacza nie tylko rozkład ludzkiego ciała, lecz jest śmiercią 

całego człowieka, jako pewnej integralnej całości. „I nauka, i Biblia to samo wiedzą o 

człowieku  – nie jako o duchu, tylko czasowo zamieszkującym budowlę materialnego 

ciała, ale jako o duchu, od początku zrealizowanym w warunkach materialnego istnienia. 

Zatem, wraz ze zniszczeniem tych warunków, tj. z nastąpieniem śmierci, nie tylko samo 

ciało człowieka podlega rozkładowi, ale już od początku sam człowiek rozkłada się na 

swoje składowe elementy, i umiera właściwie nie ciało i nie duch człowieka, ale właśnie 

człowiek.”374 Dlatego, według Niesmiełowa, nie można mówić o pośmiertnej egzystencji 

człowieka i autorzy biblijni, wiedząc o tym, nie pojmowali śmierci jako naturalnej 

przemiany warunków życia. Co jest w tym kontekście istotne, to pragnęli oni tylko 

zbawienia od śmierci, żyli nadzieją tego zbawienia, a nie nadzieją nieśmiertelności, 

rozumianej jako pozagrobowa egzystencja odłączonej od ciała duszy. 

W Biblii dusza jest uważana za niezniszczalną i po śmierci człowieka nie przestaje 

istnieć, lecz nie ma ona żadnej relacji do ziemskiego życia. Wprawdzie zachowuje 

świadomość, lecz świadomość ta traci swój aktywny charakter. Pozagobowe istnienie 

duszy jest w zwiazku z tym przedstawiane jako egzystencja cienia. Niesmiełow stwierdza, 

że brak w religii żydowskiej jakiejkolwiek koncepcji życia pozagrobowego (z wyjątkiem 

tych, które są przedstawione w niekanonicznych  Księdze Mądrości Salomona  i  III 

Księdze Ezdreasza) stanowił źródło zmartwienia dla apologetów starotestamentowego 

objawienia, ponieważ mógł skłaniać do poglądu o prymitywizmie tej religii. Ten  

niedostatek tłumaczyli w ten sposób, że w okresie, kiedy były pisane księgi Starego 

Testamentu, umysł ludzki jeszcze nie dojrzał do pojęcia życia pozagrobowego, albo że 

przedstawianie nauki o nieśmiertelności prymitywnemu ludowi mogło prowadzić go do 

przesądów, albo też, że w istocie religia żydowska zawierała w sobie wiarę  w życie 

pozagrobowe.  
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Zdaniem Niesmiełowa brak w religii żydowskiej koncepcji pośmiertnego bytowania 

nie świadczy wcale o niższości tej religii, lecz, wręcz przeciwnie, jest świadectwem jej 

prawdziwości. Chociaż wraz z odrzuceniem życia pozagrobowego moralna działalność 

człowieka traci sens, to z drugiej strony podtrzymywanie wiary w taką egzystencję, 

wobec oczywistego faktu jej niemożliwości, byłoby umacnianiem przesądu. Niesmiełow 

przyjmuje pogląd, że źródłowe znaczenie ma tylko idea zmartwychwstania, która była 

pierwotnym wierzeniem ludzkości. Prowadzi do tego analiza treści i przekonań zawartych 

w różnych religiach i kulturach. „Rzecz w tym, że bez względu na powszechne 

panowanie w ludzkości naturalnej wiary w życie pośmiertne, u wszystkich kulturalnych i 

niekulturalnych narodów ziemi istnieje jednak takie pojęcie śmierci, według którego nie 

jest ona wcale przejściem człowieka do nowego życia, ale przeciwnie czasowym 

zatrzymaniem albo czasowym przerwaniem ludzkiego życia.”375 

Koronnym argumentem na rzecz takiego przekonania jest dla Niesmiełowa to, że w 

językach wszystkich narodów europejskich śmierć pojmuje się jako zaśnięcie, czyli 

rodzaj snu. To przekonanie wykracza także poza narody europejskie i nie można go 

uważać tylko za produkt kulturowego wpływu chrześcijaństwa. Jest ono jakimś 

najbardziej pierwotnym poglądem ludzkości. Postrzeganie śmierci jako rodzaju snu, 

obecne wśród najdawniej żyjących ludzi i obecne współcześnie w narodach znajdujących 

się na różnych szczeblach rozwoju kulturalnego, zdaniem Niesmiełowa, nie opisuje 

samego faktu śmierci, ponieważ doświadczenie kontaktu ze śmiercią uczy, że ciało 

podlega rozkładowi, lecz stanowi wyjaśnienie sensu tego faktu. Chociaż ludzie doskonale 

wiedzieli, że ma miejsce pośmiertny rozkład człowieka, to jednak byli przekonani, że ten 

rozkład jest tylko czasowy i umarły powróci do przerwanego życia, tak jak śpiący 

człowiek budzi się ze snu. 

Dla Niesmiełowa to przyrównywanie śmierci do stanu snu jest dowodem na to, że 

idea zmartwychwstania jest podstawowym sposobem wyrażania ludzkiej wiary w 

prawdziwość Bożej obietnicy o zbawieniu ludzi. Podkreśla przy tym, że chodzi tu o 

wiarę, która ma naprzeciw siebie fakt niszczącej siły śmierci. Ta powszechna wiara jest 

jakby kontynuacją wiary pierwszych ludzi w zbawienie, które obiecał im Bóg. U podstaw 

jej leży zatem Boży autorytet. „Znaczy to, że idea zmartwychwstania rzeczywiście służyła 

niegdyś za pierwsze i ogólnoludzkie wyjaśnienie Bożej obietnicy zbawienia ludzi.”376 

Dlaczego jednak ta powszechna najpierw wiara w zmartwychwstanie z czasem utraciła 
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swoją moc? Niesmiełow wyraża pogląd, że stało się tak wskutek tego, że panowanie 

śmierci oraz niespełnienie nadziei na jej zniweczenie powodowało osłabienie wiary w 

zmartwychwstanie, która została zastąpiona ideą pośmiertnego zbawienia w świecie 

pozagrobowym. „W ten sposób, z pierwotnego uzasadnionego przekonania całej 

ludzkości, że „śmierć jest tylko snem”, w końcu pozostało jako ogólnoludzkie to potoczne 

powiedzenie, które tylko dlatego, oczywiście, zachowało się we wszystkich ludzkich 

językach, ponieważ przez wszystkie narody zaczerpnięte zostało z jednego i tego samego 

źródła, właśnie jako dziedzictwo od pierwszych ludzi.”377  

Niesmiełow pisze, że wiara w zmartwychwstanie w świecie starożytnym ostatecznie 

prawie wygasła i tylko nieliczni przedstawiciele narodu żydowskiego ją podtrzymywali. 

Ludzie nie byli skłonni przyjmować tej wiary, ponieważ nie mieli dostatecznej poręki za 

jej prawdziwość. Zatem znali prawo śmierci, natomiast nie znali prawa 

zmartwychwstania. Dlatego możliwość powstania ludzi z grobów wydawała im się 

niewiarygodna. Ponieważ śmierć zaistniała w świecie za sprawą ludzkiego grzechu, to jej 

zniweczenie byłoby możliwe tylko wtedy, gdyby w świecie został porządek życia, 

wykluczający grzech. „Dla zniszczenia śmierci ludzie powinni uczynić ją bezsensowną, a 

dla tego, aby uczynić ją bezsensowną, powinni zwyciężyć zło i usprawiedliwić wieczny 

sens swojego życia.”378 Ludzie jednak sami nie są w stanie tego uczynić, ponieważ nie 

mają żadnego usprawiedliwienia przed Bogiem. Sama znajomość i wypełnianie 

prawdziwego religijno-moralnego prawa ludzkiego życia nie wystarczy do 

usprawiedliwienia się wobec Boga. Poznanie bowiem prawdziwego prawa życia służy 

tylko osądzeniu u człowieka i uświadamia mu jego winę wobec Boga. Poznanie to 

nakłada na człowieka nie tylko obowiązek usprawiedliwienia swojego życia, ale i także 

obowiazek uwolnienia się od winy w stosunku do prawdy życia. To zaś jest niemożliwe 

do wykonania przez człowieka. Także i Bóg może co najwyżej przebaczyć człowiekowi, 

czyli uwolnić go od kary, natomiast nie może jego winy zmienić w niewinność. 

Poznanie prawdziwego prawa życia jest środkiem usprawiedliwienia przez człowieka 

swojego życia, ale nie jest on w stanie sam uwolnić siebie od winy i tym samym 

zrealizować swojego przeznaczenia w świecie. Niesmiełow pokazuje, że jeśli 

usprawiedliwić swoje życie może tylko sam człowiek, to musiałby on dokonać czegoś 

niewiarygodnego: „[...] jeśli on ma zniszczyć w sobie całą swoją winę przeciwko 

prawdzie życia, to dla zniszczenia w sobie tej winy nie ma on innego środka, jak 
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zniszczenie wraz z winą siebie samego, ale takie zniszczenie, aby po swoim zniszczeniu 

on jednak pozostał żywym, lecz już godnym życia.”379 Przejście przez śmierć jest zatem 

jedynym sposobem oczyszczenia się człowieka z winy. Wraz z człowiekiem umiera jego 

wina i grzech, gdyż grzech istnieje w człowieku, a nie poza nim. Zatem, gdyby możliwe 

było, aby zmarły wraz ze swoją winą człowiek powrócił do życia, to byłby to już nowy 

człowiek, pozbawiony tej winy. Jednak, stwierdza rosyjski myśliciel, śmierć człowieka 

nie daje mu już możliwości powrotu do życia. Wprawdzie wraz ze śmiercią człowieka 

znika też jego wina, ale to nie usuwa bezsensu ludzkiego życia, które kończy się równie 

bezsensowną śmiercią. Wniosek jest taki, że człowiek nie może usprawiedliwić się przed 

Bogiem sam, więc potrzebuje Zbawiciela, który oczyści go z grzechu. Nie wystarczy 

bowiem, aby od mądrego nauczyciela otrzymać wiedzę o prawdziwym życiu i ją 

stosować, aby się samemu zbawić, gdyż religijno-moralne prawo nie usprawiedliwia 

człowieka. Zbawiciel ma wybawić człowieka z nieprawdziwego życia umierając śmiercią 

wszystkich ludzi i biorąc na siebie wszystkie ich winy, a następnie poprzez swoje 

zmartwychwstanie realizując prawo powszechnego zmartwychwstania.  

Rosyjski teolog wskazuje tutaj na centralne soteriologiczne znaczenie Chrystusa, 

który jako jedyny może wyprowadzić ludzkość ze wszystkich sprzeczności, które wynikły 

z rajskiego upadku i który ma wypełnić obietnicę daną przez Boga upadłym prarodzicom. 

Antropologia Niesmiełowa znajduje więc swoje dopełnienie w chrystologii. Usunięcie 

grzechu i wynikającej z niego śmierci nie może być dziełem samego człowieka, ale 

również nie może tego uczynić sam Bóg. Dlatego zbawienie może zrealizować się tylko 

jako czyn bosko-ludzki. Z tego względu Niesmiełow w centrum prawdy soteriologicznej i 

eschatologicznej stawia Chrystusa. Chrystus bowiem jest tym nieodzownym ogniwem, 

które przywraca związek pomiędzy Bogiem a człowiekiem, naruszony w efekcie upadku 

człowieka i pogrążenia się go w grzechu, którego skutków sam nie jest w stanie 

przezwyciężyć. Zbawienie jest wyrazem odpowiedzialności Boga za swoje stworzenie. 

 Niesmiełow wyraźnie podkreśla związek pomiędzy stworzeniem świata a jego 

zbawieniem. Chrystus dokonuje dzieła zbawienia kierowany troskliwą miłością do 

swojego stworzenia, które znalazło się w niewoli grzechu. „Właśnie dlatego, że On jest 

prawdziwym Synem Bożym i Bogiem, On rzeczywiscie może być prawdziwym Stwórcą 

całego świata, widzialnego i niewidzialnego, ziemskiego i niebieskiego; i właśnie dlatego, 

że jest On prawdziwym Stwórcą całego świata, to On rzeczywiście może przyjąć na 
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siebie wszystkie grzechy świata i swoją śmiercią On rzeczywiscie może je unicestwić.”380 

Wprawdzie grzeszność świata wynika wyłącznie ze złej woli upadłych duchów i ludzi, a 

Stwórca nie ponosi za to odpowiedzialności za grzech, jednak jest odpowiedzialny za 

zaistnienie i istnienie świata. Gdyby świat nie został stworzony, to nie byłoby grzechu. 

Odpowiedzialność Boga za istnienie świata i realizację w nim celów swojego stworzenia 

skłania go do podjęcia dzieła zbawienia, chociaż jest tylko jego dobrowolnym aktem. 

Wprawdzie mógł on unicestwić sprawców zła, jednak to oznaczałoby, że ich stworzenie 

było czymś daremnym. Dlatego kierowany odpowiedzialnością za stworzenie przyjął on 

na siebie winę za jego grzech. 

Prawosławny teolog zatem za klucz do zrozumienia aktu zbawczego Chrystusa 

przyjmuje koncepcję Boga, który kieruje się miłością, a nie tylko karzącą 

sprawiedliwością. Na ten zasadniczy aspekt soteriologii Niesmiełowa zwraca uwagę 

Janusz: „Stosunek Boga do stworzenia wypływa z miłości, a nie z konsekwentnej 

sprawiedliwości. [...] analiza poglądów Niesmiełowa ukazuje Boga jako miłującego swe 

upadłe stworzenia, a nie jako sędziego.”381 Zbawienie nie jest więc jakąś próbą naprawy 

nieudanego dzieła stworzenia, jak to sobie wyobrażali gnostycy, lecz jest przywróceniem 

tego stworzenia do jego pierwotnego stanu, naruszonego przez grzech. Co więcej, 

stwierdza Niesmiełow, już przed stworzeniem świata Bóg wiedział, że świat zostanie 

opanowany przez grzech, który ten świat uczyni niegodnym swojego Stwórcy. Jednak 

Bóg nie zrezygnował ze stworzenia świata, ponieważ Syn Boży jeszcze przed jego 

stworzeniem postanowił przyjąć na siebie grzechy, które w tym świecie zaistnieją. To 

jeszcze bardziej potwierdza odpowiedzialność Boga za swoje stworzenie i miłość do 

niego. Sam fakt Bożego wcielenia, które dokonało się w Chrystusie oznacza 

usprawiedliwienie Boga-Stwórcy. Chrystus bowiem, objawiając się widzialnie w świecie, 

nadaje mu sens i cel, który został utracony w wyniku upadku. „[...] tym, tylko, że 

Chrystus żył w świecie, On całkowicie usprawiedliwił Boże dzieło stworzenia świata, 

dlatego ze do tego usprawiedliwienia trzeba tylko tego, aby świat odpowiadał 

przedwiecznemu celowi swojego istnienia, tj. żeby służył on rzeczywistemu objawieniu 

Boga.”382 Chrystus usprawiedliwia Boga w jego twórczym działaniu, mimo że to 

usprawiedliwienie samo w sobie jeszcze nie zbawia świata od zła. Aby bowiem dokonało 

się usprawiedliwienie ludzi przed Bogiem Chrystus musi jeszcze przejść swoją paschalną 
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drogę, która doprowadzi do oczyszczenia ludzi z grzechu i da im nadzieję 

zmartwychwstania.  

Niesmiełow problem śmierci człowieka postrzega w ścisłym związku ze śmiercią 

Chrystusa na krzyżu i jego zmartwychwstaniem. To znaczy, że tylko włączenie śmierci 

ludzkiej w śmierć Chrystusa nadaje jej sens i prowadzi do zniszczenia grzechu, a tym 

samym przywrócenia człowiekowi takiego sposobu istnienia, wolnego od cierpienia i 

śmierci, jaki miał przed upadkiem. Rosyjski teolog, chcąc zrozumieć chrześcijański sens 

śmierci, wychodzi od faktu ludzkiej grzeszności. Zauważa, że wybaczenie grzechu wcale 

człowieka od niego nie uwalnia, a to uwolnienie jest możliwe tylko wtedy, gdy grzech 

zostanie w samym grzesznym człowieku zniszczony. Zadaje w związku z tym pytanie: 

czy człowiek sam jest w stanie  zniszczyć soje grzechy, to znaczy uczynić je realnie 

nieistniejącymi? Człowiek może doskonalić się moralnie i można sobie wyobrazić 

sytuację, że postępując na tej drodze przestanie w koncu grzeszyć. Jednak, stwierdza 

Niesmiełow, jest to faktycznie niemożliwe, ponieważ skoro fakty wskazują, że taki 

człowiek grzeszył w przeszłości, to nie ma gwarancji, że tego nie będzie czynił w 

przyszłości. Prawdziwe zwycięstwo nad grzechem może się dokonać zatem nie na drodze 

moralnego życia człowieka, lecz tylko wtedy, gdy umiera on za prawdę moralnego życia. 

Wynika to bowiem z tego, że tylko umarły człowiek nie może już grzeszyć. Paradoks 

polega tu jednak na tym, że w tym wypadku działanie to prowadzi do tego, że wraz z 

unicestwieniem grzechu ginie ten, który ten grzech zwycięża. W ten sposób człowiek nie 

osiąga ani osobistych, ani ogólnych celów światowego życia.  

Prawosławny myśliciel dochodzi do wniosku, że ludzie mogą co najwyżej walczyć z 

grzechem i przezwyciężać osobne grzeszne pokusy, ale nie są w stanie zniszczyć samej 

swojej grzeszności i zdjąć z siebie winy za grzech. Niemożliwe jest zniszczenie 

możliwości grzesznych pokus, tym bardziej, że jest ona określona nie tylko naturą 

grzesznej natury danego człowieka, lecz także jego związkami  z innymi ludźmi i 

światem. Zatem człowiek musiałby przeobrazić cały świat, a nie tylko siebie, aby uczynić 

swoje życie bezgrzesznym. To jest jednak niemożliwe do wykonania siłami ludzkimi. 

Ostatecznie człowiek i ludzkość mogą zostać wybawieni z grzechu  i winy z jego powodu 

poprzez śmierć Chrystusa. Chrystus swoją śmiercią niszczy grzech tych wszystkich ludzi, 

którzy rzeczywiście pragną jego zniszczenia. Dla Chrystusa śmierć nie była 

koniecznością, ponieważ sam jest bezgrzeszny, a tylko w wypadku ludzi śmierć jest 

wynikiem ich grzeszności. W odróżnieniu od ludzi, którzy po upadku są 

podporządkowani swoją duchową naturą prawu fizycznego istnienia i w związku z tym 
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podlegają śmierci, Chrystus w swojej ludzkiej naturze nie podlega konieczności śmierci, 

ponieważ w nim ciało jest w pełni podporzadkowane duchowi. Śmierć Chrystusa zatem 

nie wynikała z konieczności, ale była jego dobrowolną ofiarą za grzechy ludzkości. Była 

ona konieczna nie dla samego Chrystusa, lecz dla świata, który bez niej nie uwolniłby się 

z grzechu. Niesmiełow dotyka tu bardzo ważnej dla zrozumienia znaczenia śmierci 

Chrystusa kwestii: „Oczywiście, przedstawiała ona sobą ten sam czyn, którego musiał 

dokonać świat grzesznych istot dla zniszczenia swoich grzechów, ale którego w 

rzeczywistości świat nie mógł dokonać, ponieważ zniszczyłby on sobą nie tylko wszelką 

nieprawdę w swiecie, ale i cały żywy świat samych grzeszników.”383  

Dużo miejsca w swoich rozważaniach Niesmiełow poświęca zagadnieniu właściwej 

interpretacji odkupieńczej ofiary Chrystusa. Opowiada się on za koncepcją zbawienia 

rozumianego jako oczyszczenie z grzechów a przeciwko koncepcji jurydycznego 

usprawiedliwienia. Jest to zresztą jeden z wiodących motywów jego chrześcijańskiej 

soteriologii. Bierdiajew, odnosząc się do tego apektu myśli Niesmiełowa pisze: 

„Człowiek sam, uświadamiając w sobie bogopodobną naturę, uznaje siebie za niegodnego 

przebaczenia i pragnie stać się doskonałym. Sens ofiary Chrystusa to nie wykupienie 

grzechu, nie przebłaganie Boga- Ojca, ale cudowna przemiana ludzkiej natury i 

doskonałość. Jurydyczna nauka o odkupieniu poniża człowieka i Boga.” 384  

Niesmiełow uważa, że jurydyczna nauka o odkupieniu była wynikiem spotkania się 

chrześcijańskiej nauki o zbawieniu ze świadomością pogańską. Poganie zgubę grzesznika 

pojmowali jako karę, którą Bóg na niego nałożył za jego grzech, a zbawienie było w 

związku z tym uwolnieniem przez Boga tegoż grzesznika od tej kary. Nie widzieli oni 

sensu ani potrzeby przyjmowania przez Boga na siebie ludzkich grzechów i śmierci za 

nie. W ich wyobrażeniu wystarczy, aby Bóg wybaczył ludziom ich grzechy, zdjął ciężar 

kary i zachował im życie. Apologeci chrześcijańscy, chcąc wytłumaczyć poganom sens 

ofiary Chrystusa, stanęli przed próbą pogodzenia wymogów sprawiedliwości i miłości w 

swoim obrazie Boga. Dlatego wypracowali koncepcję, według której odkupieńcza ofiara 

Chrystusa niejako wykupuje i rekompensuje grzechy ludzkości w obliczu sprawiedliwego 

i karzącego za grzechy Boga. „Ta niezmierzona ofiara zupełnie spłaca sobą wszystkie 

przestępstwa ludzi, i dlatego, zupełnie czyniąc zadość Bożej sprawiedliwości, 

                                                
383  Ibidem, t.2, s.311. 
384 Nikołaj Bierdiajew, Opyt fiłosofskogo oprawdanija christianstwa (O knigie W.Niesmiełowa «Nauka o 
cziełowiekie»), s.43.   
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rzeczywiście odsłania miejsce dla wszystko przebaczajacej Bożej miłości i rzeczywiście 

czyni możliwym Boże zbawienie ludzi.”385  

Interpretacja ta, przydatna do celów apologetycznych i misjonarskich, z czasem stała 

się powszechnie obowiązującą w literaturze teologicznej. Niesmiełow jednak dostrzega 

jej zasadnicze braki i bezsensy. Prowadzi ona między innymi do przekonania, że ludzie 

zbawieni zostają nie dlatego, że sa godni zbawienia, ale z tego powodu, że Bóg okazał im 

łaskawość. Ludzie zbawieni nie będą tymi, którzy osiągnęli właściwy cel życia 

religijnego, czyli świętość, ale będą tylko czuli się wolnymi od kary za swoje grzechy. 

Poza tym jurydyczna koncepcja odkupienia tworzy sprzeczny obraz Boga, ponieważ 

sugeruje, że Bóg przenosi swój gniew z powodu grzechów z ludzi na swojego Syna, który 

przecież jest bezgrzeszny. Te zaś trudności, rodzące się przy próbach zrozumienia tej 

nauki, zauważa Niesmiełow, mogą skłaniać wielu filozofów we współczesnym świecie 

chrześcijańskim do odrzucenia dogmatu odkupienia.  

Zdaniem Niesmiełowa, prawdziwa nauka o odkupieniu, według której polega ono na 

oczyszczeniu z grzechów, przywraca właściwe relacje między Bogiem Ojcem i Synem 

Bożym. Bóg Ojciec oddał Syna na ofiarę z miłości. Ojciec składał ofiarę ze swego Syna i 

dlatego można powiedzieć, że ofiara Ojca i Syna składają się na całość boskiej ofiary. W 

ofierze krzyża mamy do czynienia z tą samą miłością do świata Ojca i Syna, w związku z 

czym bezsensowne jest mówienie o karzącym Ojcu i miłującym Synu. Ofiara Ojca nie ma 

charakteru cierpienia, ale jest jego udziałem w śmierci Syna na zasadzie 

samowyrzeczenia. Pisze o tym Janusz: „Mówiąc o czynnym i bezpośrednim 

zaangażowaniu się Boga Ojca w zbawczej śmierci Wcielonego Syna Bożego, Niesmiełow 

nigdy nie używa słowa: cierpienie /muka/ Boga Ojca. Czy jednak twierdzenie, że Ojciec 

wraz z Synem składa ofiarę nie oznacza kenozy Ojca? Oczywiście, nie można mówić o 

uniżeniu Ojca, ale samowyrzeczeniu, termin ten stosuje autor zarówno do Ojca jak i do 

Syna Bożego, zbawiających świat.”386  

Przyjęcie przez Chrystusa ludzkich grzechów nie jest równoznaczne z odebraniem ich 

grzesznikowi, gdy on ich się nie wyrzeka. Niesmiełow twierdzi, że oznaczać to może 

tylko udzielenie pomocy grzesznikowi w jego walce z grzechem. Odkupienie musi 

zakładać współdziałanie Boga i grzesznika, który pragnie uwolnić się od swoich 

grzechów. „Syn Boży, zgodnie ze swoją boską miłością do swojego stworzenia, jeszcze 

                                                
385 Wiktor Niesmiełow, Nauka o cziełowiekie, t.2, s.323. 
386  Stanisław Janusz, Człowiek ocalony. Tajemnica odkupienia w antropologicznej interpretacji Wiktora 
Iwanowicza Niesmiełowa, s.140. 
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przed stworzeniem świata zgodził się przyjąć na siebie wszelki grzech każdego 

grzesznika. Lecz dla tego, aby On mógł przyjąć i rzeczywiście przyjął na Siebie obce dla 

Niego grzechy jakiegokolwiek grzesznika, do tego grzesznik sam powinien uświadamiać 

swoje grzechy, jako swoje winy wobec Boga, i w związku z tym sam powinien pragnąć i 

szukać sobie zbawienia od grzechów.”387  

Co więcej, Niesmiełow uważa też, że nawet upadli aniołowie i szatan mogą być 

oczyszczeni z grzechu, o ile wyrażą wolę odkupienia swoich grzechów. Oczyszczenie z 

grzechów, które dokonuje się dzięki męczeńskiej śmierci Chrystusa, stanowi jakby dalszy 

ciąg Bożego aktu stworzenia. Na ten motyw Niesmiełowowskiej teologii krzyża zwraca 

uwagę Janusz: „Autor twierdzi, iż człowiek osiąga stan niewinności nie dzięki własnemu 

zwycięstwu nad grzechem, lecz wskutek przyjęcia na siebie grzechów i zniszczeniu ich 

przez Zbawcę i stwórcę. Stan ten jest dla człowieka niezwykłym darem Boga. Dzięki 

niemu grzesznik znajduje się w sytuacji człowieka w chwili jego stworzenia.[...] 

Oczyszczenie człowieka z grzechów przez krzyżową śmierć Chrystusa ma więc, w 

rozumieniu prawosławnego soteriologa, charakter stwórczy.”388 Bóg w ten sposób zresztą 

nie naprawia błędy swojego stwórczego dzieła, ale stworzenie odnawia. Jednak człowiek, 

oczyszczony przez Boga z grzechu, podobnie jak rajscy ludzie, może aktywność swoją 

skierować zarówno w kierunku dobra, jak i zła. Jego sytuacja jest trudniejsza od sytuacji 

prarodziców, ponieważ ci nie znali innego świata, oprócz raju, natomiast on ma już za 

sobą doświadczenie grzesznego świata. 

W związku z tym, skoro nie wystarczy samo oczyszczenie z grzechów, to muszą być 

zmienione zewnętrzne warunki życia, w których człowiek funkcjonuje, gdyż one tworzą 

możliwe „środowisko grzechu”. Jednak to oznaczałoby, że w momencie pojawienia się 

chrześcijaństwa dotychczasowy świat, wraz z tymi ludźmi, którzy nie chcieliby żyć 

zgodnie z nauką Chrystusa, powinien zostać zmieniony. Chrystus zatem musi zarazem 

pozostawić dotychczasowy świat nienaruszonym, a jednocześnie go zmienić. Fakt jego 

zmartwychwstania jest właśnie spełnieniem tego, zdawałoby się niemożliwego do 

realizacji, warunku. „Wskutek tego ludzki ród i świat materialny mogą być zmienione i 

mogą być przeobrażone, ale nigdy i żadnym sposobem nie mogą być już zniszczone – 

dlatego właśnie, że w ich skład wchodzi teraz Sam wszechmogący Stwórca istnienia.”389  

                                                
387Wiktor Niesmiełow, Nauka o cziełowiekie, t.2, s.336.  
388 Stanisław Janusz, Człowiek ocalony. Tajemnica odkupienia w antropologicznej interpretacji Wiktora 
Iwanowicza Niesmiełowa, s.149. 
389 Wiktor Niesmiełow, Nauka o cziełowiekie, t.2, s.341. 
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Zmartwychwstanie spowodowało, że Chrystus wszedł w swoje stworzenie i chociaż 

wstąpił do nieba, to stał się ludzką naturą i jego materialne ciało nie przestało być częścią 

materialnego świata. Świat materialny, a Niesmiełow powołuje się tu nie tylko na  

objawienie Biblii, ale i na dane nauki, w szczególności na ewolucyjną teorię Herberta 

Spencera, zostanie jednak zniszczony i wraz z tym przestanie istnieć ludzkość, związana z 

warunkami tego świata. Jest to bowiem świat pogrążony w złu. Jednak moment 

zniszczenia świata będzie oznaczał pojawienie się  nowego nieba i nowej ziemi, czyli 

pojawienia się nowego świata. Chrystus objawi się jako nowy Adam, a wszyscy ludzie 

zmartwychwstaną. Będzie to proces tak samo naturalny, jak teraz naturalna jest śmierć. 

Ponieważ aktualnie większość ludzi tkwi w grzechu, a Bóg nie chce ich unicestwić, więc 

świat jeszcze trwa. Ludzie, którzy wierzą w ofiarę Chrystusa i pragną zbawienia w 

świecie tym, napełnionym grzechem, mogą tylko z grzechem walczyć i z jego powodu 

cierpieć. Bóg jest bowiem miłością i chce wszystkim dać szansę, aby liczba zbawionych, 

tych którzy grzechu się wyrzekną wzrastała. Zbawienie dokona się w warunkach innego 

świata, który zostanie odbudowany z elementów starego świata przez siłę ciała i krwi 

Chrystusa. Ludzie ożyją dzięki nowemu zjednoczeniu duszy i ciała. 

Niesmiełow podkreśla wyraźnie, że jedyną faktyczną formą nieśmiertelności jest 

nieśmiertelność zmartwychwstania, a nie samej duszy. „Dusza człowieka, oczywiście, jest 

nieśmiertelna, ale ona jest tylko duszą człowieka, a nie samym człowiekiem. Chociaż po 

śmierci jego dusza będzie zachowywać wieczne istnienie, on sam jednak nie będzie 

istnieć, dlatego jaki jest dla niego sens w niewątpliwej nieśmiertelności jego duszy?”390 

Dlatego tylko zmartwychwstanie w pełni rozwiązuje problem nieśmiertelności człowieka. 

Taka jest podstawowa różnica pomiędzy chrześcijańską nauką o zmartwychwstaniu a 

wyobrażeniami religii pogańskich o pośmiertnym bytowaniu dusz.  

Ten aspekt myśli Niesmiełowa akcentuje Pugaczew: „Historycznie i, można 

powiedzieć, ontologicznie, śmierć u Niesmiełowa występuje jako moment konieczności 

/czego nie znajdziemy, na przykład u Wł. Sołowjowa, dla którego śmierć od początku jest 

nienaturalna i moralnie bezprawna/. Do czasu zmartwychwstania Chrystusa mogła ona 

być tylko pozbawieniem życia, i jest to jej jedyny obiektywny „sens”. Jednak nie jest ona 

wcale „wyzwolicielką” ludzkiego ducha z okowów, albo otchłani ciała, o ile zgodnie z 

Biblią, podkreśla filozof, ciało przedstawia sobą podstawowy warunek życia ludzkiego 
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ducha, jest instrumentem, narzędziem jego działania.”391 Zmartwychwstanie ludzi, 

podobnie jak zmartwychwstanie Chrystusa, jest też czymś dokonującym się w 

wieczności.  

Niesmiełow podkreśla, że dla Boga zmarli występują przed nim nie jako nieśmiertelne 

dusze, lecz jako zmartwychwstali. To zresztą wzmacnia rzeczywistość ich przyszłego, w 

sensie ludzkiej miary czasu, zmartwychwstania. Tylko człowiek rzeczywistość odnosi do 

tego co przeszłe, aktualne i przyszłe. U Boga wszystko istnieje w sensie wiecznym. 

Zmartwychwstanie istnieje w przedwiecznym planie Bożego stworzenia i to także jest 

rękojmią jego pewności. Chrystusa nie możemy pojmować jako sprawiedliwego 

człowieka, którego Bóg usynowił i wynagrodził zmartwychwstaniem, bo wtedy jego 

zmartwychwstanie nie wpłynęłoby na losy innych ludzi. Takie zmartwychwstanie byłoby 

tylko cudem, który jednak niejest w stanie zmienić powszechnego prawa przyrody. 

Nawet, jeśliby Bóg spowodował zmartwychwstanie innych sprawiedliwych ludzi, to 

przez to zmartwychwstanie nie potwierdziłby on związku pomiędzy zmartwychwstaniem 

Chrystusa a ich zmartwychwstaniem, ponieważ to wynikałoby tylko z ich zasług. 

 Tymczasem, podkreśla Niesmiełow, Chrystus i apostołowie zmartwychwstanie 

zmarłych ludzi uzależniają  przyczynowo od faktu zmartwychwstania Chrystusa. Oznacza 

to, że Chrystus wprowadził w świat swoim zmartwychwstaniem powszechne prawo 

zmartwychwstania. „[...] faktem Chrystusowego zmartwychwstania zostało wprowadzone 

prawo zmartwychwstania zmarłych, jak faktem występku pierwszego człowieka zostało 

wprowadzone do niego prawo nieuchronnej śmierci.”392 Na tej zasadzie, że wkroczenie 

prawa śmierci w świat dokonało się nie wskutek osobistego grzechu pierwszego 

człowieka, lecz przez grzeszne skażenie ludzkiej natury, tak też prawo zmartwychwstania 

było efektem nie osobistej nieskazitelności jednego człowieka, ale nadaniem wyższej 

godności całej ludzkiej naturze. 

Chrystus swoim zmartwychwstaniem wprowadził w świat prawo zmartwychwstania 

zmarłych dlatego, że reprezentował sobą ludzką naturę, natomiast nie był indywidualną 

ludzką osobą. Jego zatem nieskazitelność nie dotyczyła go jako odrębnego człowieka, 

lecz była nieskazitelnością natury ludzkiej. Pisze o tym Janusz: „Wieczność człowieka 

polega więc nie na tym, że należy on do wiecznego ciała Chrystusa, ale na tym, że jest on 

posiadaczem tej samej natury, którą Chrystus uczynił wieczną. Zatem zmartwychwstanie 

                                                
391 O.Pugaczew, W.I. Niiesmiełow: zakon bessmiertija kak wosstanowlienije cziełowieczieskoj prirody, [w:] 
Ideja biessmiertija w russkoj religioznoj fiłosofii. Koniec XIX – naczało XX wieka, s.257. 
392 Wiktor Niesmiełow, Nauka o cziełowiekie, t.2, s.350. 
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Chrystusa nie jest zmartwychwstaniem indywidualnej osoby ludzkiej /Chrystus jej nie 

miał/, lecz zmartwychwstaniem całej ludzkiej natury. Dlatego właśnie zmartwychwstanie 

Chrystusa w sposób konieczny wprowadza prawo powszechnego zmnartwychwstania 

ludzi.”393 Zmartwychwstanie Chrystusa, ponieważ było zmartwychwstaniem 

Bogoczłowieka, to czyni zmartwychwstanie ludzi powszechnym prawem. Natura ludzka 

została w Chrystusie zjednoczona z jego boską Osobą. Gdyby Chrystus zmartwychwstał 

jako indywidualna osoba ludzka, to byłby to tylko dowód na to, że możliwe jest 

zmartwychwstanie zmarłych, ale nie wynikałoby z tego rzeczywiste zmartwychwstanie 

wszystkich ludzi i trzeba by było je pojmować jako szczególny cud.  

Rodzi się też pytanie: dlaczego zmartwychwstanie ma dotyczyć zarówno ludzi 

prawych, jak i grzeszników? Tradycyjna odpowiedź, stwierdza Niesmiełow, jest taka, że 

ci pierwsi zmartwychwstają, aby wiecznie doznawać szczęścia, a drudzy, aby wiecznie 

cierpieć męki. Jednak tu pojawiają się wątpliwości, ponieważ czymś dziwnym byłoby, 

aby Bóg przywracał do życia zmarłych grzeszników po to tylko, by okazać w ten sposób 

swoją moc. Grzesznicy zmartwychwstaną, ponieważ oni także , jak wszyscy pozostali, 

należą do wiecznej natury, która stała się możliwa dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa.  

Inna wątpliwość dotyczy tego problemu, że ludzie nadal umierają, mimo że  posiedli 

wieczną naturę. Odpowiedź jest taka, że chociaż życie wieczne zostało darowane 

ludziom, to jednak obecne życie, zarówno grzeszników, jak i prawych, nie odpowiada 

wiecznemu celowi Chrystusa w świecie. Tak może stać się, jeśli przejdą oni przez śmierć, 

która otworzy im możliwość innego życia. Śmierć, chociaż w tym świecie jeszcze 

istnieje, to utraciła już swą moc, gdyż Chrystus swoim zmartwychwstaniem stworzył 

warunki, w których ludzie mogą stać się nosicielami wiecznej natury. 

Niesmiełow rozważa też problem egzystencji duszy odłączonej od ciała po śmierci. Z 

samej natury ludzkiego ducha wynika to, że dysponuje on energią świadomości. Sama 

świadomość nie wymaga pośrednictwa materialnego ciała, więc zniszczenie tego ciała nie 

wygasza świadomości jako takiej. Jednak po śmierci ta świadomość nie jest wypełniana 

nową treścią. „Ale ponieważ wszystkie przedmioty jego [ludzkiego ducha] świadomości 

są mu dane i tworzone przez niego tylko w żywym procesie jego rzeczywistych odniesień 

do świata, a odniesienia te wraz ze zniszczeniem ciała materialnego przestają istnieć, to, 

chociaż po śmierci nie jest on pozbawiony świadomości, jednak  może mieć w 

świadomości tylko to, co było w jego zakończonym życiu, tj. po rozłączeniu z ciałem 
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może on właściwie nie żyć, a tylko wspominać swoje minione życie, dlatego że 

wspomnienie życia, oczywiście, w zadnym sensie nie może być nazwane życiem, w 

którym np. wspomnienie obiadu może być uważane za rzeczywisty obiad.”394  

Dusze wszystkich umarłych znajdowałyby się w tym położeniu przez całą wieczność, 

gdyby w tym pozagrobowym świecie nie pojawił się Chrystus. Chrystus, który pojawił się 

w otchłani, dał egzytującym tam duszom nadzieję zmartwychwstania. Dzięki temu 

wydarzeniu duchy zmarłych mogą nie tylko wspominać minione życie, lecz także 

wyobrażać sobie życie przyszłe. Wiedza, którą zmarli mają o swoim przyszłym życiu, 

pochodzi tylko od Chrystusa (dotyczy to tych, do których przemawiał, gdy zstąpił do 

otchłani) i z faktu jego zmartwychwstania, dlatego też odnoszą się oni do niego. Ci, 

którzy w przyszłym życiu oczekują zbawienia, w Chrystusie po śmierci oczekiwać będą 

Zbawiciela, natomiast grzesznicy, uświadamiając nieprawdę swojego minionego życia, 

ujrzą w Chrystusie Sędziego. Wieść, którą Chrystus przekazał zmarłym jest też wiedzą o 

ostatecznym dopełnieniu ludzkich losów. Jak pisze Pugaczew: „Niesmiełow uważa, że 

każdy zmarły, niezależnie od swojej chęci, pozna za grobem pełną prawdę o tym, że wiek 

aktualnego świata nieuchronnie kończy się.”395 

Egzystencja pośmiertna ludzkiego ducha jest więc swoistym rodzajem zawieszenia, 

pomiędzy przeżytą na ziemi przeszłością a nadzieją oczekiwanego zmartwychwstania. 

Nie jest więc to już jakieś bezcelowe trwanie. Podkreślić też należy i to, że tym, co 

pozostaje z człowieka po jego śmierci jest zawarty w nim obraz Boży. Pisze o tym 

Janusz: „Śmierć, w rozumieniu autora, niszczy wszelkie przejawy ludzkiego życia. 

Trzeba jednak przyznać, że jest w niej coś z paradoksu. Chociaż unicestwia ona 

egzystencję ludzką, to jednak, w pojęciu Niesmiełowa, jest coś w człowieku, czego ona 

nie dosięga. Tym najgłebszym i niezniszczalnym nawet przez śmierć elementem 

człowieka jest obraz Boży, czyli coś, co pochodzi bezpośrednio od Boga.”396 

Niesmiełowowska teologia obrazu Bożego w człowieku znajduje więc swoje rozwinięcie 

w jego pojmowaniu ludzkiej śmierci. Obraz ten bowiem jest tym łącznikiem, który 

przeprowadza człowieka ze świata fizycznego w rzeczywistość zmartwychwstania. 

Śmierć zaś przestaje być fatalnym końcem, ale otwiera człowieka na nowy wymiar 

istnienia. 

                                                
394 Ibidem, t.2, s.357.  
395 O.Pugaczew, W.I.. Niesmiełow: zakon bessmiertija kak wosstanowlienije cziełowieczieskoj prirody, [w:]  
Ideja biessmiertija w russkoj religioznoj fiłosofii. Koniec XIX – naczało XX wieka, s.258. 
396Stanisław Janusz, Człowiek ocalony. Tajemnica odkupienia w antropologicznej interpretacji Wiktora 
Iwanowicza Niesmiełowa, s.221.  
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Chrystus ofiarowuje ludziom wieczne życie i oczyszcza ich z grzechów, natomiast to, 

czy to wieczne życie będzie oznaczać dla nich zbawienie, czy też zgubę zależy od tego, 

jak oni będą do tego nowego życia przygotowani. Człowiek może wybrać swój przyszły 

los, natomiast nie może go stworzyć, ponieważ prawa, rzadzące przyszłym światem nie 

zależą od niego, podobnie zresztą jak i prawa tego świata. Widzimy tu różnicę w 

poglądach Niesmiełowa i Fiodorowa, ponieważ według tego drugiego człowiek może 

ostatecznie sterować prawami przyrody i, wznosząc się jakby ponad nimi, stworzyć sobie 

nieśmiertelną egzystencję. Niesmiełow podkreśla, że podobnie jak dla orientacji i życia w 

tym świecie człowiek powinien kierować się znajomością jego praw, to również powinien 

znać warunki życia w przyszłym świecie. Ta wiedza, od czasów pojawienia się 

chrześcijaństwa, jest ludziom dostępna. Wraz z Chrystusem i jego zmartwychwstaniem 

przyszły świat stał się rzeczywistością i ta rzeczywistość już teraz może być przez ludzi 

wybrana poprzez wolny wybór nauki i czynu Chrystusa.  

Myśliciel z Kazania dużo uwagi poświęca temu, w jaki sposób ludzie powinni przyjąć 

naukę Chrystusa o zmartwychwstaniu. Zauważa, że prawda chrześcijaństwa ciągle nie 

jest przez wszystkich ludzi uświadamiana. Istnieją całe narody, które znajdują się w takim 

położeniu. Chociaż nauka Chrystusa jest głoszona w różnych częściach świata, to jest też 

wielu ludzi, którzy ją odrzucają. Czynić tak mogą z pozycji deizmu, panteizmu, 

materializmu i ateizmu. Jednak, jeśli przyjąć postawę filozoficzną, według której 

dopuszcza się obcy pogląd, jako możliwie prawdziwy i pogląd własny uważa się za nie do 

końca pozbawiany błędów, to nauka chrześcijańska jest warta poznania.  

Niesmiełow podkreśla, że można, drogą naukowej analizy, dojść do stwierdzenia 

prawdziwości podstawowych zasad chrześcijaństwa. Na tej drodze możliwa jest 

konstatacja istnienia rzeczywistości duchowej, autonomicznej w stosunku do fizycznego 

świata. Tą drogą też, krocząc dalej, można dojść do stwierdzenia istnienia samoistnej 

Osoby. Sama więc naukowa analiza, wolna od założeń religijnych i filozoficznych, 

prowadzić może do uzasadnienia prawd, dotyczących stworzenia świata, genezy zła, 

wcielenia i odkupienia. Na tej podstawie człowiek może dojść do wiary w Chrystusa i 

jego zbawczą misję, która jednak nie oznacza realności jej treści. Niesmiełow wyraźnie to 

akcentuje: „Ale wiara, nawet w konieczny sposób określana powszechnymi prawami 

rozumu, może mówić tylko o powszechnej konieczności znanej treści myślenia, w żaden 

jednak sposób nie dowodząc sobą rzeczywistej prawdy tej treści; tak że jeśliby podstawy 

chrześcijańskiej wiary w Chrystusa byłyby nawet odsłonięte z taką pełnią i głebią, że 

logicznie byłaby nimi określona nie tylko pełna możliwość wiary w Chrystusa, ale i 
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zdecydowana niemożliwość niewiary w Niego, to one same w sobie jednak nie 

wykazywałyby rzeczywistej prawdy wiary chrześcijańskiej, tj. nie zamieniłyby 

chrześcijańskiej wiary w pozytywną wiedzę.”397  

Chrześcijańska nauka wiary nie może być rozpatrywana tylko z teoretycznego punktu 

widzenia, jako tylko naukowy problem. Dopiero na gruncie nastawienia moralno- 

praktycznego nabiera ona właściwego znaczenia. Tą drogą jednak idą nie wszyscy ludzie. 

Ci, którzy dokonali wyboru Chrystusa i jego nauki muszą zaakceptować Chrystusa 

historycznego. Jeśli bowiem przyjąć założenie, że historyczny Chrystus nie był 

rzeczywistym zbawicielem, to przyszły rzeczywisty zbawiciel musiałby być kopią 

historycznego Chrystusa, gdyż warunki chrześcijańskiej wiary w przyszłości nie mogą 

być inne. Stąd wniosek, że wtedy należałoby wybrać pomiędzy Chrystusem prawdziwym, 

a który był samozwańcem. Jednak samozwańcem może być tylko kopia, a nie oryginał. 

W związku z tym Niesmiełow stwierdza, że Bóg nie może spowodować zjawienia się 

drugiego Chrystusa i należy przyjąć, że tylko Chrystus historyczny był rzeczywistym 

zbawicielem świata. Ludzie, którzy są przekonani o prawdziwości swojej wiary muszą 

uznać, że wieczne życie jest dziełem Chrystusa. W świetle takiej wiary można wybrać 

tylko taki los, który oznacza bycie z Chrystusem w jego królestwie, a nie kimś obcym, to 

zaś jest świadectwem dokonania zasadniczego wyboru. Wybór tego losu nie oznacza 

jednak, że go się otrzymało i dlatego człowiek, który pragnie zbawienia, zwraca się do 

Chrystusa z modlitwą, aby ten przyjął go do swego królestwa.  

Chrześcijanin powinien, sądzi Niesmiełow, swoje aktualne życie rozważać jako 

podporządkowane zasadzie wiecznego istnienia. W związku z tym to życie nie ma już 

autonomicznej wartości, ale zostaje niejako włączone w zakres życia wiecznego. „U 

jednego i tego samego człowieka, oczywiście, są nie dwa życia, ale tylko jedno, od czasu 

zmartwychwstania Chrystusa właśnie tylko wieczne życie. Tylko z konieczności powinno 

teraz rozwijać się w warunkach dwóch różnych światów: tutaj ono powinno rozwijać się 

w warunkach walki człowieka o swoją moralną wolność, zaś w świecie przyszłym będzie 

ono rozwijać się w warunkach rzeczywistej moralnej wolności człowieka. Ale w 

przyszłym świecie obumrze albo będzie rozwijać się nie jakieś nowe życie, ale to samo 

życie, które człowiek otrzymał przy swoich narodzinach, tj. to właśnie życie, którym 

człowiek żyje teraz.”398  

                                                
397Wiktor Niesmiełow, Nauka o cziełowiekie, t.2, s.365.  
398 Ibidem, t.2, s.369. 
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Wybór drogi zbawienia, którą przed człowiekiem otwiera Chrystus oznacza istotną 

przemianę w jego życiu, ponieważ nakazuje mu skierowanie się ku celom wiecznym. To 

może powodować jego konflikt z otoczeniem, które bardziej troszczy się o materialne 

ziemskie interesy. Dotyczyć to może także członków najbliższej rodziny. Życie zgodne z 

nauką Chrystusa w pewnych sytuacjach może narażać na wrogość ze strony otoczenia, a 

nawet narażać na śmierć. Niesmiełow uważa, że możliwość ofiary ze swojego życia jest 

wpisana w sam fakt przyjęcia chrześcijańskiej postawy. „Dlatego wierny naśladowca 

Chrystusowej nauki powinien być zawsze gotowy złożyć na ołtarzu swojej wiary nawet i 

swoje życie. Ponieść tę ofiarę, oczywiście, może tylko nadludzkie męstwo, ale Zbawiciel 

czyni ją obowiązkową dla każdego chrześcijanina, gdy warunki wymagają od niego 

poniesienia tej ofiary.”399  

Niesmiełow przy tym zdaje sobie sprawę z tego, że gotowość do męczeńskiej śmierci 

za wiarę jest udziałem nielicznych. Tym niemniej wyrzeczenie się wiary w Chrystusa pod 

wpływem strachu przed jego wrogami, a nawet nie dawanie jawnego świadectwa wiary i 

bycie tylko ukrytym chrześcijaninem oznacza, że człowiek realnie przestaje być 

chrześcijaninem. Osiągnięcie zbawienia bowiem, zgodnie z nauką Chrystusa, oznacza 

konieczność cierpienia do końca. Cierpienie jest wpisane w kondycję chrześcijanina i 

chodzi tu zarówno o cierpienie z przyczyn naturalnych, jak i cierpienie zadawane przez 

innych ludzi. Zatem bycie chrześcijaninem nie oznacza tylko wyznawania apostolskiej 

wiary w Chrystusa, lecz stawia ono także wymóg życia zgodnie z chrześcijańską prawdą. 

Relacja ta także obowiązuje w odwrotnym kierunku, to znaczy nie wystarczy tylko żyć 

zgodnie z ewangelicznymi zasadami, ale należy jeszcze wierzyć w Chrystusa jako 

zbawiciela. Nauka i wiara chrześcijańska może sprawiać wrażenie niezrozumiałej, lecz 

można ją sobie przyswoić. Natomiast życie według zasad tej nauki wymaga dużej 

moralnej siły. Człowiek jednak w walce z grzechem nie jest osamotniony. „Ale Zbawiciel 

przyszedł na świat, aby uwolnić ludzi od zniewolenia prawem grzechu, i dlatego w walce 

z grzechem uczestniczy nie tylko sama słaba wola ludzi, lecz i siła wszechmocnej woli 

Boga-Zbawiciela świata.”400   

Rosyjski myśliciel ludzki udział w zbawieniu równoważy przez podkreślanie roli 

łaski. Podaje przy tym ciekawą interpretację sposobu, w jaki ta łaska może oddziaływać. 

Otóż Chrystus na mocy swojego Bogoczłowieczeństwa staje się wiecznym członkiem 

ludzkości i świata i jego siła jakby włącza się do zestawu sił działających w świecie. Siła 

                                                
399 Ibidem, t.2, s.372.  
400 Ibidem, t.2, s.378.  
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ta może oddziaływać na fizyczne siły materialnego świata, jak również na osobowe siły 

dusz ludzkich na zasadzie ich wspomagania, gdy służą dobru albo hamowania, gdy 

kierują w stronę grzechu. „W ten sposób, heroiczny czyn [ros. podwig] chrześcijańskiego 

życia, przy całym jego niewątpliwym ciężarze dla słabego człowieka, nie może jednak 

być nieosiągalny dla chrześcijanina, dlatego że czyn zbawienia jest nie tylko jego 

własnym czynem, ale jednocześnie jest i Bożym czynem; i jednocześnie dokonuje się 

zarówno własnymi siłami szukajacego zbawienia człowieka, jak i boską siłą Zbawiciela 

świata – Chrystusa. Heroiczny czyn przy tym, oczywiście, pozostaje heroicznym 

czynem.”401  

Dzieje świata po upadku Niesmiełow rozpatruje jako ponawiane przez szatana próby 

o umocnienie w nim swoich wpływów. Chociaż prarodzice zgrzeszyli dlatego, że zostali 

zwiedzeni i nie stali się w ten sposób wrogami Boga, to zniszczyli plan Bożego 

stworzenia. Niesmiełow, w oparciu o apokaliptyczne teksty Biblii przedstawia proces 

chylenia się świata ku upadkowi. Przed swoim końcem świat osiągnie apogeum zła i 

ludzkiego grzechu. Jak zauważa Janusz: „Opisane przez teologa z Kazania ostateczne 

wydarzenia i kataklizmy na ziemi przerażają swą okropnością. Trzeba jednak przyznać, 

że nie sa one wymysłem autora, lecz znajdują swe potwierdzenie w biblijnej apokaliptyce. 

Pisząc o nich, rosyjski teolog powołuje się nie tylko na Pismo św., ale i na dane 

niektórych nauk przyrodniczych, zwłaszcza kosmologii. Kreśląc apokaliptyczną wizję 

ostatnich dni ziemi, Niesmiełow z całym przekonaniem utrzymuje, że nastąpi wtedy 

unicestwienie świata upadłego, a nie jego absolutny koniec.”402 Upadek świata ma 

dokonywać się zarówno w wymiarze moralnym, jak i fizycznym, a zło ujawni swoje 

ostateczne potencje. Zwieńczeniem tych procesów będzie pożar świata i jego momentalne 

przeobrażenie, które objawi ludziom wieczne życie. Ci ludzie, którzy żyć będą przy 

końcu świata, zostaną spaleni, ale jednocześnie duch kazdego z ludzi utworzy sobie nowe 

ciało, dostosowane do warunków nowego świata. Zatem nie umrą oni, ale się tylko 

zmienią. Natomiast ludzie, którzy wcześniej umarli, teraz obudzą się ze śmiertelnego snu 

i ich dusze utworzą sobie nowe ciała, co będzie oznaczało ich zmartwychwstanie. 

Niesmiełow zadaje pytanie: z jakimi ciałami zmartwychwstaną wszyscy ci ludzie? 

Tutaj głosi niezmiernie interesujący pogląd. Twierdzi mianowicie, że pogląd, iż ciało 

zmartwychwstałe ma być tym samym ciałem, z którym człowiek żył i umarł na ziemi nie 

                                                
401 Ibidem, t.2, s.381-382.  
402 Stanisław Janusz, Człowiek ocalony. Tajemnica odkupienia w antropologicznej interpretacji Wiktora 
Iwanowicza Niesmiełowa, s.212-213. 
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da się utrzymać w świetle danych nauki. „W takim wypadku, co zrozumiałe, logika myśli 

powinna wymagać takiego wniosku, że w skład zmartwychwstałego ciała powinna wejść 

nie tylko materialna masa zmarłego ciała, ale i cała w ogóle materialna masa, która 

wchodziła w  skład ludzkiego organizmu przez cały czas jego ziemskiego istnienia; 

ponieważ inaczej zmartwychwstałe ciało chociaż będzie tym samym, z którym człowiek 

zmarł, ale już nie będzie, oczywiście, tym samym, z którym on rzeczywiście żył na 

ziemi.”403  

Problem, w jaki sposób atomy żyjącego ciała zostaną zebrane, był przez 

chrześcijańskich autorów (jak św. Justyn Męczennik) rozwiązywany w ten sposób, że 

dokona się to dzięki Bożej wszechmocy. Jednak Niesmiełow twierdzi, że w świetle 

danych współczesnej nauki przekonanie to nie da się obronić, gdyż obieg życia w 

przyrodzie powoduje, że cząstki z ciał zmarłych wchodzą w skład innych organizmów, w 

tym ludzkich. Zatem te same elementy mogą wchodzić w skład organizmów wielu 

milionów ludzi i wtedy rodzi się problem ich identyfikacji, gdyż do tych samych 

elementów będą chciały pretendować duchy różnych ludzi. Dlatego, twierdzi 

Niesmiełow, konieczne jest, aby duch kazdego człowieka utworzył sobie zupełnie nowe 

ciało. Istnieje wprawdzie argument, mówiący, że Chrystus zmartwychwstał w tym samym 

ciele, które miał za życia, ale rosyjski teolog twierdzi, że dowodzi on tylko tego, że 

Chrystus zmartwychwstał nie w niematerialnym ciele, ale materialnym. Ciało Chrystusa 

po śmierci nie podlegało rozkładowi, natomiast ciała innych zmarłych rozłożyły się, z 

wyjątkiem tych ludzi, którzy zginęli w pożarze przy końcu świata i ich ciała nie zdążyły 

wejść w obieg przyrody. 

Według Niesmiełowa nie istnieje konieczność zmartwychwstania w tym samym ciele 

również ze względów natury moralnej. Ciało bowiem samo z siebie nie czyni ani dobra, 

ani zła, podobnie jak nie ono cierpi czy doznaje przyjemności. To wszystko odnosi się 

tylko do ducha. Ważne jest zatem nie to, w jakim ciele zmartwychwstanie człowiek, ale 

jaki człowiek zmartwychwstanie. Janusz, odnosząc się do tej kwestii podnoszonej przez 

Niesmiełowa zauważa: „Tłumaczenie przez Niesmiełowa sposobu zmartwychwstania 

człowieka w znacznej mierze uwarunkowane jest jego antropologią. Według niej, 

człowieka stanowią całkowicie zintegrowane ze sobą dusza i ciało. Tak właśnie pojęty 

człowiek jest obrazem Bożym. Tylko jako taki, jest uczestnikiem życia zarówno 

                                                
403Wiktor Niesmiełow, Nauka o cziełowiekie, t.2,  s.401-402.  
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ziemskiego, jak i eschatycznego. Jedność ducha z ciałem nie przesądza jednak faktu, iż 

tożsamość człowieka opiera się na tożsamości ciała.”404  

Ludzka tożsamość jest określona przez jedność osoby. Ciało natomiast w ciągu życia 

podlega nieustannej wymianie elementów. Przy tym jednak człowiek pozostaje ten sam. 

Ważna jest zatem sama relacja ducha do jego cielesności, co nie musi oznaczać 

niezmienności materialnej ciała. Ciało pozostaje ciągle własne, choć jego elementy mogą 

się zmieniać. W momencie zmartwychwstania dusze zmarłych nie wcielą się w swoje 

poprzednie ciała, lecz same sobie stworzą nowe ciała. Podobnie jak w tym życiu dusze 

tworzą swoje ciała, rozwijając swoje siły życia, tak też będzie przy zmartwychwstaniu. 

Tutaj Niesmiełow odwołuje się do ewangelicznej paraboli ziarna, które od wewnątrz 

rozwija swoje życiowe potencje. Pogrzeb zmarłego człowieka nie jest więc złożeniem do 

ziemi przyszłego ciała, lecz jakby czasowym uśpieniem gołego ziarna przyszłego życia. 

Zmartwychwstanie oznaczać ma zasadniczą przemianę życia ludzkiego. Nowe ciała 

będą nieśmiertelne, nie będą musiały troszczyć się o podtrzymanie swojego życia (brak 

konieczności odżywiania się). Nie będą także doznawać cierpień fizycznych. Wartości 

materialne stracą swoje znaczenie. Zmieni się charakter życia moralnego, które w tym 

swiecie wiąże się z cierpieniem, w nowej natomiast rzeczywistości dobro będzie jedyną 

siłą. Rodzi się jednak problem przyszłego losu grzeszników. Ci uświadomią swoją 

grzeszność, gdy przyjdzie im stanąć wobec Chrystusa. Przyjście Chrystusa będzie 

oznaczać sąd Boży. Niesmiełow wspomina o sądzie sumienia, jako poprzedzającym 

właściwy sąd Boży. „[...] wszyscy grzeszni ludzie, jak i wszystkie upadłe duchy, 

uchylający się od prawdziwego życia i nawet  walczący z nim, wraz z objawieniem w 

świecie Bożego królestwa sami zobaczą, że znajdują się na zewnątrz niego, i sami 

zobaczą, że tworzyć życie, niezgodne z Bożym królestwem, tak wskutek szczególnych 

warunków przyszłego życia, jaki i wskutek dotykalnej obecności w świecie samego Boga 

i Stwórcy całego świata, nie będzie możliwe. A mimo tego jednak będą musieli istnieć, i 

sami zobaczą, że jak nie w ich mocy było zaistnienie, tak też nie w ich władzy będzie 

przerwanie swojego życia.”405   

Niesmiełow podkreśla, że sąd Boży będzie nie tylko sądem prawdy, ale przede 

wszystkim sądem miłości. Miłość stoi ponad osądem i karą, w związku z czym każdy 

grzesznik może mieć nadzieję na miłosierdzie Boga. Gdyby Bóg osądzał ludzi tylko 
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według wymogów prawdy, to musiałby grzeszników odrzucić od siebie i skazać na karę. 

Ponieważ jednak celem zbawczej działalności Chrystusa jest ocalenie świata, to jego 

intencją nie może być kara. Koniec ziemskiego świata i jego zniszczenie nie może być 

traktowane jako kara, ponieważ po nim następuje odnowienie stworzenia i 

zmartwychwstanie, czyli świat zostaje ocalony. Sąd, który ma miejsce wraz z tym 

ocaleniem świata służyć ma jego odbudowie i przetworzeniu. Dlatego kara nie może być 

główną treścią tego sądu. Sąd ma być objawieniem się Boga w chwale, które to 

objawienie oczyszcza stworzenie z grzechu i ocala je przed zniszczeniem.  

Sąd ostateczny ma odsłonić w człowieku jego Boży obraz, tak aby ten osiągnął 

bogopodobieństwo. Sąd Boży ma być odmienny od ludzkich sądów , które kierują się 

zasadą sprawiedliwości, ale i także żądzą odwetu i zemsty. Sądy ludzkie służą przede 

wszystkim ocaleniu ofiar przed szkodliwymi następstwami działań przestępców. 

Natomiast sąd Boży ocala samych przestępców-grzeszników przed ich odpadnięciem od 

Boga i jego planu stworzenia. Janusz w następujący sposób charakteryzuje 

Niesmiełowowską wizję sądu ostatecznego: „Z pewnością nie może on być podobny do 

tego, jaki przedstawił Michał Anioł na freskach w Kaplicy Sykstyńskiej, pełnego strachu i 

grozy potępionych. Sąd Boży w ujęciu Niesmiełowa jest pełnym chwały objawieniem się 

Boga, w którym dokonuje się oczyszczenie i ocalenie wszelkiego stworzenia od 

zagłady.”406  

 Skoro Chrystus wybaczał grzesznikom na ziemi, to ta jego moc wybaczania 

rozciągać się będzie także na nową rzeczywistość. Niesmiełow odwołuje się do 

ewangelicznego opisu zstąpienia Chrystusa do otchłani, w której przebywają dusze 

zmarłych ludzi. Chrystus głosi tam naukę o zbawieniu nie tylko duszom sprawiedliwych, 

ale także kieruje do grzeszników. Niesmiełow twierdzi, że jeśli ci zmarli, żyjący do 

zmartwychwstania Chrystusa, zwrócili się do niego z prośbą o przebaczenie, to je na 

sądzie ostatecznym uzyskają. Z kolei zjawienie się Chrystusa na ziemi warunki 

możliwości zbawienia zmieniły się, gdyż ludzie zostali oświeceni prawdą Chrystusa, tym 

niemniej zewnętrzne warunki rzeczywistego dokonania zbawienia nie zmieniły się i 

ludzie mimo obecności boskiego światła zbawienia nadal ulegają złu. Położenie 

grzeszników żyjących po przyjściu Chrystusa i jego zmartwychwstaniu nie jest gorsze od 

położenia tych, którzy żyli przed jego wcieleniem i nie musza oni czuć się bardziej 

nieszczęśliwi. Chrystus bowiem dał nadzieję odpuszczenia grzechów w dni jego 
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powtórnego przyjścia dla wszystkich ludzi. „Wszyscy ludzie jednak są Jego stworzeniem, 

i wszyscy jednakowo są Mu drodzy; dlatego On obdarzył darem swojego zbawienia nie 

tylko zmarłych grzeszników świata przedchrześcijanskiego, lecz także całemu 

późniejszemu światu grzesznych ludzi dał on swoją boską pociechę nadziei, że mogą oni 

od niego otrzymać wybaczenie grzechów w dniu jego powtórnego przyjścia.”407 

Nadzieja powszechnego zbawienia jest ufundowana na jedności całego Bożego 

stworzenia.   Niesmiełow wskazuje na to, że warunkiem zbawienia grzeszników jest to, 

czy zachował się w nich ślad dobra albo choćby jakieś cechy Bożego obrazu. Zbawieni 

także mogą być ci, którzy za życia nie słyszeli o Chrystusie, ale według swojego sumienia 

realizowali Boże prawo życia. Rosyjski teolog akcentuje to, że zbawienie jest efektem 

współdziałania Boga i człowieka. Ze strony Boga mamy do czynienia z miłosierdziem 

Stwórcy w stosunku do swojego stworzenia, ze strony zaś człowieka zawsze istnieje 

możliwość skruchy. Niesmiełow podkreśla, że możliwość powszechnego zbawienia ludzi 

nie może mieć charakteru działania jakiejś mechanicznej zasady, ale ma być owocem 

wolnego aktu ze strony Boga i ludzi. Miłosierdzie Boga wkracza w momencie, gdy 

grzesznicy nie mogą już swoimi czynami odmienić swojego losu. Istnienie pozagrobowe 

nie jest pełnym istnieniem człowieka, w związku z czym przebaczenie grzechów ze 

strony Boga dokona się podczas powszechnego zmartwychwstania. Niesmiełow przy tym 

uwypukla i  to, że działanie Bożego miłosierdzia nie oznacza, że ludzie mogą grzeszyć 

mając nadzieję na to miłosierdzie, gdyż miłosierdzie to ma na celu nie tylko odwrócenie 

kary za grzechy, lecz ma prowadzić do zjednoczenia z Chrystusem. Dlatego miłosierdzie 

to ma na celu pobudzanie do dobra, a nie traktowanie go jako usprawiedliwianie 

występku. 

Sąd Boży ma dotyczyć nie tylko ludzi, lecz także świata duchów. Niesmiełow nie 

wyklucza możliwości, że sądzeni będą także ci aniołowie, którzy nie ulegli upadkowi.  

Osądzenie ich ma polegać nie na potępieniu, ale na udoskonaleniu, ponieważ nie są wolne 

od bytowych braków. Zresztą sąd nad tymi aniołami wskazuje na właściwy kierunek 

całego dzieła boskiego zbawienia, które ma polegać nie na nagrodzie i karze, ale raczej na 

udoskonaleniu całego stworzenia. W związku z tym możemy powiedzieć, że sąd Boży 

łączyć będzie wymiar moralny z wymiarem ontycznym, gdyż jego celem ma być 

podniesienie stworzenia na możliwie najwyższy poziom bytowy. Jak pisze Niesmiełow 

„[...] na sądzie w wielkim dniu jednakowo stanie całe w ogóle Boże stworzenie, tj. i 
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dobrzy aniołowie, i ludzie, i upadłe duchy”408, co oznacza, że ostatecznym zamiarem 

Bożego zbawienia jest przywrócenie całemu stworzeniu jego pierwotnej jedności. 

Prawosławny teolog zajmuje się w związku z tym także zagadnieniem możliwości 

zbawienia duchów upadłych. Podkreśla, że sąd ostateczny będzie oznaczać dla nich 

odebranie im możliwości sprzeciwiania się Bogu i będą one zmuszone do uniżenia się 

wobec niego. Jednak ta ich uległość będzie dla nich czymś wymuszonym i zmieni się 

tylko ich położenie, ale nie oni sami. Chociaż szatan nie będzie już mógł czynić zła, to 

jednak będzie obojętny w stosunku do dobra. Niesmiełow zauważa, że wieczne potępienie 

złych duchów może wypływać tylko z ich własnej woli, a nie z tego, że Bóg szczególnie 

pragnie kary dla nich. „W samej rzeczy Bóg pragnie tylko dobra dla swojego stworzenia i 

tylko zbawia swoje grzeszne stworzenie, ginie zaś ten, kto ginie, każdy sam od siebie; i 

dlatego, żałując każdego ginącego stworzenia, nie możemy jednak obwiniać za tą zgubę 

nikogo innego, oprócz jego samego.”409 Idea apokatastazy, zdaniem rosyjskiego 

myśliciela, powinna uwzględniać ten właśnie motyw, gdyż przywrócenie świata do jego 

pierwotnego stanu doskonałości musi wiązać się nie tylko ze zgodą Boga na to, ale i także 

wymagana jest wolna zgoda samych grzeszników.  

Niesmiełow nie wypowiada się jednoznacznie na temat wybawienia upadłych 

duchów. Podkreśla, że zbawienie szatana nie może dokonać się w ten sposób, że groźba 

wiecznej kary skieruje go na drogę dobra. Wymuszone dobro przestaje bowiem być 

prawdziwym moralnym dobrem. Rosyjski teolog możliwość zbawienia upadłych duchów 

pozostawia jako otwartą. Stwierdza, że możliwe jest, że zwrócą się one ku boskiemu 

miłosierdziu, ale i również nie wyklucza tej możliwości, że będą istnieć w stanie 

koniecznej uległości wobec Boga, któremu jednak będą  obcy. Tym niemniej Pismo 

Święte dość wyraźnie stwierdza, że szatan zostanie na wieczność potępiony i dlatego 

Niesmiełow wyraża myśl następującą: „Ale właśnie dlatego, że jednakowa  do 

pomyślenia i jednakowo możliwa jest jedna i druga sytuacja, to nie możemy odstępować 

od jasnych wskazówek nowotestamentowego objawienia, że z pojawieniem się 

przyszłego świata zrealizuje się właśnie druga możliwość, tj. upadłe duchy pozostaną na 

wieki zepsute.”410 Jedynym problemem odnoszącym się do zagadnienia zbawienia 

upadłych duchów jest to, czy wszystkie spośród nich zostaną potępione. Niesmiełow 

zauważa, że można mówić o różnym stanie intensywności upadku, w którym one się 

                                                
408 Ibidem, t.2, s.423. 
409 Ibidem, t.2, s.430. 
410 Ibidem, t.2, s.432. 



 - 268 - 268 

znajdują i w związku z tym istnieją pewne przesłanki, aby mówić o możliwości ich 

zbawienia. Jakkolwiek apokatastaza w odniesieniu do ludzi wydaje się Niesmiełowowi 

możliwa do zrealizowania, to w odniesieniu do świata upadłych duchów nie jest prawdą 

do końca oczywistą. 

Próbując ocenić Niesmiełowowskie pojmowanie zagadnienia śmierci i cierpienia 

wypada zwrócić uwagę na parę istotnych cech jego myślenia w tej kwestii. Przede 

wszystkim problem śmierci nie jest w jego refleksji problemem wyjściowym, to znaczy 

nie z faktu śmiertelności istoty ludzkiej wyprowadza on swoje ostateczne wnioski natury 

religijnej i filozoficznej. Tak jest na przykład u Fiodorowa, który refleksję nad śmiercią i 

możliwością jej przezwyciężenia stawia  u podstaw swojej eschatocentrycznej koncepcji. 

 Centralne znaczenie u Niesmiełowa ma kwestia relacji pomiędzy człowiekiem a 

Bogiem i w związku z tym odsłania on to, co w człowieku jest boskiego pochodzenia, 

czyli ukazuje istnienie Bożego obrazu w człowieku. Odsłanianie tego niezniszczalnego 

obrazu, czyli rozwiązywanie zagadki człowieka jest podstawowym celem antropologii i 

antropologicznej metody filozofowania Niesmiełowa. Śmierć jest odniesiona do porządku 

przyrodniczego ludzkiego istnienia, do tej uwarunkowanej sfery jego bytu i sama w sobie 

nie odsłania żadnej innej rzeczywistości. Faktem, który wywołuje wstrząs poznawczy i 

aksjologiczny w człowieku wcale nie jest w pierwszym rzędzie konstatacja własnej 

śmiertelności. Gdyby człowiek był zredukowany tylko do roli rzeczy, przedmiotu, 

istniejącego pośród innych rzeczy w przyrodzie, to śmierć nie stanowiłaby żadnego 

istotnego problemu. Dlatego odkrycie własnej śmiertelności nie wnosi jakiejś nowej 

jakości poznawczej. Prawdziwym natomiast odkryciem człowieka jest odnalezienie siebie 

jako nieuwarunkowanej osoby w świecie przyrodniczych determinizmów. Napięcie, które 

istnieje pomiędzy nieuwarunkowaną, idealną naturą osoby ludzkiej a jej faktycznym, 

uwarunkowanym sposobem istnienia w przyrodzie jest dla człowieka źródłem 

podstawowego i, zdawałoby się, nieusuwalnego tragizmu. 

W tragizmie tym jest coś z, używając Heideggerowskiego języka, wrzucenia 

człowieka w świat, które objawia się w nieprzystawalności go do tego świata. Jednak, co 

znamienne, przyrodniczy świat materialny nie jest zasadniczo obcy człowiekowi, który 

wprawdzie w swojej osobowej strukturze jest istotą duchową, ale cielesnością przynależy 

do materialnej przyrody. Na ten aspekt antropologicznej koncepcji Niesmiełowa zwraca 

uwagę Janusz: „Naszego filozofa nie dziwi fakt, że te dwa elementy składowe człowieka 

wykluczają się, ponieważ należą one do dwu różnych światów. Dziwi go natomiast to, że 

niesprowadzalne do siebie światy w rzeczywistości się syntezują. Wskutek tego powstaje 
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nowa jakość, która w nich się mieści, stanowiąc odrębną rzeczywistość.”411 

Nieprzystawalność idealnej osoby do przyrodniczej faktyczności człowieka polega w 

istocie nie na jej obcości, lecz raczej na niemożliwości zrealizowania się w pełni 

osobowego w realnym istnieniu.  

Człowiek Niesmiełowa nie czuje się więźniem przyrody, który chciałby wszystko 

zrobić, aby się od niej uwolnić, lecz raczej pragnie, aby przyroda stała się przyjaznym 

domostwem jego ducha. Człowiek zresztą nie zna swojego ducha inaczej, aniżeli tylko w 

warunkach swojego fizycznego istnienia. W momencie zaistnienia człowieka bowiem 

duch zaczyna sobie tworzyć ciało, a nie wstępuje w ciało już ukształtowane. Nie jest więc 

tak u Niesmiełowa, że rozerwanie więzi ludzkiego ducha z ciałem oznacza pokonanie 

śmierci i wyrwanie się z materii, która jest nośnikiem zła. Jest nawet akurat odwrotnie, to 

znaczy pokonanie śmierci wiąże się z odbudowaniem harmonijnej relacji pomiędzy 

ludzką duchowością a cielesnością. Przyczyn śmierci należy zatem szukać nie w tym, że 

człowiek partycypuje w materii, ale w zachwianiu właściwej jego relacji do niej. Bóg 

stworzył świat, który obejmuje byty duchowe (aniołowie), duchowo-cielesne (ludzie) i 

materialne (twory przyrody). Ten hierarchiczny porządek stworzenia został naruszony i 

dlatego w świecie pojawiła się śmierć. Z tego powodu należy wskazać na właściwą 

przyczynę zachwiania tego pierwotnego ładu. Niesmiełow, zgodnie z nauką religii 

chrześcijańskiej, wskazuje na grzech jako pierwotne źródło śmierci i cierpienia. Grzech 

jest przyczyną zła w świecie, a zło skutkuje śmiercią i cierpieniem człowieka i innych 

istot żywych. Można zatem powiedzieć, że dla Niesmiełowa podstawowym problemem 

jest przede wszystkim to, w jaki sposób pojawił się grzech i jak mogą być 

przezwyciężone jego skutki. Zagadnienie śmierci jest w związku z tym wtórne wobec 

problematyki grzechu. 

Relacja pomiędzy grzechem a śmiercią nie jest, jak to pokazuje Niesmiełow, tylko 

jednoznacznym następstwem przyczyny (grzech) i skutku (śmierć), ponieważ z kolei 

śmierć, która zjawiła się w świecie jako następstwo grzechu, swoim działaniem grzech 

znosi i unicestwia. Nie można zatem powiedzieć, że śmierć nosi w sobie tylko i wyłącznie 

aspekt zła. Rozpatrywana od innej strony, śmierć jawi się jako pewnego rodzaju dobro, 

chociaż dotyczy to tylko jej działania w świecie już upadłym. Fakt, że Chrystus przyjął na 

siebie ludzką śmierć wiele w tym kontekście mówi, ponieważ ukazuje przemianę śmierci, 

będącej z punktu widzenia ludzkiego życia złem, w dobro niosące wyzwolenie ludzi z 
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grzechu i dające im życie wieczne. Co zaś do relacji pomiędzy grzechem a złem, to 

Niesmiełow wyraźnie uznaje pierwszeństwo grzechu przed złem. To znaczy, że fakt 

grzechu pociąga za sobą narodziny zła, natomiast nie jest tak, że grzech jakby uwalnia 

zło, które w formie potencjalnej w świecie istnieje.  

Niezbyt jednak jasna jest u Niesmiełowa kwestia odpowiedzialności człowieka za 

grzech. Stwierdza on bowiem, że „[...]człowiek już był przestępcą, gdy naruszył on Boży 

nakaz, tak że jego wykroczenie było nie początkiem grzechu a tylko pierwszym 

zrealizowaniem grzesznego nastawienia w ludzkiej aktywności.”412 Rodzi się tu jednak 

pytanie: skąd w człowieku pojawiła się ta dyspozycja do grzechu, zanim doszło do 

naruszenia Bożego zakazu? Bóg nie mógł w człowieku spowodować tego grrzesznego 

nastawienia, więc trzeba przyjąć, że w stworzeniu istniał jakiś defekt. Ale i to jest 

niedopuszczalne, ponieważ oznaczałoby odpowiedzialność Boga za swoje wadliwe 

stworzenie. Pozostaje winą za to obarczyć zbuntowane anioły, które jeszcze przed 

upadkiem prarodziców chciały naruszyć relacje pomiędzy Stwórcą a stworzeniem. To 

jednak oznaczałoby z kolei stwierdzenie, że upadek prarodziców wynikał z 

wcześniejszego zepsucia ich natury przez szatana i dokonał się niejako bez ich woli.  

Z drugiej jednak strony Niesmiełow odpowiedzialność za światowe zło przypisuje 

ludziom. Zresztą problem zła jest trudny do ominięcia, jeśli chodzi o samo 

sprzeniewierzenie się Bogu upadłych aniołów. Ich upadek bowiem musiał w ten czy inny 

sposób wiązać się z wyborem dobra albo zła. Próba naruszenia hierarchii Bożego 

stworzenia musiała w jakiś sposób wiązać się ze świadomością, że oznacza to wybór zła. 

Pozostaje uznanać problem zła za tajemnicę, bo inaczej trudno jest racjonalnie objaśnić 

fakt jego pojawienia się. Niesmiełow, próbując racjonalnie tłumaczyć treść przekazu 

religijnego, zapuszcza się niejednokrotnie w rejony, w których najwłaściwsze byłoby 

apofatyczne milczenie. Bez zachowania tego milczenia można bowiem łatwo popaść w 

stwierdzenia, które ocierają się o gnozę albo manicheizm. 

Trudno jest też do końca zrozumieć tezę Niesmiełowa, że grzech prarodziców był 

efektem ich fatalnej pomyłki. Skoro bowiem cechą duchowej osoby jest jej rozumność, to 

pojawia się trudność dopuszczenia przez nią do fatalnego błędu. Niesmiełow wspomina o 

tym, że prarodzice potraktowali przedmioty świata materialnego (zakazane owoce) jak 

fetysze i przejawili zabobonny stosunek do nich, to jednak oznaczałoby, że w ich 

odniesieniu do świata zawarty był jakiś irracjonalny stosunek, który kłóci się z 
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rozumnością. Tym bardziej, że Niesmiełow opowiada się za poglądem, że prarodzice 

znali śmierć w raju, chociaż ona ich nie dotyczyła, bowiem inne istoty żywe były tam 

śmiertelne. Skoro prarodzice otrzymali od Boga zakaz spożywania owoców z drzewa 

wiadomości złego i dobrego pod groźbą śmierci, a wiedzieli, że śmierć oznacza 

unicestwienie istoty żywej, to można pytać: dlaczego zrywając te owoce nie uwzględniali 

swojej wiedzy o śmierci?  

Rosyjski teolog, jak się zdaje, nie do końca wyraźnie też rozróżnia pomiędzy śmiercią 

fizyczną a śmiercią duchową. Już choćby na przykładzie upadłych aniołów widać, że 

znalazły się one w stanie śmierci duchowej, ponieważ śmierć fizyczna, jako duchów 

bezcielesnych, nie mogła ich dotyczyć. Grzech pierworodny oznaczał w pierwszym 

rzędzie śmierć duchową, która zaciemniła ludzkie bogopodobieństwo i skutkiem tej 

duchowej śmierci było podporządkowanie się człowieka swojemu przyrodniczemu 

sposobowi istnienia z czym wiąże się zaistnienie w ludzkim życiu cierpienia i śmierci. 

 Niesmiełow także nadmiernie koncentruje się na dualizmie duszy i ciała, tego, co 

duchowe i materialne i zasadę duchową przypisuje wyłącznie do innego świata. Problem 

ten podnosi Bierdiajew, odnosząc się do zagadnienia Niesmiełowowskiego dualizmu: 

„Nie można przecież powiedzieć, że człowiek swoją duszą przynależy do świata 

boskiego, a ciałem do świata zwierzęcego, że wszystko duchowe w nim pochodzi z 

innego świata, a wszystko materialne z tego świata. Dusza i ciało, duchowość i 

materialność są w człowieku podwójne i jednakowo należą do dwóch światów. Swojemu 

bogopodobieństwu człowiek zaprzecza nie tylko w swoim ciele, ale i nie mniej w swojej 

duszy; niższa, zła zasada leży nie tylko w sferze materialnej, ale i w sferze duchowej. 

Źródło zła polega na duchowej pysze, i stąd już rodzi się zło materialnego 

podporządkowania. A Niesmiełow (niekiedy) wyraża się tak, jakby w duchu widział on 

znak bogopodobieństwa człowieka, a w ciele znak przynależności człowieka do świata 

zwierzęcego.”413  

Bierdiajew przy tym zauważa, że sam Niesmiełow dochodzi do wniosku, że tylko 

spirytualizm jest jedyną prawdziwą filozofią. Jednak Bierdiajew odrzuca spirytualizm 

dualistyczny, który nazywa średniowiecznym, na rzecz spirytualistycznego monizmu. Ten 

bowiem dualizm ludzkiej natury przenosi z obszaru ontologii w obszar religijno- 

mistyczny. W związku z tym o dualizmie pisze, że: „Jest to przede wszystkim dualizm 

wolności i konieczności, dualizm uświadomienia swojej przynależności do koniecznego 

                                                
413 Nikołaj Bierdiajew, Opyt fiłosofskowo oprawdanija christianstwa (O knigie W.Niesmiełowa «Nauka o 
cziełowiekie»), s.38. 
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świata rzeczy i uświadomienia nie mniejszej swojej przynależności do wolnego świata 

bogopodobnych istot. Człowiek – to rzecz świata, i swoją duszą i swoim ciałem jest on 

podporządkowany konieczności porządku przyrodniczego, i człowiek – to wolna istota, 

która przynależy i swoją duszą i ciałem do świata boskiego.”414 

 Wydaje się, że Bierdiajew lepiej uchwycił istotę grzechu i zła, a co za tym idzie 

śmierci i cierpienia, ponieważ kładzie on nacisk na opozycję konieczności i wolności, 

która lepiej pozwala zrozumieć pojęcie śmierci duchowej. Skutkiem upadku jest nie tyle 

uzależnienie się ludzkiego ducha od materii, ile zdeterminowanie integralnego, duchowo-

cielesnego człowieka przez sferę konieczności. Śmierć zatem jest raczej uwięźnięciem 

człowieka, pojmowanego jako istota duchowo-cielesna,  w koniecznościach przyrody, a 

nie tylko podporządkowaniem duchowego osobowgo centrum przyrodniczej fizyczności. 

W tym kontekście łatwiej jest też zrozumieć sens rajskiego upadku, który był przede 

wszystkim próbą ludzkiej wolności, a nie tylko fatalną omyłką. Pisze o tym Bierdiajew w 

innym miejscu, nawiązując do Niesmiełowowskiej interpretacji rajskiego upadku: 

„Niesmiełow mówi, że grzeszny upadek polega nie na czym innym, jak przesądnie – 

magicznym stosunku do fizycznych płodów (jabłko), odżywianie się którymi powinno 

dać wiedzę. Ci ludzie podporządkowali siebie zewnętrznej przyrodzie. Ale to znaczy, że 

grzeszny upadek jest nie czym innym, jak negacją wolności. Człowiek przekształcił się w 

część przyrody. [...] W człowieku jest przyroda, ale człowiek nie jest przyrodą.”415  

Obiektywacja, o której pisał Bierdiajew, oznacza nie tylko ugrzęźnięcie ducha w materii, 

lecz także jest symptomem spętania przez grzeszne nieposłuszeństwo samego ducha.  

Analiza przyczyn upadku ma u Niesmiełowa charakter przede wszystkim dociekania 

psychologicznego, co odnosi się zarówno do upadku bezcielesnych duchów, jak i 

człowieka. Można w związku z tym zadać pytanie: czy jest to opis wystarczający i czy nie 

należałoby pogłębić go o analizę metafizyczną? Zastrzeżenie to odnosi się zwłaszcza do 

upadku duchów. Niesmiełow przedstawia  motywacje tych duchów w sposób nadmiernie 

antropologiczny. Nie szuka przyczyn zła w obszarach metafizycznych, jak to czynią na 

przykład Bierdiajew czy Bułgakow, którzy usiłują zgłębić relacje pomiędzy Bogiem a 

nicością, czy pojąć metafizyczny sens wolności. Jeśli genezę zła wiązać z 

oddziaływaniem jakiejś mrocznej strony nicości, to wtedy łatwiej jest pojąć, dlaczego 

śmierć oznacza rozpad złożonej struktury, jaką jest człowiek. Śmierć jest wydarzeniem, 

                                                
414 Ibidem, s.38-39.  
415 Nikołaj Bierdiajew, O rabstwie i swobodie cziełowieka. Opyt personalisticzieskoj fiłosofii, [w:] Opyt 
paradoksalnoj etiki, Moskwa 2003, s.515. 



 - 273 - 273 

które posiada swoje podłoże metafizyczne i dlatego wyjaśnianie psychologiczne nie do 

końca sięga głębi problemu.  

Niesmiełow koncentruje się na krytyce idei naturalnej nieśmiertelności, która jest 

właściwa dla nurtów platonizujących w filozofii. Krytyka ma tu jednak głównie 

wydźwięk moralny. Poza tym Niesmiełow jednostronnie przypisuje filozofom 

starożytnym głoszenie poglądu, że związek ducha z ciałem ma charakter przygodny i 

zbawienie polega na uwolnieniu się z krępujących więzów ciała na drodze moralnego 

doskonalenia się, które jest w istocie samozbawieniem, mogącym obyć się bez Boga. 

„Pitagorejczycy, platonicy i stoicy jednakowo sądzili, że człowiek jest zarażony złem i 

żyje w świecie zła, ale że, po wyjściu z tego swiata, może on uwolnić się od panowania 

zła i, w charakterze nieśmiertelnego ducha, może on stworzyć sobie nowe życie, podobne 

do życia Boga.[...] Dlatego o zbawieniu całego człowieka, w jedności jego cielesno – 

duchowej natury, nie dopuszczali oni całkiem myśli.”416  

Rosyjski myśliciel nie uwzględnia jednak tego, że filozofia pogańska wypracowała 

również ideę o integralnym związku elementów materialno-cielesnego i duchowo-

psychicznego w człowieku, którą głosił Arystoteles w postaci teorii hylemorfizmu. 

Wprawdzie problem nieśmiertelności u Arystotelesa był postawiony niejasno, a kwestia 

zbawienia w ogóle nie występuje, tym niemniej jednak trudno jest mówić, że cała myśl 

starożytna przesiąknięta była spirytualizmem. Co więcej, myśl Arystotelesa została 

zaadoptowana przez filozofów chrześcijańskich, którzy w niej znajdowali filozoficzne 

uzasadnienie idei cielesnego zmartwychwstania. Zresztą toczące się przez wieki spory i 

dyskusje pomiędzy chrześcijańskimi platonikami i arystotelikami dowodnie pokazują 

znaczenie, jakie myśl chrzescijańska przypisywała właściwej inspiracji filozoficznej. 

Niesmiełow, jako prawosławny teolog, oczywiście, do tradycji arystotelesowskiej mógł 

przywiązywać mniejszą wagę. W odróżnieniu od Bułgakowa nie podejmuje dyskusji z 

czołowymi przedstawicielami zachodniej filozofii chrześcijańskiej, takimi jak św. 

Augustyn czy św. Tomasz. 

Niesmiełow problematykę śmierci rozważa przede wszystkim w perspektywie 

soteriologiczno-eschatologicznej i odnosi ją do zagadnienia zmartwychwstania. Dlatego 

stosunkowo mało miejsca poświęca kwestii życia pozagrobowego i jego wpływu na 

charakter zbawienia. W odróżnieniu od Bułgakowa, który ten stan pojmował jako nie 

pozbawiony pewnej aktywności duchowej, Niesmiełow uważa, że pozagrobowe 

                                                
416Wiktor Niesmiełow, Nauka o cziełowiekie, t.2, s. 43,50  
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bytowanie jest czysto pasywnym oczekiwaniem, które nie przynosi istotnej przemiany. W 

istocie niewiele się różni od zupełnego unicestwienia, o którym mówią niektóre wyznania 

chrzęścijańskie. Sąd szczegółowy, który według poglądów większości teologów jest 

sądem indywidualnego sumienia i dokonuje się już w życiu pozagrobowym, Niesmiełow 

przesuwa na czas następujący bezpośrednio po zmartwychwstaniu, ale i przed sądem 

Bożym. Można zastanawiać się, czy taki sąd nie powinien jednak poprzedzać 

zmartwychwstania, gdyż oznaczałby ocenę swojego życia i postępowania jeszcze w 

bardziej bezpośrednim odniesieniu się do „starych” warunków bytowania, a przed 

dokonaniem się przemiany stworzenia.  

Skoro, według Niesmiełowa zmartwychwstanie oznacza definitywne zamknięcie 

ziemskiego rozdziału życia, to trudno jest sobie wyobrazić w jaki sposób 

zmartwychwstali mają odnosić się do swojego minionego życia w sytuacji, gdy skutki ich 

czynów nie funkcjonują już w tej zakończonej rzeczywistości. Wprawdzie obietnica 

zmartwychwstania dana przez Chrystusa zamkniętym w otchłani duszom zmarłych daje 

im nadzieję zbawienia, ale nie mogą one przejawić jakiejś wewnętrznej aktywności, która 

by je przygotowała do zmartwychwstania. Na ten problem zwraca uwagę Janusz: „[...] 

niejasnym elementem w eschatologii naszego teologa jest pogląd, że powszechne 

zmartwychwstanie ludzi będzie jednocześnie ich rozgrzeszeniem. Autor nie wyjaśnia na 

czym buduje swoje przekonanie. Na pewno przesłanek do niego nie czerpie z Biblii ani z 

patrystyki, ani też z tekstów liturgicznych.[...] Niesmiełow nie podziela bowiem 

przekonania św. Grzegorza z Nyssy i innych teologów o pośmiertnym oczyszczeniu z 

grzechów; nie precyzuje też na czym polega oczyszczająca moc 

zmartwychwstania.”417Autorzy chrześcijańscy, tacy jak św. Jan Złotousty czy św. 

Atanazy Wielki albo św.  Cyryl Jerozolimski podkreślali znaczenie modlitwy za 

zmarłych, oczekujących zmartwychwstania, nie wyłączając spośród nich grzeszników. 

Ale już św. Jan Damasceński sądził, że modlitwa za najbardziej zatwardziałych 

grzeszników nie może już im pomóc. Ogólnie biorąc, w prawosławiu najbardziej żywa 

jest idea, że modlitwa za zmarłych grzeszników może złagodzić kary w stosunku do nich, 

natomiast trudno mówić o pełnym ich zbawieniu. 

W prawosławiu, ale też i w katolicyzmie podkreśla się także łączność dusz zmarłych 

męczenników, świętych i pobożnych z żyjącymi, którzy wstawiają się za nimi w 

modlitwie. Tak uważał na przykład św. Grzegorz Teolog czy św. Bazyli. Tradycja 

                                                
417Stanisław Janusz, Człowiek ocalony. Tajemnica odkupienia w antropologicznej interpretacji Wiktora 
Iwanowicza Niesmiełowa, s.281-282.  
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podkreślająca więź duchową pomiędzy zmarłymi a żywymi jest więc w chrześcijaństwie 

żywa. Tymczasem Niesmiełow zdaje się tego aspektu nie zauważać. Zresztą wymiar 

eklezjologiczny zbawienia jest u niego słabo wyakcentowany, co powoduje, że jego wizja 

zbawienia w małym stopniu uwzględnia charakterystyczne dla prawosławia podkreślanie 

znaczenia soborowości. Człowiek, którego zagadkę zgłębia Niesmiełow, jest wyrwany z 

kontekstu społecznego i historycznego. Nie popiera on zresztą swoich tez przykładami 

historycznych postaw ludzi, będących świadkami wiary, ograniczając się głównie do 

przykładów z Pisma Świętego.  

Niesmiełow w swojej koncepcji człowieka pisze o roli miłości ludzkiej i Bożej, 

natomiast niewiele mówi o budowaniu relacji międzyludzkich i wspólnotowych. Zwraca 

na to uwagę Aleksander Dobin: „Ale w antropologii Niesmiełowa nie znajdujemy 

rzeczywistego „innego”, w stosunku do którego osoba może przejawiać swoją 

rzeczywistą treść. Nie ma też tego „innego’, który może nadać życiu sens.”418 W związku 

z takim postawieniem sprawy problem cierpienia i śmierci jest u Niesmiełowa wyrwany z 

kontekstu międzyludzkiego i społecznego. Takie zjawiska społeczne jak wojny, rewolucje 

stawiają ostrzej zagadnienie cierpienia ludzkiego, które przekracza swoje „naturalne 

wymiary”. Dobin brak tego społecznego kontekstu w myśli Niesmiełowa tłumaczy 

momentem historycznym, w którym on tworzył swoje koncepcje: „[...] podstawowe prace 

Niesmiełowa napisane zostały jeszcze przed rosyjskimi rewolucjami i niszczącymi 

wojnami, dlatego nie znajdujemy u niego tego patosu społecznego „katastrofizmu”, z 

którym rozważali problem sensu życia tacy autorzy jak E. Trubecki i S. Frank. Szukanie 

sensu życia dla Niesmiełowa – to, raczej, indywidualny problem psychologiczny, 

związany z przeżywaniem przez odrębnego człowieka swojej własnej skończoności. 

Problem sensu życia nie występuje u Niesmiełowa jako problem historyczny, opierający 

się na doświadczeniu totalnego burzenia całego świata ludzkich wartości, „bożyszczy” – 

kulturalnych, narodowych, politycznych i religijnych, nawet u najbardziej 

cywilizowanych narodów.”419 Szeroka płaszczyzna dziejowa pojawia się u Niesmiełowa 

tylko przy opisie wydarzeń poprzedzających koniec świata, natomiast nie ukazuje on 

dramatu ludzkiej historii pomiędzy wyjściem z raju i apokaliptycznym końcem. Takie 

podejście znajdujemy na przykład u Bierdiajewa, który dużo uwagi poświęca 

historycznemu cierpieniu ludzkości. 

                                                
418 Aleksandr Dobin, Probliema cziełowieka w fiłosofii W.I. Niesmiełowa, Sankt -Peterburg 1996, s.80. 
419 Ibidem, s.67.  
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Wypada też zauważyć, że Niesmiełow nie rozwija w sposób konsekwentny idei 

apokatastazy. Z jednej strony bowiem kładzie on nacisk na to, że odkupienie ma być 

kontynuacją boskiego aktu stwórczego, który ostatecznie pokona zło i stworzenie, 

pochodzące od Boga ostatecznie do niego powróci. Z drugiej jednak wyraża wątpliwości 

co do zbawienia wszystkich upadłych duchów. W świetle jego optymistycznej nauki o 

zbawieniu stanowi to pewien dysonans. Stworzenie zostaje wprawdzie uwolnione od 

aktywnych przejawów szatańskiego zła, tym niemniej jakaś jego część ciągle nie jest 

włączona w nurt Bożego życia. Hryniewicz, komentując poglądy św. Grzegorza z Nyssy 

na temat powszechnej apokatastazy pisze: „W wiecznym „teraz” Boskiego planu 

zbawienia koniec zawiera w sobie podobieństwo do początku. Jest rzeczą zgoła 

niemożliwą, aby Bóg był „wszystkim we wszystkich”, „wszystkim we wszystkim”, gdyby 

zło miało trwać nadal. Powszechność zbawienia oznacza, że wszystkie stworzenia 

powrócą do swego pierwotnego stanu harmonii i przyjaźni ze Stwórcą. Będzie to już 

jednak stan ostatecznego spełnienia w Bogu.”420 O ile na przykład Bułgakow 

powszechność zbawienia pojmuje jako doktrynę, to Niesmiełow umieszcza je w sferze 

dopuszczalnych racjonalnych wyobrażeń. Zresztą nie analizuje on, jak Bułgakow, 

dogłębnie samego pojęcia wieczności. 

Niesmiełow więcej mówi o śmierci, niż o umieraniu. Można odnieść wrażenie, że 

śmierć traktuje jako bytową przypadłość, która narusza zewnętrzny sposób istnienia 

ludzkiego w świecie, natomiast nie ukazuje on samego dramatu umierania w wymiarze 

ziemskich relacji człowieka z innymi ludźmi, które mają charakter więzi duchowych. 

Wspomniane wyżej znaczenie modlitwy zmarłych za żywych i żywych za zmarłych 

wskazywałoby na to, że człowieka łączy nie tylko duchowa więź z Bogiem, którego obraz 

znajduje w sobie, lecz także z innymi ludźmi, którzy są nosicielami tego samego Bożego 

obrazu. Jego myślenie o śmierci wyrasta bardziej z postawy pokory, aniżeli buntu. 

Rosyjski teolog mówi o prawie śmierci, które od czasu grzechu prarodziców zaciążyło na 

bytowaniu człowieka. Jednak nawet na poziomie przyrodniczo-biologicznym życie zmaga 

się ze śmiercią, co świadczy o tym, że, wspomniana przez Bierdiajewa, dramatyczna 

dialektyka wolności i konieczności przenika także do bytu fizycznego. Dramatyzm 

ludzkiego umierania, połączonego z cierpieniem wskazywałby na to, że grzeszna 

modyfikacja stworzenia nie osiągnęła stanu krańcowego upadku i życie ludzkie nawet w 

tej formie, którą przybrało w ziemskich warunkach posiada swoją pozytywną wartość. 

                                                
420Wacław Hryniewicz, Nadzieja uczy inaczej. Medytacje eschatologiczne, s.153.  
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Innymi słowy, w człowieku zachowany został nie tylko niezniszczalny obraz Boży, ale 

również coś z doskonałości jego rajskiego bytowania. Stąd może bierze się taka 

uporczywość, z jaką ludzie powracają do prób zrealizowania szczęśliwego życia 

ziemskiego, chociaż, jak stwierdza Niesmiełow, nie poznają ostatecznie szczęścia, ale 

tylko ideę szczęścia.  

Wcielenie Chrystusa związane było nie tylko z tym, że po prostu stał się człowiekiem 

i umarł ludzką śmiercią, lecz również oznaczało życie ludzkim życiem, poczynając od 

momentu narodzin. Wiele też mówi fakt wskrzeszania przez Chrystusa zmarłych do 

ziemskiego życia i to, że uzdrawiał chorych i cierpiących. Niesmiełow zdaje się nie 

poruszać istotnego motywu, jakim jest odpowiedzialność jednych ludzi za śmierć innych. 

Podnosi on główny teologiczny wątek odpowiedzialności prarodziców za zaistnienie  zła i 

śmierci w świecie, która dziedziczy się drogą grzechu pierworodnego, natomiast nie 

uwzględnia głębszego tła tego zagadnienia. Oto bowiem na mocy grzechu pierworodnego 

każdy człowiek powtarza niejako sytuację swoich prarodziców i sprowadza śmierć nie 

tylko na siebie, ale i na pozostałych ludzi. Wydaje się, że ten motyw dobrze rozwinął 

Fiodorow, który uporczywie powtarzał, że dzieci powinny nosić w sobie poczucie winy 

za śmierć swoich rodziców. Tymczasem, według Niesmiełowa, prawo śmierci zostaje 

wprowadzone w świat za sprawą tragicznej pomyłki prarodziców i dalej funkcjonuje w 

sposób mechaniczny, nie podlegając personalizacji, to znaczy przypisaniu go do 

konkretnego podmiotu.  

Podobny zresztą zarzut można poczynić, odnosząc się do Niesmiełowowskiego 

antropologicznego prawa zmartwychwstania. Zmartwychwstanie, chociaż ma być 

powszechne, dotyczyć wszystkich zmarłych, to jednocześnie przecież nie przestaje być 

aktem odniesionym do każdej odrębnej osoby i uwzględniającym jej niepowtarzalność. 

Jest to w kontekście nauki Niesmiełowa o przebiegu zmartwychwstania tym ważniejsze, 

że głosi on pogląd, że podczas zmartwychwstania duch ludzki sam będzie tworzył swoje 

własne ciało. Niesmiełow nie wprowadza jakiejś szerszej systematyzacji rodzajów 

śmierci. Rozróżnia rodzaje śmierci ze względu na to jak fakt śmierci człowieka wpływa 

na istnienie grzechu. Mianowicie śmierć naturalna uwalnia świat nie od grzechu a tylko 

od grzesznika, czyli grzech powstrzymuje, nie zdejmując z grzesznika winy za swój 

grzech. Także śmierć samobójcza, popełniona dla zapobieżenia popełnieniu grzechu, nie 

unieważnia winy, gdyż w tym wypadku nie potwierdza on swojej moralnej woli, ale 

swoją bezsilność do sprostania warunkom, w których rodzi się pokusa grzechu. Tylko 

śmierć męczeńska z powodu miłości ku moralnemu dobru niszczy grzechy człowieka i 



 - 278 - 278 

czyni je niebyłymi, a także znosi winę za nie. Jednak ten podział zdaje się nie obejmować 

całej różnorodności ludzkich sytuacji życiowych, które mogą prowadzić do śmierci. Jak 

bowiem włączyć w ten krąg wyjaśniania śmierć z przyczyn nienaturalnych (wypadki, 

kataklizmy)? Albo śmierć samobójczą popełnioną z powodu poczucia winy za grzechy 

popełnione (Judasz)? Śmierć może też spotkać człowieka w różnych okresach jego życia. 

Czym innym jest śmierć dziecka, a czym innym osoby dorosłej. Śmierć posiada też swój 

kontekst historyczny i społeczny (wojny, rewolucje). 

Skutkiem grzechu pierworodnego jest nie tylko śmierć, lecz także cierpienie, które 

jest oznaką uzależnienia człowieka od materialności i biologiczności swojego istnienia. 

Ale cierpienie to ma także wymiar duchowy i moralny. Niesmiełow koncentruje się 

głównie na cierpieniu duchowym, wynikającym z niemożliwości rozwinięcia przez 

człowieka w świecie fizycznym swojej bogopodobnej natury. Cierpienie to oznacza nie 

tylko konieczność znoszenia tego stanu rozdarcia pomiędzy tym, kim się powinno być, a 

kim faktycznie jest, między nieuwarunkowaniem a uwarunkowaniem, lecz także jest 

związane ze świadomością moralnej odpowiedzialności człowieka za taki stan rzeczy. 

Można powiedzieć, że  cierpienie duchowe jest permanentnym stanem ludzkiego 

bytowania na ziemi. Rozwój kultury i cywilizacji zamiast to cierpienie pomniejszać, to 

jeszcze je powiększa, ponieważ przyczynia się do uzależnienia go od warunków 

zewnętrznego świata, co oddala go od duchowej samorealizacji. „Życie kulturalne w 

nieunikniony sposób powiększa i bez tego już ogromną ilość różnych istotnych potrzeb 

człowieka, i dlatego w rezultacie jego kulturalnej działalności nieuchronnie następuje 

znaczne rozszerzenie zakresu warunków, w których człowiek w konieczny sposób zależy 

od zewnętrznego świata i wskutek niemożliwości ogarnięcia  których nieuchronnie cierpi 

w świecie.”421  

Źródłem duchowego cierpienia jest zatem dla człowieka stwierdzenie wewnętrznej 

sprzeczności w samym sobie, gdy uświadamia on, że jako wolna i rozumna osoba jest w 

świecie nie tym, kim może być i kim jest w sobie samym. To cierpienie objawia się pod 

postacią sumienia. Sumienie powoduje, że człowiek może cierpieć nawet wtedy, gdy 

doświadcza wszelkich rozkoszy życia, ponieważ i wtedy może on  w swoim życiu 

dostrzegać negację tego, co według ideału jego osoby powinno być. Niesmiełow wysoko 

ocenia rolę sumienia, tym niemniej jednak nie twierdzi, że duchowe cierpienie, którego 

człowiek z jego powodu  doświadcza, niweczy grzech. Uczynić to może dopiero śmierć, 

                                                
421 Wiktor Niesmiełow, Nauka o cziełowiekie, t.1, s.235. 
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ponieważ cierpienie nie usuwa jeszcze fizycznych warunków ludzkiego istnienia. 

Znamienne jest też i to, że Niesmiełow bardzo mało mówi o fizycznym cierpieniu i jego 

roli w zbawieniu. Odnosi się to także do męki Chrystusa, która jest przez Niesmiełowa 

rozważana głównie w aspekcie cierpienia duchowego. 

Nie znajdujemy u Niesmiełowa  jakiejś próby mistycznego wglądu w rzeczywistość 

pozagrobową. Opiera się on wyłącznie na przekazie biblijnym. Zresztą myślenie 

Niesmiełowa w ogóle dalekie jest od nastawień mistycznych. Obraz Boży w człowieku 

można ujawnić drogą psychologicznej analizy treści osoby ludzkiej i ta naukowa analiza 

może być niezależna od przekazu Biblii. Obraz ten nie ma charakteru świadomościowego, 

lecz jest samą treścią ludzkiej osoby. Niesmiełow stosuje rzetelną analizę naukową i to 

nastawienie widoczne jest także wtedy, gdy wypowiada on się na temat śmierci i spraw 

ostatecznych. Koniec świata przedstawia w oparciu o   Apokalipsę, ale też uwzględnia 

odkrycia i hipotezy współczesnej fizyki i astronomii.  

Z tym brakiem mistycznego spojrzenia na zagadnienie śmierci łączy się też u 

Niesmiełowa nieobecność głębszych analiz o charakterze egzystencjalnym, dotyczących 

umierania indywidualnej osoby. Nie odwołuje się on do jakichś rzeczywistych czy 

choćby literackich świadectw, pokazujących nastawienie konkretnego człowieka do 

rzeczywistości ostatecznych. Fakt śmierci Niesmiełow wplata w pewien schemat swojego 

myślenia, natomiast nie przedstawia on widzianego od strony psychologicznej dramatu 

umierania. Człowiek, o którego zagadce pisze Niesmiełow, jest mimo wszystko 

człowiekiem dość abstrakcyjnie pojmowanym i scholastyczne podejście, które sam 

Niesmiełow przy różnych okazjach poddaje krytyce, u niego samego daje o sobie znać. 

Mimo, że Niesmiełow ukazuje dramatyzm istnienia człowieka jako bytu wyobcowanego 

ze świata w którym żyje, mającego poczucie swojej inności, co swoim patosem 

przypomina koncepcje egzystencjalistów, to jednak ten dramat nie przenosi się do samej 

głębi osoby. Dobin, słusznie chyba, zauważa, że „[...] istotny brak rozwiązania problemu 

„sensu życia” człowieka u Niesmiełowa zawiera się w tym, że jedyną wartością dla 

człowieka okazuje się pewna pierwotnie przysługująca mu, przyrodzona osobowa zasada, 

ludzka istota poprzedza u niego ludzkie istnienie.[...] Pojmowanie osoby jako pewnej 

danej pokazuje, że antropologia, którą spotykamy u Niesmiełowa, nie wydaje się być 

czymś oryginalnym, ale jest prostą analogią szeregu antropologii, na przykład 

antropologii wedyjskiej.[...] osoba dla Niesmiełowa jest pewną obecną, chociaż nie 

zawsze uświadamianą indywidualną, prostą i niezmienna substancją, podobną do 
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„atmana” Upaniszad.”422 Można powiedzieć, że Niesmiełow ukazuje dramat osoby w 

świecie, natomiast ten dramat nie jest widoczny z całą jaskrawością w samym duchowym 

centrum osoby. Człowiek nie musi walczyć o zachowanie Bożego obrazu w sobie, bo on  

mu niejako z definicji przysługuje, chociaż jest przysłonięty. 

Niesmiełow niewątpliwie wniósł wiele cennych myśli, które pozwalają w bardziej 

wnikliwy sposób spojrzeć na zagadnienie cierpienia i śmierci, zarówno ludzkiego, jak i 

boskiego, uosobionego w Chrystusie. Jego wiodącą intencją było nadanie tym 

fenomenom sensu specyficznie chrześcijańskiego i dlatego tyle miejsca poświęca on 

wykazaniu błędności pogańskich koncepcji zbawienia. Pewne poglądy rosyjskiego 

teologa mogą wydawać się kontrowersyjne, jak na przykład ten, że powszechne w 

różnych kulturach świata utożsamianie (przynajmniej w warstwie językowej) śmierci ze 

stanem podobnym do snu jest dowodem na to, że pierwszą postacią wyobrażeń 

eschatologicznych była archaiczna wiara w zmartwychwstanie cielesne. W poglądzie 

takim można dostrzec chęć sprowadzania religii świata do jednego mianownika 

wyobrażeń chrześcijańskich. Niesmiełow nie próbuje wnikać w wewnętrzną logikę 

wyobrażeń eschatologicznych, które są zawarte w religiach niechrześcijańskich. 

Antropologicznie wyprowadzana teologia, którą przedstawia Niesmiełow, może 

wskazywać na pierwiastek boski w człowieku, lecz wniosek, że, nawet niezależnie od 

objawienia, każdy człowiek w ten sposób, drogą analizy psychologicznej może dojść do 

stwierdzenia prawdziwości wszystkich dogmatów chrześcijaństwa i zaakceptować 

chrześcijańską wizję eschatologii wydaje się być dyskusyjny. Wydaje się jednak, że 

podstawowa wartość myśli Niesmiełowa polega na tym, że oczyścił on źródłowo, to 

znaczy zgodnie z Pismem Świętym, pojmowane chrześcijaństwo z naleciałości 

pogańskich, pokazał wyraźną granicę.  

 Nauka Niesmiełowa o obecności Bożego obrazu w człowieku stanowi u niego 

podstawę pojmowania dzieła zbawienia, które wynika z aktywności nie tylko Boga, ale i 

także samego człowieka. Na ten motyw zwraca uwagę Vladimir Alexeev: „W. 

Niesmiełow podkreślał fundamentalne znaczenie zbawczego dzieła Chrystusa dla 

człowieka i ofiarowanie mu nieustannej pomocy Boga; utrzymywał zarazem z całym 

przekonaniem, iż sam człowiek jest twórcą własnego zbawienia. [...] W swej istocie jest 

przecież Jego żywym odzwierciedleniem; może działać na wzór swego Prototypu. Z tego 

powodu działanie człowieka jest analogiczne do działania Boga, a działanie Boże 

                                                
422 Aleksandr Dobin, Probliema cziełowieka w fiłosofii W. I. Niesmiełowa, s.80-81. 
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pozostaje w takim stosunku do działania człowieka, w jakim znajduje się byt Boży do 

swego obrazu w człowieku.”423 Odkrywanie przez człowieka swojego bogopodobieństwa 

jest przez Niesmiełowa pojmowane jako wkroczenie człowieka na drogę zbawienia, 

przezwyciężającego skutki odpadnięcia od Boga i pogrążenia w rzeczywistość cierpienia i 

śmierci.  

Wychodząc z danych antropologii Niesmiełow ukazuje, w jaki sposób człowiek może 

przezwyciężać swoje zniewolenie przez rzeczywistość przyrodniczą. Konstatując swoją 

odmienność w świecie determinizmów, człowiek,  jako byt nieuwarunkowany i 

bogopodobny, odkrywa potencjał zbawczy w sobie samym, w życiu swojej osoby. 

Dlatego Bogoczłowieczeństwo nie jest dla niego zewnętrznie przychodzącym wcieleniem 

Chrystusa, lecz czymś immanentnym. Stosując w swojej antropologii psychologiczną 

metodę wyjaśniania i unikając w ten sposób abstrakcyjnych spekulacji metafizycznych 

Niesmiełow odkrywa we wnętrzu człowieka jego podstawową bliskość Bogu i na tym 

fundamencie buduje perspektywę eschatologiczną, w której podstawowe znaczenie ma 

przebóstwienie człowieka i oczyszczenie go z grzechu. Soteriologiczna koncepcja 

Niesmiełowa wskazuje na konieczność i realność syntezy zbawczej inicjatywy Chrystusa 

i ludzkiej odpowiedzi na to wezwanie, wyrażającej się w walce o zachowanie w sobie 

Bożego obrazu. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    

                                                
423 Vladimir Alexeev, Za wszystko i za wszystkich. Eschatologiczny sens kultury w świetle pism rosyjskich 
myślicieli religijnych XIX-XX wieku, Lublin-Nowy York-Lwów 2001, s.56-57.  
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V. PARADOKSY ESCHATOLOGII LWA KARSAWINA 

 

 Karsawin (1882 – 1952) w swoim filozofowaniu jest interesującym przykładem 

dążenia do zachowania dogmatyczności myślenia, zgodnej z nauką prawosławia, wraz z 

jednoczesnym wykorzystywaniem motywów i pomysłów, które w żaden sposób nie dadzą 

pogodzić się z cerkiewną dogmatyką, a mogą być uważane za wyraźnie heretyckie. 

Zresztą te „skłonności heretyckie” u Karsawina w największym stopniu określają 

oryginalność jego myśli. Zapuszcza się on w rejony herezji, ale jednak nie utwierdza 

swojej myśli w nieortodoksyjności i powraca do dogmatu. Trudno jednak powiedzieć, 

ażeby Karsawin dogmat naruszał. Bliższe prawdy byłoby stwierdzenie, że poruszając się 

na jego obrzeżach starał się go pogłębić poprzez oświetlenie go z różnych punktów 

widzenia. Choruży zauważa ten paradoks Karsawinowskiego filozofowania, który 

sprawiał, że upatrywał on wartość zarówno w dogmacie, jak i herezji. Stwierdza jednak, 

że: „Ale, oczywiście, żadnym heretykiem on nie był. Refleksja nad podstawami stanowiła 

nie rewizję Prawosławia, ale staranne i pogłębione poznanie dogmatu, subtelną 

dogmatyczną intuicję i erudycję. Żywiąc zainteresowanie, czasami i życzliwe, herezją, on 

nigdy nie stawiał jej na równi z dogmatami Cerkwi, w których, wraz z Cerkwią, uznawał 

w pełnej mierze absolutną i objawioną naturę, a w empirycznym ich istnieniu – 

ponadindywidualny, soborowy charakter ich wypracowywania i dalszego wyjawiania. 

Bardziej od wszystkich w rosyjskiej filozofii widział on i umiał ożywić ogromne 

heurystyczne potencje dogmatu, subtelnie wyławiając dogmatyczne aspekty problemów 

filozoficznych: tak liczne tematy antropologii odkrywane są u niego na drodze 

szczegółowego wnikania w chrystologiczne sformułowania Soborów Powszechnych.”424 

                                                
424 Siergiej Chorużyj, Żiźń i uczienije Lwa Karsawina, [w:] Posle piererywa. Puti russkoj fiłosofii, s.145. 
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 Myśl Karsawina posiada zabarwienie typowo religijne, natomiast w zakresie 

metafizyki odwołuje się do filozofii wszechjedności. Można przy tym odnaleźć w niej 

skłonności o charakterze gnostyckim, które dają znać o sobie w rozważanej przezeń 

problematyce grzechu, zła, cierpienia i śmierci. Karsawin, który był z wykształcenia 

historykiem, był znawcą późnoantycznej i chrześcijańskiej mistyki oraz dogmatycznych 

sporów, które toczone były od II do X wieku. Zajmował się mistyką, poczynając od 

Plotyna do Mikołaja z Kuzy oraz światopoglądem antycznego gnostycyzmu. W 

szczególności należy podkreślić pokrewieństwo jego myślenia z poglądami Kuzańczyka. 

Natomiast inspiracja ze strony europejskiej filozofii nowożytnej jest u niego niewielka, z 

wyjątkiem pewnych podobieństw do poglądów  Bergsona. Inspiracja gnostycka u 

rosyjskiego myśliciela powoduje, że znawcy jego poglądów uważają, iż nie mieszczą się 

one w kanonie prawosławia. Tak uważa na przykład Jewłampijew: „Niezależnie od 

wszystkich usiłowań Karsawina, aby wykazać zgodność swoich filozoficznych 

konstrukcji z prawosławną dogmatyką, oczywiście, bardziej mają rację jego krytycy, 

którzy twierdzili (twierdzą i dzisiaj), że idee Karsawina są prawie niemożliwe do 

uzgodnienia z kanonicznym prawosławiem, i raczej należy je uważać za późniejszą i 

bardzo udaną wersję tego gnostycko-mistycznego światopoglądu, który pojawia się w II-

III wieku i wyraźną przerywaną linią przechodzi przez całą historię europejskiej filozofii, 

aż do metafizyki M. Heideggera.”425   

 Myśl Karsawina ma charakter wybitnie spekulatywny i podstawowe znaczenie dla jej 

zrozumienia ma uwzględnienie rozwijanej przez niego koncepcji Boga jako 

wszechjedności. W tym zakresie kontynuuje on tę tradycję rosyjskiej filozofii, która 

najpełniejszy wyraz znalazła w pracach Sołowjowa i Franka. Zagadnienie cierpienia i 

śmierci pozostaje w ścisłym związku z metafizycznym i teologicznym pojmowaniem 

przez Karsawina zasady wszechjedności. Zasada ta jest przez niego rozpatrywana na 

różnych poziomach bytu, odnosząc się zarówno do Boga, jak i stworzenia, ale także 

istnienia doskonałego i niedoskonałego. Zasada wszechjedności nie wyczerpuje jednak 

całej Karsawinowskiej metody uprawiania metafizyki. Równolegle z nią rozwija on 

zasadę trójjedności i w efekcie te dwie zasady uzupełniają się. Pierwsza z tych zasad 

opisuje rzeczywistość w jej statyce, natomiast druga prezentuje jej dynamikę. O ile zasada 

wszechjedności posiada walor głównie filozoficzny i nawiązuje do określonej 

                                                
425 Igor Jewłampijew, Absoliut kak wospołnienije niesowierszienstwa: L. Karsawin, [w:] Istorija russkoj 
metafizyki w XIX-XX wiekach. Russkaja fiłosofija w poiskach Absoliuta, cz.II, s.138. 
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filozoficznej tradycji, to zasada trójjedności, mimo odniesień ściśle filozoficznych, odsyła 

także do chrześcijańskiej teologii trynitarnej.  

Rozważanie pojęcia wszechjedności pozwala na uchwycenie genezy zła, a co za tym 

idzie cierpienia i śmierci, natomiast ukazanie dynamiki  trójjedności służy pokazaniu, w 

jaki sposób obecne w świecie cierpienie i śmierć mogą być przezwyciężone, czyli 

przedstawia drogę zbawienia.   Problem wszechjedności Karsawin rozważa przede 

wszystkim pod kątem relacji pomiędzy Absolutem a jego stworzeniem. Jeśli mamy, 

zauważa, zachować pełne pojęcie Absolutu, to nie możemy przyjmować istnienia czegoś, 

co mogłoby ten Absolut ograniczać albo jemu się przeciwstawiać. Głównym problemem, 

który tu się pojawia, jest określenie statusu bytowego stworzenia. „Bóg, jako istota 

najwyższa, powinien być wszystkim, wszechjednością. Inaczej można pomyśleć coś 

wyższego, niż  przeciwstawiony stworzonemu Bóg, tj. pomyśleć wszechjedność Boga i 

stworzenia, która wtedy będzie prawdziwym Bóstwem. Bóg jest nieuwarunkowany, a 

zatem, wraz z Nim nie ma i nie może być stworzenia albo: stworzenie to zupełna nicość. 

Inaczej Bóg nie jest nieuwarunkowany, ale uwarunkowany albo ograniczony 

stworzeniem, jak nikłe by ono nie było. Bóstwo jest odosobnione albo absolutne, tj. 

odosobnione jest od wszystkiego, w tym i od stworzenia, a zatem stworzenia nie ma.”426 

Jeśli przyjąć, że wraz z Bogiem istnieje  autonomiczne względem niego stworzenie, to 

równie dobrze można byłoby też dopuścić istnienie drugiego, trzeciego czy dziesiątego 

Boga – zauważa Karsawin. Istnieje też wtedy pokusa, aby dopuścić istnienie dwóch 

Bogów, z których jeden będzie sprawcą dobra, a drugi – zła. Byłoby to rozwiązanie 

manichejskie, które jest niedopuszczalne, bo przeczy pojęciu Absolutu. 

 Karsawin w swojej charakterystyce Boga jako wszechjedności używa określenia 

Kuzańczyka mówiąc, że Bóg jest non aliud, nie inny. Wszechjedność wyklucza zatem 

wszelkie istnienie, które jest umiejscowione poza Bogiem. Można jednak tutaj zgłosić 

zastrzeżenie, które dotyczy rangi bytowej tego, co znajdować się miałoby poza Bogiem. 

Problem ten porusza Łosski, zauważając, że „[...] stosunek ograniczenia możliwy jest 

tylko pomiędzy jednorodnymi obiektami.”427Według Łosskiego, Bóg może być 

zewnętrzny wobec stworzenia, nie będąc przez nie ograniczany w swojej absolutności, 

ponieważ stworzenie to jest od niego pochodne i ma niższy status bytowy. Łosski zresztą 

przypisuje Karsawinowi panteizm, którego ten chciał za wszelką cenę uniknąć. Panteizm 

                                                
426 Lew Karsawin, Saligia, ili wies’ma kratkoje i dusziepolieznoje razmyszlienije o Bogie, mirie, cziełowiekie, zle 
i siemi smiertnych griechach, [w:] Put’ prawosławia, Moskwa 2003, s.24.  
427 Nikołaj Łosskij, Istorija russkoj fiłosofii, Moskwa 1991, s.364. 
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wydaje się być najprostszym sposobem rozwikłania problemu stworzenia nie 

zbiegającego się z Absolutem, ponieważ uznaje, że wszystko istniejące jest jednakowo 

boskie i doskonałe, czyli utożsamia Boga ze światem, z przyrodą. Jednak łatwość tego 

rozwiązania jest pozorna, gdyż panteizm znosi przeciwstawienie pomiędzy absolutnym i 

względnym, co niszczy samo pojęcie Absolutu. Bóg przy tym nabiera cech zmiennej 

przyrody i, co gorsza, zło obecne w świecie zostaje weń włączone.  

Wielu filozofów wszechjedności ostatecznie głosiło pewien rodzaj panteizmu, który 

zakładał hierarchiczność bytu wewnątrz Absolutu. Jest to neoplatoński sposób 

wyjaśniania, który przyjmuje teorię emanacji. W ten sposób zasadę wszechjedności 

tłumaczył Frank. Karsawin taki emanacjonizm odrzuca i jako właściwy uważa pogląd św. 

Maksyma Wyznawcy i Eriugeny, którzy głosili boskość stworzenia, ale jednocześnie 

odróżniali naturę stworzoną od natury Bożej.  W ten sposób wszystko i wszędzie jest 

tylko Bogiem, ale i jednocześnie stworzenie jest Bogu przeciwstawione. Natomiast za 

zupełnie błędne uważa poglądy niektórych mistyków niemieckich (Eckhart), którzy 

głosili możliwość pełnego złączenia się duszy ludzkiej z Bogiem w akcie mistycznym, a 

tym samym zacierali różnicę pomiędzy Bogiem a stworzeniem. Nietrwałość mistycznego 

zjednoczenia, osiąganego tylko w chwili duchowego wzlotu, świadczy przeciwko pełnej 

tożsamości duszy z Bogiem. 

 Karsawin przyjmuje niepanteistyczną wersję wszechjedności, co łączy się u niego z 

przyznaniem odrębnego statusu nicości. O złożoną problematykę nicości w taki czy inny 

sposób „ocierają się” zwolennicy idei wszechjedności. Dotyczyło to także rosyjskich 

myślicieli. Pisze o tym Łosski: „Jak liczni inni rosyjscy filozofowie – Włodzimierz 

Sołowjow, ojciec Sergiusz Bułgakow, S. Frank – Karsawin zakłada, że jeśliby coś, nawet 

stworzone coś, było ontologicznie zewnętrzne w stosunku do Boga, to by Boga 

ograniczało. Dlatego Karsawin uporczywie twierdzi, że Bóg jest wszechjednością, a 

stworzenie – nicością.”428 Uznanie nicości za realność pozwala Karsawinowi wybrnąć z 

dylematu wyboru teizmu albo panteizmu, które nie są stanie objaśnić i uzasadnić 

wszechjedności. Wybiera on trzecią wersję religijnej ontologii, opisującej relację 

pomiędzy Bogiem a stworzeniem, która pozwala też w inny sposób odczytać problem zła, 

a co za tym idzie cierpienia i śmierci. Absolut, jego zdaniem, nie da się pojąć bez 

przeciwstawienia go temu, co względne. „Bóstwo jest absolutne, będąc Wszechjednością 

i postrzeganym przez nas, jako takie. Lecz w pełni naszego doświadczenia jest Ono 

                                                
428 Ibidem, s.351 
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absolutne tylko pod tym warunkiem, jeśli jakoś istnieje, nie ograniczając Jego 

absolutnego charakteru, w jakimś sensie różne od Niego coś. A to «coś» dla tego, aby nie 

ograniczać Boga i aby, będąc innym od Niego, jakoś przeciwstawiać się mu, powinno nie 

być samodzielnym bytem albo czymś, tj. w inności swojej być doskonałą nicością 

[...].”429  

Jeśli to, co jest absolutne, jest wszechjednością, to wtedy wszystko, co istnieje, 

powinno także mieć charakter absolutny i nie przeciwstawiać się Absolutowi. Karsawin 

dylemat ten rozstrzyga w ten sposób, że przyjmuje iż byt względny i stworzony, który 

odróżnia się od Absolutu, jest w rzeczy samej nie bytem, ale nicością. Byt ten powstaje w 

ten sposób, że Absolut przemieszcza niejako swój byt w obszar nicości i przekształca ją w 

byt warunkowy i względny. Stworzenie polega więc na samostwarzaniu Boga w obszarze 

nicości, która jest autonomiczna w stosunku do niego. Uznanie ontycznego znaczenia 

nicości pozwala Karsawinowi na uprawomocnienie zasady wszechjedności.  

Jeśli porównać system Karsawina z koncepcją wszechjedności u Franka, to można 

zauważyć, że u tego drugiego nicość nie pełni pozytywnej funkcji w ramach jego 

ontologii. To, co względne jest, według niego, tylko efektem samoograniczenia Absolutu. 

To jednak prowadzi do panteizmu, w ramach którego trudno jest objaśnić genezę zła. 

Natomiast  istnieje szereg zbieżności pomiędzy koncepcjami Karsawina i Heideggera. 

Obaj oni uznają nicość za mającą swój niezależny status. Jewłampijew zauważa, że: 

„Nietrudno zobaczyć, że, niezależnie od terminologicznych różnic, ten schemat 

ontologiczny prawie dokładnie zbiega się z tym, co leży u podstaw ontologii 

fundamentalnej Heideggera. Faktycznie, akt «objawienia Boga», albo «samostwarzania 

Boga w nicości», o którym mówi Karsawin, jest to heideggerowskie egzystowanie, 

którego doświadcza szczególne jestestwo – Dasein, «obecność» - i które jest właściwe 

tylko temu jestestwu.”430 Autor ten zwraca też uwagę na różnice, ponieważ u Karsawina 

bycie jest Absolutem, a u Heideggera jest tajemnicą i bezdennością, której nie da się 

opisać w kategoriach wszechjedności. Jewłampijew zauważa, że źródłem  koncepcji tych 

myślicieli była filozofia antycznego gnostycyzmu. 

 Karsawin, chcąc objaśnić genezę zła, koncentruje się przede wszystkim na analizie 

bytu ludzkiego w jego odniesieniu do Absolutu. Wprowadza gnostyckie pojęcie Adama 

Kadmona, który jest jakby wzorcem całej ludzkości, a także reprezentantem całego 
                                                
429 Lew Karsawin, Saligia, ili wies’ma kratkoje i dusziepolieznoje razmyszlienije o Bogie, mirie, cziełowiekie, zle 
i siemi smiertnych griechach, [w:] Put’ prawosławia, s.32. 
430 Igor Jewłampijew, Absoliut kak wospołnienije niesowierszienstwa: L. Karsawin, [w:]  Istorija russkoj 
metafizyki w XIX – XX wiekach. Russkaja fiłosofija w poiskach Absoliuta, cz.II, s.141. 
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stworzenia i który sprzeciwia się doskonałości Absolutu. Człowiek, jak uważa, nie może 

działać przeciwko Bogu, bo cele jego działania zawierają się w Bogu. Natomiast człowiek 

może ograniczać uobecnianie się w nim Boga, co czyni istnienie ludzkie nieadekwatnym 

do istnienia Boga. Zarówno ludzkie dążenie do dobra, czyli miłość, jak i cierpienie są w 

człowieku boskie, bo to wynika z wszechjedności Absolutu. Gdyby złe strony ludzkiego 

istnienia nie były obejmowane przez Boga, to należałoby przyjąć istnienie odrębnej 

zasady zła, co jest niedorzeczne.  

Rosyjski teolog zadaje jednak pytanie: czy. skoro człowiek dokonuje aktu 

samoosądzenia siebie za niedoskonałość, to oznacza, iż w ten sposób Bóg sam siebie 

osądza? Taki Bóg jednak nie byłby doskonały. Zresztą i człowiek sam siebie też nie może 

osądzać. W akcie samoosądzenia w rzeczywistości osądzającym jest Bóg, a osądzane są 

ludzkie czyny. Dlatego Karsawin stwierdza: „Osądzam mój zły postępek, ale osądzam go 

według jakiejś Wyższej Miary, a nie przez siebie. W moim samoosądzie zawsze istnieje 

jako podstawa jakieś pojęcie o tym,  jak powinienem był postąpić i czego nie uczyniłem. I 

jeśli  przenikliwiej wejrzysz w siebie, zobaczysz, że zawsze w twojej świadomości świeci 

Wyższa Miara, i usłyszysz w swojej duszy mocny głos Prawdy [...].”431 Samoosądzenie 

ujawnia dwoistość ludzkiej istoty. W momencie osądzania człowiek jest Bogiem, ale to, 

co osądza, czyli jego czyny i intencje, ma charakter względny i ujawnia odróżnienie 

stworzenia od Boga.  

Zło ma swoje źródło w niepełności teofanii i akt samoosądzenia polega na tym, że 

jedna teofania przeciwstawia siebie drugiej, ta która oznacza Bożą pełnię – mniej pełnej. 

Świat jest mnogością teofanii i w poszczególnych stworzeniach znajdujemy teofanie o 

różnej pełni. Świat porównuje Karsawin do drabiny Jakubowej, której szczeblami są 

teofanie. To zróżnicowanie i zhierarchizowanie teofanii jest też  przyczyną ludzkiego 

samoosądzenia. „W moim samoosądzie dokonuje się przeciwstawienie niższej teofanii 

wyższej i pełniejszej; przy czym w żaden sposób nie naruszamy tym przeciwstawieniem 

Bóstwa w niższej teofanii, bo ona jest niepełna nie z winy Boga, który zawsze i wszędzie 

i w każdej swojej teofanii jest cały, a osądzamy siebie samych za to, że w niepełny sposób 

przyjęliśmy Boga, chociaż mogliśmy Go przyjąć pełniej: jak wskazuje nam wyższa 

teofania. Przecież osądzenie nie może odnosić się do samej teofanii; wtedy byłby on 

samoosądem Boga.”432 Człowiek nie może nie chcieć przyjąć Boga, bo poza Bogiem 

                                                
431 Lew Karsawin, Saligia, ili wies’ma kratkoje i dusziepolieznoje razmyszlienije o Bogie, mirie, cziełowiekie, zle 
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432 Ibidem, s.41. 
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niczego innego nie ma. Natomiast problem polega na tym, że człowiek za mało 

intensywnie chce przyjąć Boga. Karsawin mówi o swoistym lenistwie ludzkiego ducha, 

jego bezwładności. To zaś skłania go do przyjęcia optymistycznego stanowiska, że zło 

radykalne nie istnieje i pociąga za sobą koncepcję zła jako prywacji. Jak stwierdza 

Mazurek: „W istocie niewielu myślicieli broniło jej tak otwarcie i konsekwentnie jak 

Karsawin, który wielokrotnie stwierdza, że przysługująca człowiekowi wolność nie jest 

wolnością wyboru pomiędzy przeciwstawnymi jakościami, ale w całości sprowadza się 

do wolności o nasyceniu bytu teofanią.”433  

 Takie rozumienie wolności może wydawać się problematyczne, ponieważ Bogu 

przysługuje wolność rozumiana jako spontaniczność i twórczość. Natomiast człowiek 

rzeczywistości nie stwarza, w związku z czym jego wolność jest tylko wolnością wyboru 

opowiadającego się za albo przeciw Bogu i jego stworzeniu. Jeśli człowiek nie może 

wybierać, to faktycznie jest niewolnikiem. Pisze o tym Łosski: „Podobnie jak wszystkie 

formy panteizmu, system Karsawina nie jest w stanie objaśnić wolności stworzonych istot 

w sensie ich niezależności od Boga i nawet ich pysznego przeciwstawienia się mu.”434 

Również, zdaniem Łosskiego, Karsawin nie udziela zadowalającej odpowiedzi na temat 

pochodzenia zła, gdyż pojmuje zło jako tylko brak pełnego dobra, co przeczy faktycznej 

naturze zła, które może przybierać formy samoistne. Natomiast, zauważa Łosski, 

symptomatyczne jest to, że Karsawin odrzuca istnienie diabła, co ma swoje uzasadnienie 

w tym, że gdyby istniał, to realizowałby teofanię, która opiera się na nienawiści Boga do 

samego siebie.  

Karsawin za światowe zło obwinia człowieka, ale zdaje się nie doceniać w tym 

względzie roli upadłych duchów. Zło czyli grzech (Karsawin nie uznaje zła w sensie 

metafizycznym) jest w człowieku dwoiste. Jest złem-winą i złem-cierpieniem. Cierpienie 

jest przy tym karą za winę i odkupieniem tej winy. Te dwa rodzaje zła są ze sobą ściśle 

związane. Wina ujawnia się w akcie samoosądzenia. Cierpienie dotyczy nie tylko 

człowieka, ale również Boga. „[...] i samo w sobie i w nierozerwalnej więzi ze szczęściem 

cierpienie jest Bóstwem albo teofanią. My nawet zauważamy, że tym Szczęśliwość Boża 

przewyższa naszą, że Ona jest jednocześnie i szczęściem i cierpieniem.”435  Bóg osądza 

winę człowieka, który z tego powodu cierpi, ale też rodzi w sobie i w człowieku 

                                                
433 Sławomir Mazurek, Metafizyka miłości Lwa Karsawina, [w:] Filantrop czyli nieprzyjaciel i inne szkice o 
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434Nikołaj Łosskij, Istorija russkoj fiłosofii, s.365.  
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współcierpiącego Syna.  Chrystus cierpi ludzkim cierpieniem, ale jego cierpienie jest też 

szczęśliwością. Cierpienie Boga jest potrzebne po to, aby ludzi wybawić z uch cierpienia. 

„Ofiarowanie świata w Bóstwie jest samym Bóstwem, w Swojej Wyższej Teofanii 

rodzącym Siebie jako Cierpienie. Cierpienie-Bóstwo daje istnienie ziemskiemu cierpieniu 

i, wcielając się w cierpiący świat (ponieważ człowiek zawiera w sobie cały świat), 

przeobraża jego cierpienie w cierpienie-szczęśliwość.”436  

Tak więc w sensie obiektywnym zło jest pomniejszeniem wszechjedności, rozpadem i 

rozdzieleniem. Subiektywnie przejawia się ono jako cierpienie, które rodzi się z 

przeciwstawienia tego, co względne i niedoskonałe temu, co jest doskonałe i absolutne. 

Człowiek, gdy nie osiąga ideału, którym jest doskonały kosmos, doznaje poczucia winy, 

natomiast cierpienie i śmierć jest karą za ten grzech niedostatecznego dążenia ku dobru. 

Karsawin wyprowadza interesujący wniosek, że celem człowieka  nie jest walka ze złem 

jako takim, ale skierowanie woli na realizację dobra, gdyż zło samo w sobie nie istnieje. 

„Mój cel moralny polega na tym, że nie odwracam się od istoty mojego «złego» zamiaru, 

ale dążę do dobrej jego jakości i swoim napięciem doprowadzam tę jakość do 

maksymalnego jej zrealizowania.”437 

W rzeczy samej istnieje tylko dobro i o złu nie można powiedzieć, że istnieje. 

Konkretne zło może być tylko niedostatecznym dobrem, które można przeciwstawić pełni 

wszechjednego dobra. Zło konkretne można rozdzielić na coś, co istnieje, czyli dobro, i 

brak w nim wszechjednego dobra. Zło jest nicością, a dobro jest określane poprzez 

rozróżnienie we wszechjedności samego dobra i dobra jako jeszcze nie-dobra, czyli braku 

dobra. Zło nie istnieje w absolutnej wszechjedności, ale również nie istnieje ono w 

tworzonym przez tą wszechjedność w nicości podobieństwie, którym jest wszechjedność 

stworzona. Wszechjedność stworzona, czyli świat, jest tworzona z nicości i sama w sobie 

jest nicością. Natomiast w odniesieniu do tego, co absolutne – jest czymś i poprzez 

zmianę staje się absolutna. „Świat, o ile on istnieje – jest dobrem i tylko dobrem; ale w 

swojej początkowości-skończoności, przezwyciężanej pełnym jego absolutyzowaniem i 

zarazem realnej, jest on brakiem pełni dobra, przeciwstawionym prawdziwemu 

wszechjednemu dobru, absolutnemu nie jako coś innego, ale jako czysty brak albo 

niedostatek. Nawet gdy świat poprzez pozbawienie jego początkowości-skończoności 

poprzez to, co jest absolutne, stanie się najbardziej absolutny i o tyle, o ile on już jest 

absolutny, nie traci on swojej początkowości- skończoności, tj. przeciwstawia się 
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absolutnemu wszechjednemu dobru w charakterze  pochodnego wszechjednego dobra, tj. 

w pewnym sensie nie-dobra.”438 To stwierdzenie Karsawina jest o tyle istotne, że zło, 

które faktycznie jest nicością,  przenosi on jakby do wieczności Absolutu. Ten motyw 

pojawi się w jego koncepcji eschatologicznej. 

Rosyjski myśliciel rozwija też dialektykę cierpienia i szczęścia. Zło objawia się w 

formie cierpienia, jako ból fizyczny albo psychiczny. Efektem cierpienia jest pojawienie 

się w świadomości czegoś innego, nieakceptowalnego, czego człowiek nie jest w stanie 

usunąć. Natomiast szczęście polega na tym, że człowiek to inne czyni swoim. 

Niemożliwość osiągnięcia tego celu powoduje cierpienie. Cierpienie zatem jest jakimś 

rodzieleniem świadomości. Może ono być przezwyciężone poprzez odrzucenie ze 

świadomości tego co inne albo uczynienie tego innego własnym. Ten drugi sposób 

dotyczy tu także wolnego przyjęcia męki. Natomiast pierwszy właściwy jest dla ascetyki 

czy dla buddyzmu.  

Cierpienie jest rozdzieleniem świadomości i nieprzyjmowaniem przez samego siebie 

tego, co jest uważane za odmienne. „Samoofiarowanie jest podstawą cierpienia (przecież 

kazde rozdzielenie nie jest czym innym, jak częściowym samoofiarowaniem); 

samoutwierdzenie jest podstawą szczęścia; ponadczasowa dwójjedność samoofiarowania 

i samooutwierdzenia jest realizacją wszechjedności.”439  W warunkach empirycznych ta 

pełnia samoofiarowania i samoutwierdzenia nigdy w pełni się nie realizuje. Człowiek nie 

chce całkowicie się ofiarować i dlatego samoofiarowanie rodzi cierpienie. Ale z drugiej 

strony samoutwierdzenie nie może zrealizować się bez pełnego samoofiarowania. Dlatego 

szczęście nigdy nie jest pełne i rodzi cierpienie. Samoofiarowanie jest empirycznie 

„prostsze”, gdyż polega na oddaniu siebie, natomiast samoutwierdzenie jest niemożliwe 

bez wyjścia poza granice empiryczne, bo jego granicą jest rozdzielenie wszechjedności. 

To jednak nie zmienia faktu, że samoofiarowanie jest niodłączne od samoutwierdzenia i 

szczęście wraz z cierpieniem są koniecznymi momentami wszechjedności. Stąd Karsawin 

wyprowadza wniosek, że: „Cierpienie jest złem tylko w swoim oddzieleniu od szczęścia: 

w jedności z nim, tj. w swojej pełni, jest ono nie złem, ale dobrem. To samo należy 

powiedzieć o szczęściu. I nawet nie cierpienie albo szczęście same w sobie są złem, a 

tylko ich ograniczoność, tj. nicość.”440 
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Ból, fizyczny i psychiczny, ma swoje źródło w rozkładzie i niemożliwości jego 

przezwyciężenia. Karsawin dialektykę szczęścia i cierpienia przenosi także na relacje 

pomiędzy elementami świata i ludźmi, ponieważ szczęście jednych jest cierpieniem dla 

innych. Świat sam w sobie nie cierpi i nie doznaje szczęścia jako całość, bo przezwycięża 

ograniczenia czasu i przestrzeni. Ponieważ powstał z nicości, to powinien zginąć w tym, 

co absolutne, wrócić znowu do nicości, aby połączyć byt i niebyt. Byt absolutny, jako 

jedność szczęścia i cierpienia oraz życia i śmierci, nie cierpi i nie umiera. Tym niemniej 

Absolut tworzy z nicości to, co inne, i jakby siebie mu oddaje, więc w tym sensie cierpi. 

Natomiast przyjmując do siebie swoje stworzenie doznaje szczęścia. Zło i cierpienia są 

więc czymś względnym i ich istnienie jest ufundowanie tylko na rozdzieleniu 

wszechjedności. Przy tym Karsawin twierdzi, że nie można powiedzieć, jak buddyści, że 

zło jest nierealne, ale że tylko jest niedostatecznie realne. W związku z tym nie można 

uciec od cierpienia, ale należy je przeżyć,  znieść wraz ze szczęściem. 

Znamienne jest to, że Karsawin dialektykę jednoczenia i rozdzielenia w pełni przenosi 

na istnienie Absolutu. Myśliciel ten uznaje, że we wszechjedności istnieje tendencja do 

rozpadu na odrębne elementy, lecz nie twierdzi, że jest to tendencja negatywna. Gdyby 

była to tendencja wyłącznie negatywna, to wtedy empiryczne życie miałoby równie 

negatywny sens. Ten motyw myślenia Karsawina akcentuje Jewłampijew: „Aby nie 

przekształcać indywidualnego istnienia ludzkich osób w czysto negatywny stan Absolutu, 

Karsawin twierdzi, że Absolut-wszechjedność zawiera w sobie mimo naturalnej, 

związanej z samym jego określeniem jako wszechjedności, siły jednoczenia, także i siłę 

rozdzielania, oddzielania, ograniczenia, jednym z rezultatów działania której jest 

powstanie «innego» – stworzenia, świata stworzonego, wszechjednego Człowieka. Tylko 

jednoczesna i nieustanna obecność we wszechjednosci obydwu tendencji i ich naturalne 

wzajemne oddziaływanie (zupełnie nie zakładające ostatecznego zwycięstwa jednej z 

nich) zabezpiecza realizację całej pełni istnienia Absolutu jako wszechjedności.”441  

Jak zauważa ten krytyk myśli Karsawina, takie postawienie problemu stanowi o 

oryginalności jego myślenia, ponieważ na przykład u Franka i Sołowjowa uznaje się 

absolutną wyższość jedności nad mnogością we wszechjedności. Frank, który neguje 

pozytywny status nicości, aby wyjaśnić rozdrobnienie świata – przyjmuje, że we 

wszechjedności istnieje pewien defekt. Podobnie jest też u Sołowjowa, który sądzi, że 

rozdzielenie we wszechjedności jest jakimś negatywnym, irracjonalnym aktem. Gdy 
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przyjąć, że jednoczenie jest aktem pozytywnym, a rozdzielenie tylko negatywnym, to 

wtedy dobro i zło zostają radykalnie spolaryzowane, a śmierć w swoim empirycznym 

istnieniu okaże się być wyłącznie złem.  

Karsawin, jak to już było powiedziane, w mniejszym stopniu zajmuje się 

charakterystyką Absolutu, widzianego niejako od jego wnętrza (co jest widoczne na 

przykład u Franka). Interesuje go głównie wkraczanie Absolutu w sferę nicości i Absolut 

stara się on określić poprzez jego obecność w stworzeniu. Zasadę rozdzielenia i 

jednoczenia przenosi on na całe stworzenie, we wszystkich jego poziomach. W świecie 

stworzonym mamy do czynienia z wszechjednością ograniczoną, co powoduje, że 

rozdzielanie nie osiąga swojego kresu. To skutkuje tworzeniem się odrębnych ludzkich 

osób, które wchodzą w skład doskonałego Adama Kadmona. Z kolei jedność w owym 

ograniczonym wszechjednym świecie może być realizowana przez miłość. Jednak nie 

prowadzi tu ona do pełnego złączenia się osób. Według Karsawina miłość jest 

dialektyczną jednością samoutwierdzenia i samoofiarowania. „Nie złączenie się-

utożsamienie, ale złączenie i harmonijna jedność, nie wzajemne upodobnienie, ale 

wzajemne dopełnienie zachodzi w Miłości. Nie jest jej celem nieokreślona jedność, ale 

dwójjedność.”442  

Samoutwierdzenie i samoofiarowanie, przejawiające się w miłości, stanowi 

chrakterystykę doskonałego stworzonego istnienia. Karsawin zauważa, że w 

doświadczeniu ludzkiej miłości znamy tylko miłość międzyludzką i miłość człowieka do 

Boga oraz Boga do człowieka. Miłość międzyludzka jest miłością jednakowych istot. 

Odnosi się ona do relacji ja-ty, gdy jest jednością dwóch osób, ale też realizuje się na 

wyższych piętrach stworzenia, aż do Adama Kadmona i duszy wszechświata, będących 

wielojednością poszczególnych indywidualizacji stworzenia, przekraczającą czas i 

przestrzeń. W przypadku relacji między Bogiem a człowiekiem nie można mówić o 

jednakowości istot, bowiem istota Boża jest wszystkim a ludzka niczym. Miłość do Boga 

opiera się nie na dwójjedności istot, ale na dwójjedności Boga-wszystkiego i nicości- 

człowieka. Miłość ludzka wskazuje na wewnętrzną miłość w Bogu, która dotyczy trzech 

hipostaz Trójcy Świętej. Wprawdzie Karsawin mówi, że trójhipostatyczna dialektyka nie 

wyczerpuje głębi Boga, która jest ukryta za apofatyczną zasłoną i każe w Bogu widzieć 

jakieś Nadistnienie i nie-Miłość, to jednak przenosi charakterystykę stworzenia, z 

kategoriami samoofiarowania i samoutwierdzenia, na wewnętrzne życie Absolutu. 
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Zauważa to Jewłampijew, który stwierdza, że Karsawin chciał z jednej strony 

utrzymać swoje myślenie w granicach prawosławnej dogmatyki, z drugiej zaś zajmował 

się  wolnym dociekaniem. To prowadziło do rozchodzenia się drogi filozoficznej i 

teologicznej w jego nauce. Próbując zatem opisywać Absolut poprzez jego analogię ze 

stworzeniem Karsawin zauważa, że Bóg jako Miłość wymaga wyróżnienia w nim 

współistotnych Boga  miłującego (Ojca) i miłowanego (Syna). Ale rozróżnienie Bożych 

Osób  nie ma takiego samego charakteru, jak różnica między kochajacymi siebie ludźmi, 

gdyż te dwie hipostazy są całkowitą jednością w swojej istocie, natomiast dwójjednością 

w swojej hipostatyczności. „Ale samo rozdzielenie, ani Ojciec, ani Syn nie jest jeszcze 

Bożą Miłością. Miłość rozdzielając się jednoczy się, Ojciec i Syn miłują jeden drugiego, 

potrzebując wiecznego rozdzielenia i wiecznej jedności. Taka jest ich Miłość, jak i nasza 

miłość. Jak i my, oni miłują Miłością nie daną jeszcze całkowicie w rodzeniu Syna przez 

Ojca; i Miłość, jedna z nimi, powinna być inna od nich.[...] Ale jest ona odmienna od 

Syna i Ojca, i odmienność jej może w Bogu być tylko hipostatyczną albo osobową. 

Dlatego Miłość – to trzecia hipostaza, ustanawiająca Bożą jedność, jako wielojedność, 

jako trójjedność hipostatycznego życia.”443 

Rozważania na temat Trójcy Świętej nie są jednak u Karsawina tematem samym w 

sobie i nie stanowią zamkniętej teologii trynitarnej. Zasada trójjedności służy mu także do 

charakterystyki bytu stworzonego, w tym do wniknięcia w istotę cierpienia, śmierci i 

zmartwychwstania. Karsawin  rozróżnia trzy poziomy bytu. Najwyższym jest poziom 

Absolutu, niżej mamy rzeczywistość idealnego, doskonałego  Adama Kadmona 

(stworzenie doskonałe), a najniżej realnego Adama Kadmona (stworzenie niedoskonałe). 

Te poziomy reprezentują sobą zstępującą hierarchię doskonałości. Sam akt stworzenia 

świata przez Boga oznaczał jego zstąpienie w nicość, a więc samoograniczenie, w efekcie 

czego świat ten jest wszechjednością ograniczoną, czyli taką, w której jej elementy 

przeciwstawiają się sobie jako odrębne osoby, które wchodzą w skład doskonałego i 

wszechjednego Adama Kadmona. Jednak stworzenie miało i swój drugi etap, który wiąże 

się z upadkiem Adama Kadmona, czyli niepełnym przyjęciem przezeń Boga, a więc 

grzechem i winą człowieka. To zaś oznacza, że w świecie niedoskonałym rozdzielenie 

staje się jeszcze dodatkowo rozdrobnieniem czasowym i przestrzennym, które wiąże się z 

rozbiciem osoby na poszczególne jej momenty. Samo jednak rozdzielenie nie jest 

uważane przez Karsawina za coś negatywnego, również w odniesieniu do świata 
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empirycznego. Problem polega tu na tym, że zarówno rozdzielenie, jak i jednoczenie w 

empirii nie osiągają swojej pełni. Świat empiryczny nie osiąga ostatecznego rozdzielenia, 

a co za tym idzie również ostatecznej jedności.  

Ponieważ ostateczne rozdzielenie w stosunku do osoby jest  równoznaczne z jej  

śmiercią, to niedoskonałość tego świata polega na tym, że człowiek nie może w nim do 

końca umrzeć. Chodzi tu przy tym o śmierć w jej znaczeniu metafizycznym, w stosunku 

do której śmierć empiryczna nie ma charakteru ostatecznego. Śmierć pojmowana 

empirycznie oznacza tylko co najwyżej rozkład osobowego bytu w sensie przestrzennego 

rozdzielenia jego elementów. Natomiast dla metafizycznej pełni śmierci konieczne jest 

też rozłożenie osoby we wszystkich momentach czasu. Osoba bowiem, jak uważa 

Karsawin, zajmuje cały czas, to znaczy każdy jego moment, bo osoba jest w pewnym 

sensie wieczna i ponadczasowa. Rozdzielenie osoby wtedy tylko dokonuje się w pełni, 

gdy oddaje, ofiarowuje ona siebie każdemu ze swoich momentów. Takie zaś pełne 

ofiarowanie się osoby  światu czasowo-przestrzennemu byłoby jej pełną metafizyczną 

śmiercią i oznaczałoby jednoczesne jej zmartwychwstanie. Rosyjski myśliciel wprowadza 

tu swoją formułę: życie poprzez śmierć. 

Karsawin głosi paradoksalny pogląd, że ludzkie empiryczne umieranie nie kończy się, 

co przeczy powszechnemu przekonaniu, że każda istota umiera. Jednak jego 

pardoksalność zmniejsza się, gdy zwrócimy uwagę na to, że śmierć empiryczna jest 

aktem niedoskonałej osoby i dlatego również nie może być doskonała, to znaczy nie może 

prowadzić do pełnego przerwania osobowego istnienia. „Śmierć empiryczna nie jest 

przerwaniem osobowego istnienia, ale tylko jego głębokim naderwaniem, niedoskonałą 

granicą, która została postawiona wewnątrz złej nieskończoności umierania, między 

empirycznym i metaempirycznym istnieniem, «bramami piekieł», «odrzwiami 

piekielnymi».”444 Zła nieskończoność umierania oznacza granicę, która zatrzymuje proces 

rozdzielania się, a po nim jednoczenia się niedoskonałej osoby.  

Rosyjski myśliciel mówi o empirycznej śmierci, że jest ona śmiercią żyjącą. Nazywa 

ją też pierwszą śmiercią, która powinna być pokonana przez śmierć drugą, która będzie 

oznaczała ostateczny koniec umierania osoby. „Śmierć zwyciężana jest tylko przez 

śmierć, zła [ros. durnaja] – przez prawdziwą. Ale, jeśli zła śmierć jest czymś, to 

prawdziwa śmierć jest niebytem tego, co jest. W prawdziwej śmierci nie ma osoby; ale, 

ponieważ osoba stoi ponad bytem i niebytem, istnieje ona poprzez prawdziwą śmierć.”445 
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Według Karsawina błędem metafizyków jest to, że próbują oni udowodnić 

nieśmiertelność osoby, gdy tymczasem należałoby udowodnić możliwość jej śmierci, 

gdyż tragedią niedoskonałej osoby jest jej nieśmiertelność. Samobójstwo, popełniane w 

nadziei, że poprzez empiryczną śmierć osiągnie się spokój nieistnienia, niesie ze sobą 

płonną nadzieję, gdyż wyobrażany przez samobójcę koniec jest tak samo niedoskonały 

jak i jego istnienie. Samobójstwo, rozumiane jako zadanie sobie empirycznie rozumianej 

śmierci,  ignoruje ten oto fakt, że samoofiarowanie się jest niepełne bez jednoczesnego 

samoutwierdzenia. 

Istnieje duże podobieństwo Karsawinowskiego pojmowania prawdziwej śmierci do 

egzystencjalistycznej koncepcji autentycznego ludzkiego istnienia, które stawia czoła 

nicości. Śmierć jawi się tu nie jako pewien tylko epizod końcowy ludzkiego bytowania, 

lecz nabiera waloru czegoś, co nadaje życiu sens w każdym momencie jego trwania. Pisze 

o tym Jewłampijew: „Używając terminu, wprowadzonego przez zachodnich 

egzystencjalistów, można powiedzieć, że osoba tylko wtedy może przybliżyć się do 

metafizycznej pełni śmierci-zmartwychwstania, gdy każdy moment swojego życia będzie 

rozpatrywać jako «sytuację graniczną», jako stanie na «granicy» istnienia ( na «granicy» 

bytu i nicości) – jako ostatni moment swojego istnienia, w którym konieczne jest 

realizowanie całej pełni swojej istoty.”446  

W szczególności można snuć analogie pomiędzy Karsawina formułą „życia-poprzez-

śmierć”, a Heideggera określeniem ludzkiej egzystencji jako „bycia-ku-śmierci”. Tym 

niemniej dają się zauważyć także różnice, związane z samymi założeniami systemów tych 

myślicieli. Jewłampijew podkreśla, że u Heideggera nie ma mowy o takiej podstawowej 

dla Karsawina kategorii, którą jest zmartwychwstanie, nieodłącznie związane z 

prawdziwą śmiercią. Heidegger poza tym odrzuca możliwość wiecznego istnienia osoby, 

która u niego jest wyraźnie przypisana do czasowego sposobu uobecniania się. Heidegger 

zresztą byt i nicość stawia na równym poziomie ontycznym i w tym znaczeniu jego 

metafizyka ma charakter dualistyczny, a Karsawin stara się nicość w jakiś sposób 

uczynić, przyswojoną, zasymilowaną przez Absolut na drodze objawienia w niej Boga. 

Interesująca jest przy tym uwaga Jewłampijewa, że więcej podobieństw w stosunku do 

rozumienia śmierci przez Karsawina można znaleźć u Kierkegaarada, który używając 

pojęcia „choroby na śmierć” nie pozbawiał go możliwości interpretacji w duchu 

chrześcijańskiej koncepcji zmartwychwstania. 
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Zasada trójjedności u Karsawina dotyczy zarówno Trójcy Świętej, jak i przeniesiona 

zostaje na stworzenie i człowieka. Zasada ta streszcza się w formule: pierwotna jedność- 

samorozdzielenie-samopołączenie. Ukazuje ona to, co można określić jako dynamikę 

rzeczywistości, zarówno boskiej, jak i stworzonej. W odniesieniu do Trójcy Świętej 

trójjedność realizuje się w ten sposób, że hipostaza Ojca stanowi pierwotną jedność, czyli 

byt, hipostaza Syna poprzez wcielenie i śmierć krzyżową jest samorozdzieleniem Bożej 

trójjedności, czyli jej niebytem, natomiast hipostaza Ducha Świętego oznacza 

samopołączenie, czyli byt zmartwychwstały i odnowiony. Trójca Święta zatem jest 

doskonałą trójjednością, która będąc bytem i niebytem, jednocześnie jest czymś więcej. 

W formie niedoskonałej trójjedność realizuje się także w stworzeniu. Trójjedność Boża i 

stworzona (ludzka) są ze sobą związane, ponieważ stworzenie dąży do zjednoczenia się z 

Bogiem, gdyż jemu zawdzięcza swoje istnienie. Stworzenie zmierza do przebóstwienia, a 

człowiek do stania się osobą. Ta więź pomiędzy stworzeniem a Bogiem uzyskuje swoją 

pełnię w Bogoczłowieczeństwie, które oznacza podniesienie stworzenia do rangi boskiej. 

Jednak Karsawin uważa, że stworzenie nie istnieje samodzielnie poza Bogiem i w tym 

sensie jest nicością. W sensie ontologicznym zatem Bóg i stworzenie wykluczają się, co 

oznacza, że jeśli jest Bóg, to nie ma stworzenia, a jeśli jest stworzenie, to nie ma Boga.  

To rozumowanie prowadzi Karsawina do specyficznego pojmowania nauki o 

odkupieniu. Chrystus, dobrowolnie składając ofiarę ze swojego istnienia, oddając niejako 

siebie stworzeniu – dopełnia akt stworzenia świata, ponieważ nadaje mu pełnię bytu. Ale 

ofiara Chrystusa, teologicznie pojmowana, łączy się z jego zmartwychwstaniem. W 

odniesieniu do ontologii oznacza to, że zmartwychwstanie pociągać musi z sobą 

zniknięcie stworzenia, które przecież ontycznie wyklucza się w stosunku do Boga. 

Karsawin stwierdza: „W ginięciu Boga powstaje stworzenie, w Jego zmartwychwstaniu – 

ginie: istnieje ono w Jego niebycie.[...] Bynajmniej nie okazując się Bogiem, ale czymś 

innym, niż Bóg, stworzenie jeszcze jest przebóstwione, tj. okazuje się Bogiem. W 

przebóstwieniu zaś stworzenia jego powstanie, stawanie się i istnienie są 

zmartwychwstaniem i istnieniem samego ginącego i oddającego za nie życie Boga. Jeśli 

ono istnieje dlatego, że Bóg ze względu na nie ginie i mu Siebie oddaje, to jasne, że 

przebóstwić się dla stworzenia – znaczy oddać siebie Bogu i ginąć dla Jego 

zmartwychwstania. Ale wtedy zmartwychwstanie Boga jest także zmartwychwstaniem 

stworzenia.”447 Dobroć Boga, przejawiająca się w stwarzaniu, polega zatem na tym, że 
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spełnia on akt samoofiarowania stworzeniu. Zaś istotą stworzenia jest samoofiarowanie 

się Bogu czyli samorozdzielenie. Można więc powiedzieć, że prawidłowa relacja 

pomiędzy Bogiem a stworzeniem polega na wzajemnej ofierze. 

Karsawin tę więź Boga ze stworzeniem przedstawia także jako ontyczne następstwo: 

„Na początku – tylko jeden Bóg, później – Bóg umierający i stworzenie powstające, 

później tylko samo stworzenia zamiast Boga, później – stworzenie umierające i Bóg 

zmartwychwstający, później – znowu jeden tylko Bóg.”448 Z takich stwierdzeń Karsawina 

wynika, że stworzenie żyje śmiercią Boga, natomiast Bóg żyje śmiercią stworzenia. To 

zaś w pewien sposób przybliża śmierć Boga do śmierci człowieka (który jest 

reprezentantem całego stworzenia). Śmierć dokonuje się wewnątrz Boga, jako akt 

rozdzielenia w Bogu, który prowadzi do wyodrębnienia Bożych hipostaz. Jednak to 

rozdzielenie jest jednoczesne z aktem jednoczenia, w związku z czym trudno jest tu 

mówić o analogii tej śmierci w stosunku do śmierci właściwej stworzeniu. Śmierć 

empiryczna zostaje niejako wprowadzona w łono Absolutu za sprawą Jezusa Chrystusa, 

który poprzez swoje cierpienie i śmierć, w ludzkiej postaci,  uwiecznił ją .  

Rosyjski myśliciel konsekwentnie konstruuje schemat podstawowej relacji bosko-

ludzkiej, która dokonała się w akcie wcielenia. Chrystus, z jednej strony, wcielając się 

jednoczy całą ludzkość jako Logos, z drugiej natomiast, jest człowiekiem w pełni realnym 

i konkretnym. „Dlatego wcielenie Boga, tj. uczłowieczenie się Boga [ros. 

Bogowocziełowieczienije] w empirii, jest zjednoczeniem Chrystusa Logosu z Jezusem, 

indywidualnym człowiekiem, jak i wszystko, chociaż szczególnym według swojej 

doskonałości. Jezus zaś, jako doskonały człowiek, nie uczestniczy w niedoskonałości 

świata, jako przyczyna jej, nie posiada grzechu-winy. Przyjmuje on tę niedoskonałość 

tylko jako fakt, jako karę.”449 Odkupienie polega na tym, że Chrystus ludzkim 

cierpieniem wybawia ludzkość z cierpienia właśnie i ze śmierci. Z kolei zadaniem ludzi 

jest to, aby wznosić się do stanu ludzkiej doskonałości Chrystusa, a z kolei wszechjedność 

ludzi, uosobiona w Adamie Kadmonie ma być też doskonała jak Chrystus. Chrystus w 

swojej boskości swoje człowieczeństwo realizuje jako coś w rodzaju ciała. Innymi słowy, 

Chrystus jednoczy w sobie także cielesność świata.  

Karsawin wskazuje na znaczenie Cerkwi, która stanowi wszechjedność ludzkości i 

kosmosu w Chrystusie. Jest to przy tym wszechjedność pełna i doskonała, która jednak w 

warunkach empirycznych nie jest jeszcze doskonała aktualnie. Ziemska Cerkiew jest 
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tylko jeszcze stającą się wszechjednością Chrystusową, natomiast w poszczególnych 

momentach swojego istnienia stopniowo przybliża się do tej wszechjedności. Rosyjski 

myśliciel nie oddziela radykalnie i nie wyłącza z duchowej Cerkwi pogańskich 

przejawów wysokiego życia duchowego (jako przykład podaje postacie Platona i 

Sokratesa).  

Znamienne w myśleniu Karsawina jest to, że nie koncentruje się on na analizie 

zmartwychwstania, o którym mówią biblijne opisy i wizje, ale całą uwagę skupia na tym, 

co można nazwać metafizycznym wymiarem zmartwychwstania i ukazuje ten 

fundamentalny fakt w odniesieniu do całej swojej koncepcji wszechjedności. Akcent 

wyraźnie jest tu przesunięty na pokazanie ontycznej „struktury” zmartwychwstania. W 

tym znaczeniu refleksja rosyjskiego myśliciela ma wymiar przede wszystkim filozoficzny 

i jest rozwijaniem całej głębokiej dialektyki rozdzielania i jednoczenia, która dokonuje się 

w łonie Absolutu, rozumianego i jako Trójca Święta, i jako obecność elementu boskiego i 

ludzkiego w osobie Jezusa Chrystusa.  

Można Karsawinowi postawić zarzut nadmiernej spekulatywności jego argumentacji, 

która przysłania nieco konkretność zmartwychwstania Jezusa i poprzedzającej to 

zmartwychwstanie męki i bólu konania na krzyżu. Z drugiej jednak strony, szeroka 

płaszczyzna metafizyczna, którą on zarysowuje, każe pojmować życie poprzez śmierć 

jako coś o wymiarze absolutnie niezwykłym i zadziwiającym. Karsawin, mając ciągle na 

uwadze apofatyczną glębię Absolutu, jednakowoż niestrudzenie drąży sens pojęcia ofiary, 

którą składa z siebie Chrystus światu, a jednocześnie powinno też składać Bogu 

stworzenie, aby samo zmartwychwstać wraz z Chrystusem.  

Jewłampijew w swojej analizie poglądów Karsawina podkreśla, że doświadczenie 

śmierci empirycznej jest autentycznym doświadczeniem nicości i strach przed śmiercią 

jest strachem przed nicością. Ponieważ jednak śmierć empiryczna „przysługuje” tylko 

człowiekowi w jego niedoskonałym stanie bytowania, to Bóg będący bytem 

wszechjednym, włącza w siebie także i doświadczenie takiej śmierci. Jewłampijew 

zauważa tu jednak, że: „ [...] Bóg także powinien i może mieć doświadczenie nicości, ale, 

w ostatecznym rozrachunku, posiada on je poprzez człowieka.”450 Mamy zatem tutaj do 

czynienia z pewnego rodzaju wzbogaceniem Boga poprzez doświadczenie przezeń 

ludzkiej śmierci. Śmierć Jezusa jest tym właśnie wzbogaceniem Boga.  

                                                
450 Igor Jewłampijew, Absoliut kak wospołnienije niesowierszienstwa: L. Karsawin, [w:]    Istorija russkoj 
metafizyki w XIX-XX wiekach. Russkaja fiłosofija w poiskach Absoliuta, cz.II, s. 176. 
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Jewłampijew dodaje dość istotną uwagę, odnoszącą się do porównania koncepcji 

śmierci, które występują u Bierdiajewa i Karsawina. Odnosi się ona do śmierci samego 

Jezusa. Otóż zarówno Bierdiajew, jak i Karsawin ten fakt, że istnieje świat poddany 

ograniczeniu przez swoją czasowość i przestrzenność – wywodzą z następstw grzechu 

wszechjednego Adama Kadmona. Aby jednak wydobyć się z tego stanu, człowiek 

powinien wydobyć z siebie, uwolnić pełnię swojego człowieczeństwa, swojej istoty. „Ale 

w pojmowaniu tego, czym jest nasza autentyczna istota i jak ujawnić jej pełnię, Karsawin 

i Bierdiajew radykalnie rozchodzą się.”451 – pisze Jewłampijew. Według Bierdiajewa 

bowiem człowiek ma przed sobą posłannictwo realizacji irracjonalnej twórczej wolności, 

co prowadzić będzie do odwrócenia fatalnych następstw obiektywizacji. Chrystus jest 

tym, który przeobraża właśnie świat, znajdujący się teraz w okowach czasu i przestrzeni, 

wyprowadza go niejako na wolność. Jewłampijew akcentuje jednak istotny moment 

obecny w refleksji Bierdiajewa o zbawieniu, który rodzi trudności. Pisze mianowicie: 

„[...] w rozważaniach Bierdiajewa pozostaje zupełnie niezrozumiałe, dlaczego właśnie 

Golgota i cierpienia Chrystusa powinny być pojmowane jako uwolnienie irracjonalnej 

ludzkiej wolności.”452  Bierdiajew bowiem, twierdzi Jewłampijew, kładzie w istocie 

podstawowy akcent na uwolnienie człowieka z działania upadłej ziemskiej 

rzeczywistości. Wcielenie zaś było potrzebne, aby uwolnić ludzkość z niedoskonałości. 

Tymczasem, według Karsawina, twierdzi  Jewłampijew, cierpienia Chrystusa i jego 

śmierć służyły temu, aby świat w swojej niedoskonałości nie mógł już być nigdy 

przezwyciężony. W ten bowiem sposób Bóg niejako asymiluje nicość w siebie. To jednak 

oznacza, że poprzez Chrystusa Bóg wzbogaca siebie ludzką stworzonością. 

 Cały paradoks myślenia Karsawina polega tu na tym, że przeobrażenie świata według 

niego ma mieć charakter nie przezwyciężenia niedoskonałych stron ziemskiego 

bytowania, ale właśnie ich uwiecznienia. Bytowanie ziemskie i niedoskonałe nie 

rozpływa się w doskonałym bytowaniu Absolutu, lecz poprzez swoje dopełnienie w tym 

co wieczne zyskuje status wiecznego wydarzenia. Zatem ludzkie empiryczne cierpienie i 

śmierć wchodzą tym samym w obszar bytu Absolutu. Przezwyciężenie śmierci w 

zmartwychwstaniu nie ma być w związku z tym jej pozbyciem się, lecz zostaje ona 

uwieczniona jako uwydatniająca wagę samego aktu zmartwychwstania. „Nie ma i nie 

będzie naszego czasowego istnienia poza granicami naszego czasu. Pełnia empirycznego 

życia istnieje tylko w czasie. Ale sam czas, a w nim i wszystko czasowe i ta moja 
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empiryczna osoba znajdują się w wieczności. Moja ograniczona osoba będzie objęta moją 

wyższą osobą, w niej jest nieśmiertelna i rzeczywista, jako jej moment, i realna dlatego, 

że sama moja ograniczoność w Chrystusie stała się prawdziwym istnieniem. Nie jakieś to 

inne życie przeciwstawia się mojemu empirycznemu ja; ale oto to samo życie ziemskie, 

którym teraz żyję. Właśnie ono nie zniknie i nie zginie, właśnie ono jest nieśmiertelne.”453  

Wypada jednak zastanowić się, czy Karsawin poprzez taką właśnie koncepcję życia 

śmierci w wieczności nie przemyca do eschatologii starej idei wiecznych powrotów. 

Bowiem nieskończone umieranie i nieskończone zmartwychwstawanie można pojąć 

właśnie w duchu ciągłego powrotu tego samego. Zmartwychwstanie wszakże u 

Karsawina ma, zgodnie z dogmatycznym charakterem chrześcijańskiego myślenia, 

wymiar fundamentalnego wydarzenia metafizycznego, ale w momencie, gdy zostaje 

odniesione do śmierci, którą miało ostatecznie pokonać, to traci właśnie na swojej 

ostateczności. Można zastanawiać się, czy Karsawin nie grzęźnie w antynomiach 

myślenia, w które popadł Nietzsche, gdy chciał, wprowadzając koncepcję wiecznego 

powracania tego samego, uwiecznić każdą chwilę, każdy moment ludzkiego, i nie tylko 

ludzkiego, życia. Skoro Karsawin opowiadał się za chrześcijańską koncepcją 

wytłumaczenia aktualnego stanu bytowania człowieka na ziemi, to znaczy przyjmował 

realność grzesznego upadku tegoż człowieka, więc w związku z tym musiał uwzględniać 

niedoskonałość tego właśnie niedoskonałego bytowania. Zmartwychwstanie jawi się jako 

wydarzenie, które przezwycięża wszelką niedoskonałość i wprowadzanie elementów tej 

niedoskonałości w wieczność może sprawiać wrażenie, że zmartwychwstanie nie jest 

przejawem pełnej wszechmocy Boga, lecz zawiera w sobie coś nie do końca 

przezwyciężonego w postaci uwiecznionych ludzkich grzechów, cierpień i śmierci. 

 Podstawowy dylemat Karsawina, jak się zdaje,  polegał na, z jednej strony, dążeniu 

do zachowania wartości tego, co jest niedoskonałe, bowiem skoro nic nie ma poza 

Absolutem, to niedoskonałość musi w nim się mieścić i znaleźć swój status, z drugiej 

jednak strony – niedoskonałe musi stać się doskonałe. W związku z tym przyjmuje on 

rozwiązanie dialektyczne, według którego wieczność cierpienia i umierania jest 

nieustannie „wyrównywana” przez zmartwychwstawanie. Powstaje jednak kwestia czy  

nadmierne dążenie do poprawności metafizycznej nie przeważa u Karsawina nad 

pojmowaniem zbawczej aktywności Chrystusa jako aktu bezwarunkowej miłości, która 

prowadzi do całkowitego zniweczenia wszystkiego, co wiąże się z grzechem i złem. Nie 
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bardzo zrozumiałe jest, dlaczego akt unicestwiania przejawów konkretnego zła musi 

dokonywać się wiecznie, podobnie jak wiecznie ma uobecniać się to zło. 

Konsekwencją Karsawinowskiej metafizyki jest swoiste usprawiedliwienie istnienia 

piekła, które zresztą pozostaje w zgodzie z ogólną linią myślenia tego filozofa, baczącego 

nieustannie na to, aby nie wykroczyć poza obszar dogmatycznie pojmowanego 

prawosławia. Piekło ma, według Karsawina, charakter zupełnie realny i oznacza 

nieustanną karę za każdy zły postępek. Wahanie właściwe świadomości chrześcijańskiej, 

odnoszące się do realności piekła, znajduje u rosyjskiego myśliciela szczególnie 

krańcowy wyraz. Warto w związku z tym przytoczyć jego wypowiedź na temat sensu 

istnienia piekła, która pokazuje całą doniosłość tego problemu i to, że opowiadanie się za 

powszechną apokatastazą jest tylko jednym z wariantów eschatologicznego myślenia. 

„Sens piekielnego istnienia polega na tym, aby jego nie było. Dla niedoskonałego, 

niedostatecznie pragnącego istnienia, tj., w istocie, nie pragnącego istnienia, stworzenia 

jego półistnienie – to jedyna możliwa droga, która prowadzi je ku doskonałości bez 

zepsucia jego wolnosci, która czyni jego doskonałość jego samoudoskonalaniem się. Ten 

czas «przechodzi», tj. istnieje jak nie istnienie, nie nieistnienie i nie umieranie- 

zmartwychwstanie, ale jako «żywa śmierć», jako półistnienie-półnieistnienie, 

półumieranie-półzmartwychwstanie, w tym celu aby nie «przechodzić», lecz istnieć, nie 

istnieć, umierać i zmartwychwstawać. Piekła być nie powinno, lecz w tym celu ono 

powinno być, tj. być «zawsze», «wiecznie».”454   

Intencją Karsawina zdaje się być wskazanie na to, że przezwyciężenie piekła byłoby 

niepełne, gdyby jego przezwyciężanie nie odbywało się przez całą wieczność. Co więcej, 

piekło będzie rzeczywistością dotyczącą nie tylko jakiejś wyodrębnionej grupy ludzi, lecz 

ma być odniesione do wszystkich ludzi, ponieważ każdy człowiek, w mniejszym lub 

większym stopniu, jest istotą podlegającą grzechowi. Formuła Schopenhauera, według 

której piekło jest permanentną rzeczywistością ludzkiego ziemskiego bytowania, u 

Karsawina znajduje swoje pełne potwierdzenie, z tą jednak podstawową różnicą, że inny 

jest, metafizycznie rozumiany, sposób wybrnięcia z tego piekła. Rosyjski filozof 

stwierdza, że: „Jeśliby piekło nie było «wieczne», jeśliby ono «kiedykolwiek» 

przestawałoby być, nie byłoby jego wcale.”455  

Dlaczego jednak tak zależy Karsawinowi na istnieniu piekła? Jakie racje popychają go 

do podkreślania nie tylko jego istnienia, ale i, co niebagatelne,  jego wieczności? 
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Rozumowanie Karsawina nie jest tu pozbawione logiki. A zatem piekło musi być 

wieczne, bo inaczej nie byłoby go wcale. Istotą piekła jest bycie złą nieskończonością. 

Jeśli zaś coś istnieje – istnieje wiecznie, na mocy zasady wszechjedności. Dalej, 

nieistnienie piekła oznaczać musi nieistnienie winy, a co za tym idzie niedoskonałego 

stworzenia. Bez niedoskonałego stworzenia nie zaistniałaby możliwość jego 

udoskonalenia i doskonałości, a więc i nie byłoby stworzenia i jego tworzenia. Jak ten 

pogląd nie brzmiałby paradoksalnie, to Karsawin twierdzi, że warunkiem istnienia 

ziemskiej empirii jest wieczne istnienie piekła. Pogląd Karsawina zdaje się wyrażać myśl 

akurat przeciwną do przekonań zwolenników apokatastazy: „Twierdzić, że piekło 

absolutnie zniknie – to jest to samo, co stwierdzać absolutne zniknięcie ziemskiego 

istnienia, absolutne zapomnienie.”456   

Myśl rosyjskiego filozofa postępuje konsekwentnie: odrzucenie istnienia piekła 

prowadziłoby do wniosku, że Chrystus cierpiał i umarł, potem natomiast zapomniał o 

swoich cierpieniach, czyli nie miało miejsca zmartwychwstanie i wcześniejsze wcielenie. 

Według Karsawina, wszyscy ludzie są w piekle, ale i wszyscy są zarazem zbawieni. 

Wieczność piekielnych mąk ma miejsce niejako równolegle z przeżywaną przez 

wszystkich wieczną szczęśliwością zbawienia. Karsawin mówi o wyższej radości 

zbawionych, którzy śmieją się przez łzy. To zaś oznacza, że nie ma doskonałości bez 

odniesienia się do tego co było niedoskonałością i, w jakimś znaczeniu, porażką.  

Tu warto jest znowu odwołać się do analiz Jewłampijewa, który twierdzi, że 

Karsawin, jak i zresztą inni rosyjscy myśliciele, byli nieodrodnymi spadkobiercami 

Dostojewskiego, którego nie zadowalało to, że wszelkie zło tego świata zostanie przez 

Chrystusa przezwyciężone. Dostojewski zło, to nawet zdawałoby się najbardziej 

jednostkowe, chciał utrwalić w wieczności. „Takie wyobrażenie nieśmiertelności, życia 

przyszłego, «raju» jest niczym innym, jak zrealizowaniem wymagania Iwana 

Karamazowa, aby zachować wszystko, co jest obecne w ziemskim życiu, nawet łzy 

dziecka i przestępstwa przestępcy – ich zachowania i dopełnienia (ale nie zniszczenia!): 

dopełnienia śmierci zmartwychwstaniem, cierpienia szczęśliwością, przestępstwa karą, 

zła dobrem.”457 I  Dostojewski, i Karsawin szli drogą rosyjskiego maksymalizmu 

moralnego, ponieważ zainteresowani byli przezwyciężeniem nie tylko wszelkiego 

cierpienia, ale i nieustannym, wiecznym przezwyciężaniem każdego przejawu zła. Czy 
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oznacza to przylgnięcie do zła, niemożność oderwania się od niego? Można to w ten 

sposób interpretować, ale prawda wydaje się być znacznie głębsza. Piekło jest złem, czyli 

grzechem. Z dwóch rodzajów grzechu, czyli grzechu-winy i grzechu-kary, Karsawin za 

piekło uważa grzech-karę. Działanie kary powoduje, że grzech przestaje być grzechem. 

Kara zaś jest w swoim wyrazie cierpieniem i Chrystus, który był pozbawiony winy 

przyjął na siebie karę za ludzkie grzechy pod postacią cierpienia. „Uczynił on istnieniem, 

sam z Siebie karę, złą nieskończoność jako cierpienie, nie jako winę. Uczynił on Bożym 

istnieniem fakt cierpień, ale nie abstrakcyjne cierpienie, ale cierpiącą istotę, cierpiące 

stworzenie.”458  

Karsawin, głoszący niejeden paradoks, twierdzi, że kara jest w jakiś sposób pierwsza 

przed winą, bo kara ma charakter ontyczny, a wina jest natury meonicznej. Potwierdza to 

nauka o bezgrzeszności Chrystusa, ale i także przypowieść o raju. Raj nie może być 

stanem doskonałego istnienia, ponieważ to, co jest doskonałe, nie może upaść. Mimo to 

jednak stan rajski nie zawiera w sobie świadomości swojej doskonałości, gdyż nie 

uświadamia sobie doskonałości jako celu. Przejście zatem przez grzech okazuje się być 

drogą prowadzącą do „większej” doskonałości. Ta idea, ta myśl także jest u Karsawina 

jakby wprost przejęta od Dostojewskiego. Zbawienie byłoby rzeczywistością i procesem 

pustym, beztreściowym, gdyby nie było zbawieniem, wybawieniem od czegoś, czyli 

dopiero w grzechu i po pokonaniu grzechu stan szczęśliwości zbawionych nabiera pełnej 

wartości. Stąd też przeniesienie w wieczność najmniejszych nawet przejawów ziemskiego 

zła i grzechu pozwala na nieskończone spotęgowanie skutków ich przezwyciężenia, czyli 

owoców zbawienia.  

Konsekwencją poglądów rosyjskiego myśliciela na temat uwiecznienia grzechu i zła 

jest stwierdzenie, że piekło faktycznie jest wiecznie obecne w Bogu. „Jeśli piekielne 

istnienie jest wieczne, to jest ono wspólne z istnieniem Boga, bo nikt nie jest wieczny, 

oprócz Boga, i wieczność – to samo Bóstwo. Bóg zstąpił do piekła i znajduje się w piekle, 

a istnienie piekielne – w Bogu. Ale gdy tylko Bóg uniżył Siebie do samooddania się 

niedoskonałości i do zejścia w «piekła ziemskie», gdy On oddał istnienie, tj. Siebie, 

piekłu, na wieki umacniając bezsens złej nieskończoności – to On tym samym podarował 

tej złej nieskończoności całą Swoją pełnię. Ale wtedy On i przezwyciężył ją jako złą.”459  

Takie poglądy sytuują Karsawina daleko poza ortodoksyjnym prawosławiem. Można 

tu snuć analogie pomiędzy systemem Karsawina a koncepcjami mistyki germańskiej 
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(Eckhart) czy idealizmu niemieckiego (Schelling), z których czerpał Bierdiajew. 

Przyjmowali oni istnienie w Bogu jakiegoś nieprześwietlonego miejsca, jakiejś otchłani, 

w której pomieścić się może także i zło. Jednak  takie stawianie kwestii mówi nam wiele 

na temat genezy czy raczej „lokalizacji” zła, lecz nie dotyczy zagadnienia skutków zła, 

czyli piekła. Karsawin, w odróżnieniu od wymienionych myślicieli, zainteresowany był 

przede wszystkim znalezieniem sposobu neutralizacji zła, które przejawia się w fakcie 

istnienia piekła, natomiast mniej może wnikał w tematykę zakorzenienia zła w strukturze 

bytu. Pomijając to, że problem teodycei jest, ostatecznie rzecz biorąc, niemożliwy do 

wyjaśnienia przez ludzki rozum i że istniejące interpretacje genezy zła w świecie 

nieustannie ślizgają się po zjawiskowej powierzchni świata, nie mogąc przeniknąć do 

samego wnętrza, istoty zła, to istnieją myśliciele tacy, którzy doznając myślowego i 

przeżyciowego uobecniania się zła w świecie i w sobie – nie dążą do rozpuszczenia, 

rozwodnienia go w przepastnych przestrzeniach Absolutu, ale chcąc widzieć pełnię jego 

jaskrawości jednocześnie zderzają je z tajemnicą zmartwychwstania (tak czyni to 

Karsawin) czy wyzwolenia (takie podejście spotykamy choćby u Schopenhauera czy 

Ciorana). 

Karsawin waha się, w rzeczy samej, pomiędzy koncepcją piekła rozumianego jako 

miejsce wiecznego potępienia i piekła, które ostatecznie przestaje istnieć. Jego sposób 

rozumienia piekła ma charakter wyjścia kompromisowego. Filozofia wszechjedności w 

większym może jeszcze stopniu od heglizmu jest zbudowana na nieustannych 

zapośredniczeniach. Z tą chyba różnicą, że dynamika zapośredniczeń nie posiada tutaj 

charakteru nieustannego uwyraźniania, ponieważ rzeczywistość ostatecznie ginie, a przez 

to staje się pełnią, w apofatycznej nieokreśloności. Dlatego rosyjski myśliciel może 

mówić, że piekło jest i  nie jest, że zło istnieje i nie istnieje. Tym niemniej intencja myśli 

Karsawina jest dość jasna, jeśli chodzi o jgo stosunek do nauki o apokatastazie: „[...] 

wznosząc się ponad prawem sprzeczności, chcemy oddalić wszelki cień dobrodusznego 

optymizmu, w którym do tej pory ze złośliwą satysfakcją przekonują każdego, kto 

wyznaje starożytną chrześcijańską naukę o zbawieniu wszystkich.”460  

Niechęć rosyjskiego myśliciela do apokatastazy jest dość symptomatyczna, ale 

przecież zarazem znamionuje postawę pełnego realizmu wobec zła i grzechu. W imię tego 

właśnie realizmu Karsawin odrzuca możliwość, aby cokolwiek, co w świecie zaistniało – 

jednocześnie przestało zupełnie istnieć. Zło w świecie jest skandalem, a istotą wydarzenia 
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skandalicznego jest jego utrwalenie się i bytowe zakorzenienie. Z tego też powodu 

światowe zło nie może przeminąć bez echa, ale musi nieustannie dawać znać o sobie. W 

tym znaczeniu można mówić o pewnego rodzaju „atrakcyjności” zła. 

Rosyjski myśliciel odrzuca radykalne oddzielanie świata niedoskonałego i 

doskonałego, które właściwe jest ugruntowanemu myśleniu religijnemu. Nie jest zresztą 

w tej mierze nowatorem, bo cały nurt religijnego egzystencjalizmu (poczynając od św. 

Augustyna a kończąc na Szestowie) zajmuje właśnie takie stanowisko. Chodzi tu o 

odnalezienie w momentalności, chwilowości, a nawet wręcz fragmentaryczności 

ludzkiego bytowania tego, co jest wieczne, co rozsadza czasowo-przestrzenne struktury 

istnienia człowieka i otwiera go na wieczność. Immanentna wieczność-nieskończoność – 

to pojęcie najlepiej chyba oddaje sens bytowania wieczności w momentach czasu i 

nieskończoności w punktach przestrzeni.  O takiej właśnie immanentnej wieczności- 

nieskończoności zdaje się mówić Karsawin. Chce on wrócić do źródłowego religijnego 

myślenia i przeżywania. „Nie znająca wątpliwości wiara pierwszych chrześcijan 

przełamywała naturalistyczny rozdział niedoskonałego świata i Królestwa Bożego, tak że 

zbudowana między nimi czasowa nieskończoność była ograniczona nie do tysiącleci i 

wieków, ale do niedocenianych momentów. To rozdzielenie nie było jeszcze 

niebezpieczne, nie czyniło idei Królestwa pozbawioną życia abstrakcją i symbolizmu 

życia liturgicznego – bladą alegorią. Wiara osłabła, i czasy się zmieniły.”461   

Zadanie wiary współczesnego człowieka Karsawin widzi w postawieniu w centrum 

problemu oddzielenia niedoskonałości od doskonałości. Apokaliptykę zatem Karsawin 

pojmuje nie w duchu historycznego wypełniania się doczesnych zdarzeń w jakiejś 

nieokreślonej przyszłości, ale w intensyfikacji życia duchowego tu i teraz, która pociaga 

za sobą pewnego rodzaju wciąganie wieczności w czas, zbliżanie jej do czasu.  Karsawin 

poddaje krytyce koncepcję Fiodorowa, którą określa mianem naturalistycznej magii. 

Fiodorow, według niego, doskonale rozumiał znaczenie zmartwychwstania, które jest 

zaprzeczeniem idei podwajającej byt, rozdzielającej go na doskonałość i niedoskonałość. 

Jednak błąd Fiodorowa polegał na tym, że zmartwychwstanie zamienił on na 

nieśmiertelność, a tymczasem w zmartwychwstaniu nie tylko o samą nieśmiertelność 

chodzi. Fiodorowowi w rzeczy samej chodziło o samą nieśmiertelność, o literalnie 

rozumianą wieczną kontynuację ziemskiej formy istnienia i tak naprawdę odrzucił on 

życie, gdyż życie bez śmierci jest życiem niepełnym, jest faktycznie rzecz biorąc 
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niebytem. Dlatego Karsawin konsekwentnie twierdzi: „Chrześcijaństwo jest niemożliwe 

bez wiary w Chrystusa, który śmiercią śmierć zwycięża.”462  

Intencją Karsawina jest wykazanie, że wszelkie formy nieśmiertelności bytu 

ludzkiego, które ignorują śmierć i cierpienie, starając się czynić je, wprawdzie realnymi z 

punktu widzenia aktualnego istnienia, ale tracącymi na znaczeniu z punktu widzenia 

wieczności, która ma nieść ze sobą pełnię szczęścia – są niepełne, gdy nie są one 

odniesione do śmierci. Nieśmiertelność nie ma bowiem żadnego znaczenia bez śmierci. 

Tymczasem Fiodorow w swojej koncepcji robi wszystko, aby pozbawić śmierć jej 

ontycznego znaczenia, aby zepchnąć ją do roli nic nie znaczącego symbolu, co kłóci się 

zupełnie z jej faktyczną przerażającą przecież realnością. Jeśli zatem porównać koncepcje 

Karsawina i Fiodorowa, to łatwo zauważyć, że stoją one poniekąd na antypodach ze 

względu na ich relację do kwestii uwiecznienia śmierci. Fiodorow wzywa do takiego 

przezwyciężenia śmierci, zwycięstwa nad nią, które będzie oznaczało to, że przestanie 

ona istnieć, że zniknie. Natomiast Karsawin robi wszystko, aby ocalić śmierć w jej 

istnieniu, niezależnie od tego, jak to paradoksalnie by nie brzmiało. 

Filozofia i teologia Karsawina mogą być nazwane apologią śmierci, chociaż w sensie 

innym, aniżeli temu określeniu można byłoby przypisać. Rosyjski myśliciel nie jest 

zwiastunem zagłady, ale twierdzi jednocześnie, że ludzie umierają nie w pełni i nie do 

końca i tak naprawdę nie umierają metafizycznie, chociaż podlegają śmierci empirycznej. 

Różnica pomiędzy Fiodorowem a Karsawinem polegać zdaje się na tym, że ten pierwszy 

traktuje śmierć jako największego wroga, z którym należy ze wszystkich sił walczyć, aby 

go odepchnąć i oddalić. Choruży zauważa, że „Karsawin zdaje się być tutaj wprost 

antypodą całej tej głębokiej i ważnej linii rosyjskiej myśli, co znalazło swój wyraz 

najbardziej zdecydowanie u Fiodorowa w postrzeganiu długu i przeznaczenia człowieka, 

«wspólnego czynu» ludzkości w zwycięstwie nad śmiercią.”463 Jednak dalej stwierdza, że 

apologia śmierci u Karsawina nie jest pochwałą śmierci empirycznej, ponieważ śmierć 

empiryczna jest w istocie śmiercią pozorną. Śmierć empiryczna powinna być zniweczona. 

„I taka śmierć – tutaj Karsawin w pełni jest zgodny z całą linią naszego «kosmizmu» na 

czele z Fiodorowem – powinna być pokonana, przezwyciężona.”464 Śmierć empiryczna 

zaś może być pokonana tylko poprzez prawdziwą śmierć, prawdziwe umieranie, które 

polegać ma na oddaniu się stworzenia Bogu. Człowiek zwyciężając śmierć śmiercią ma 
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postępować za Chrystusem. Fiodorow również miał na myśli przeobrażenie przyrody i 

bytów w niej znajdujących się. Jednak sposób tego przeobrażenia jest u niego inaczej 

rozumiany, aniżeli u Karsawina.  

Karsawin krytykuje magiczny charakter projektu Fiodorowa, ponieważ z punktu 

widzenia założeń jego własnej filozofii nie da się śmierci wyminąć, obejść, i, co więcej, 

istnieje różnica w sposobach umierania. Umieranie i śmierć nie powinny więc być jakimś 

biernym zżywaniem się, biologicznym wygasaniem, lecz powinny zawierać w sobie 

element ofiary i to ofiary integralnej, całościowej. Tymczasem Fiodorow, chociaż stawia 

przed ludzkością olbrzymi projekt przekształcenia, przeobrażenia przyrody, to jakby 

zapomina o tym, że nowa jakość może zrodzić się tylko na gruncie całkowitego zerwania 

z tym, co dotychczasowe, co upadłe. To zaś zerwanie jest możliwe jedynie na drodze 

pełnej śmierci. Choruży akcentuje istotny motyw, łączący eschatologię Karsawina i 

Fiodorowa. Mianowicie chodzi tu o materialny, cielesny wymiar zmartwychwstania. „[...] 

u obu czerwoną nicią przebiega jeden motyw, w ogóle bardzo bliski rosyjskiej 

duchowości – motyw «religijnego materializmu» [...]: głębokie przekonanie o tym, że 

zwycięstwo nad «starym Adamem» nie odcina ciała, cielesności, materii, a tylko w 

sposób tajemniczy (u Fiodorowa, zresztą, nie poprzez tajemnicę, ale naukowo) 

udoskonala je.”465  

Lektura dzieł Karsawina może sprawiać wrażenie, że zmartwychwstanie pojmuje on 

jako proces, który dokonuje się w sferze duchowej. Wprowadza on kategorie filozofii 

wszechjedności, takie jak rozdzielanie i jednoczenie, które na pewnym etapie jego 

spekulatywnego myślenia zdają się odrywać od materialnej, przyrodniczej rzeczywistości. 

Żonglerka pojęciowa zaczyna u niego zbliżać się (niebezpiecznie?) do dialektyki rozumu, 

którą uprawiał Hegel. Rodzi się wtedy podstawowe pytanie o realność zmartwychwstania 

w pojmowaniu tego rosyjskiego myśliciela. Ponieważ Karsawin nieustannie baczy na 

zgodność swojej myślowej konstrukcji z dogmatem prawosławia, to należałoby 

prześledzić, jak faktycznie prezentuje on prawdę o cielesności i materialności 

zmartwychwstania.  

Karsawin dostrzegał niebezpieczeństwo nadmiernego pogrążenia się w wyłącznie 

logicznym pojęciowaniu i uważał, że dialektyka pojęć nie prowadzi do osiągnięcia 

jedności właśnie za sprawą nadmiernej spirytualizacji. Idealizm typu Hegla grzęźnie w 

takiej postawie myślowej, która ignoruje czasową i przestrzenną charakterystykę bytu 
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ludzkiego. Warto jest tu przytoczyć stosowny cytat z rozważań Karsawina, które odnoszą 

się do tego zagadnienia. Słowa te Karsawin pisał rok przed śmiercią: „I, podobnie do 

tego, jak nam prezentuje się empirycznie do końca nie przezwyciężoną niedoskonała, nie 

uzupełniająca jednością całego swojego rozdzielenia przestrzenność świata, 

nieprzezwyciężoną zdaje się być również pozbawiona równej swojej rozdzielności 

jedności przestrzenność logiczna. Nawet rozpuszczająca granice pojęć dialektyka jest 

bezsilna, aby osiagnąć jedność,  w której zostałaby zachowana logika: większość 

filozofów, wynosząc sferę zbieżności przeciwieństw, uważa ją za «ponadlogiczną», 

«ponad» – i nawet irracjonalną, w każdym wypadku przestrzenno-czasowości w nich nie 

zakłada. W ten sposób powstaje panująca nad Heglem tendencja do spirytualizowania 

doskonałości, myślenia jej jako czysto duchowe, nie czasowe i nie przestrzenne 

nieruchome istnienie. Lecz przestrzenność wnika do niej wraz z danymi-ideami, a za nią 

czasowość-ruch.”466  

Według Karsawina, z pozycji filozofii wszechjedności nie da się odsunąć w żaden 

sposób ludzkiej cielesności, która zamiast być oddzielana, separowana od duszy, wręcz 

przeciwnie, okazuje się być jeszcze silniej z nią związana. Rosyjski myśliciel dużo uwagi 

poświęcił próbie ukazania miejsca cielesności w strukturze bytu ludzkiego i bytu w ogóle. 

To zresztą odróżnia go od tych myślicieli, którzy rozważali problematykę 

zmartwychwstania w aspekcie filozoficznego wyjaśniania i popadali przy tym w 

nadmierny angelizm. Można taką postawę odnieść do koncepcji Floreńskiego, ale i 

również Sołowjowa.  Karsawin tymczasem drążył uparcie temat cielesności, gdyż chcąc 

pozostać w zgodzie z dogmatem nie mógł rozwodnić tej kwestii w pojęciowej, jałowej 

dialektyce.  

Oryginalnym elementem poglądu Karsawina na temat cielesności jest jego 

przekonanie, że prawdziwym ciałem człowieka jest cielesność całego świata. Pogląd ten 

brzmi dość paradoksalnie, tym niemniej jednak jego wnikliwa metafizyczna analiza i 

rozwinięcie może go uwiarygodniać. Problem relacji indywiduum do świata 

zewnętrznego uzyskuje właściwe sobie rozwinięcie w wyniku namysłu nad sensem 

wszechjedności. „Zrozumiałe, że ja-indywiduum nie utożsamiam siebie ze światem 

zewnętrznym. Jest on transsubiektywny i istnieje, można powiedzieć, niezależnie od 

mnie-indywiduum. Lecz jest on jednością ze mną, aktualizującym się we mnie- 

indywiduum i w nim, i poznanie jego przeze mnie jest samopoznaniem mojego wyższego 
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«Ja». Przeciwstawiając siebie-indywiduum światu zewnętrznemu, nie przeciwstawiam 

siebie swojemu ciału jako jakąś bezcielesną duszę. Jeśli to czynię, to przez pomyłkę, 

dlatego że bez dostatecznej podstawy przenoszę na nie właściwą światu zewnętrznemu 

transsubiektywność, i dlatego, że ono i świat zewnętrzny stają się jednym biologiczno- 

materialnym procesem, są  «zrośnięte». Przeciwstawiać swoje ciało swojemu «ja» jest 

czymś tak samo nieprawidłowym, jak przeciwstawiać swojemu «ja» jego «ja», moment 

albo całokształt momentów. [...] «Ja» nie odróżnia swojego ciała od swojego «ja», które 

jest uświadamiającym siebie ciałem. Lecz moje ciało jest zrośnięte z transsubiektywnym 

przestrzennno-materialnym istnieniem, tak że nie ma najmniejszej części mojego ciała, 

która nie byłaby obiektywnym bytem.”467  

Samopoznanie prowadzi do ujawnienia w nim wyższego samopoznania i, 

analogicznie, własne ciało jest indywidualizcją przestrzenności, czyli jakby cielesnością 

wyższego samopoznania i wyższej osoby. Karsawin, który głosił koncepcję osobowej 

hierarchiczności, mówiąc o symfonicznej osobie, zauważał, że na przykład naród, jako 

wyższa osoba, jest cielesny, aczkolwiek jego cielesność jest trochę innego rzędu, w 

porównaniu do cielesności indywiduum. Naród bowiem jest jednością  aktualizujących go 

jako ciało poszczególnych ciał. Jedność ta osiągana jest poprzez śmierć. Jedność ciała 

narodu to jedność ciał wszystkich zmarłych, żyjących i tych, którzy się jeszcze nie 

narodzili. Indywiduum przy tym jest włączone w cielesność narodu i wreszcie cielesność 

całej przyrody.  

Według Karsawina problem wzajemnej relacji duszy i ciała jest w istocie problemem 

pozornym, ponieważ ma swoje źródło w samozamknięciu się w sobie indywiduum, które 

w ten sposób traci swój związek z całym tłem swojego istnienia, którym jest cielesny 

wymiar świata jako całości. Materialność i cielesność zwykło się pojmować jako synonim 

mnogości i podziału na części składowe. Natomiast element duchowy i idealny rozważa 

się w aspekcie jedności. Jednak jest to tylko efektem dualistycznego spojrzenia na 

rzeczywistość, które w sensie teologicznym ma swoją przyczynę w grzesznym upadku, 

prowadzącym do tego, że partycypujemy w świecie niedoskonałym, w którym istnienie 

ludzkie ma charakter ściśnięty, ściągnięty [ros. stiażennost’]. Jewłampijew zauważa, że 

konsekwencją tego „defektu” ludzkiego poznawania jest zapomnienie, zapoznanie leżącej 

u podstaw świata wszechjedności. Potrzebne jest więc  odwrócenie całej perspektywy 

poznawczej, aby nieprzekraczalne bariery okazały się być pozornymi. „[...] w koncepcji 
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wszechjednosci niemożliwe jest głoszenie absolutnej wzajemnej niezależności elementów 

materialnego i duchowego, o ile niemożliwe jest istnienie mnogości, rozdzielenia bez 

określonej jedności, podobnie jak istnienie jedności bez obecności w niej mnogości i bez 

działania w niej procesu rozdzielania. Stąd wynika, że nie można przeprowadzić 

jednoznacznej granicy pomiędzy tym, co cielesne i duchowe; konieczne jest uznanie 

«wzajemnego przeplotu», «wzajemnego przechodzenia» jedno w drugie ciała i duszy. W 

końcu, można wyprowadzić wniosek, że sama cielesność osoby nie może być określona 

absolutnie dokładnie i jednoznacznie.”468 

Karsawin wprowadza więc pogląd, który mówi o jakiejś zasadniczej otwartości ciała 

danego człowieka na cały materialny świat przyrody. Przy bardziej wnikliwym 

przyjrzeniu się, okazuje się, że nie ma wyraźnych granic, oddzielających jednostkowego 

człowieka od jego przyrodniczego tła czy horyzontu. Człowiek posiada swoje własne 

indywidualne ciało, które jednak nie da się utożsamić z ciałem indywidualnym w 

potocznym pojmowaniu. Ciała indywidualne w różny sposób przenikają się i nie ma 

pomiędzy nimi wyraźnych linii je rozgraniczających. „Ale błędne jest wyobrażanie sobie 

własnego indywidualnego ciała jako jakiegoś zamkniętego w sobie przestrzennego 

obrysu. Ma ono granice, ale wewnątrz swojej zewnętrznej granicy współistnieje i 

graniczy ono z innymi własnymi indywidualnymi ciałami, a na zewnątrz swojej 

zewnętrznej granicy znajduje się w innych własnych indywidualnych ciałach. Nie jest ono 

czymś niezmiennym i tylko przenoszącym się z miejsca na miejsce, ale przenika inne 

ciała i przeniknięte jest nimi. Ono nieustannie zmienia się: części innych ciał stają się 

nim, a jego części – innymi ciałami.”469  

Prawosławny myśliciel mówi o tym, że własne indywidualne ciało osoby kształtuje 

się w procesie asymilacji przez tę osobę jej zewnętrznego ciała. Interesujące w jego 

poglądzie jest to, że właśnie kładzie on nacisk na cielesny szeroki kontekst obecności 

człowieka w świecie. Spirytualizm oznacza pewnego rodzaju akcentowanie wycofywania 

się ze świata, a więc redukcję wrażliwości na cierpienie, które nie może inaczej 

przejawiać się, aniżeli poprzez realność cielesną. Jeśli zatem cierpienie posiada swój 

realny, materialny i biologiczny wymiar, to konsekwencją takiego jego pojmowania 

będzie uwypuklanie cielesnego zmartwychwstania jako pełnego przezwyciężenia 

cierpienia.  

                                                
468Igor Jewłampijew, Absoliut kak wospołnienije niesowierszienstwa: L. Karsawin, [w:]    Istorija russkoj 
metafizyki w XIX-XX wiekach. Russkaja fiłosofija w poiskach Absoliuta, cz.II, s. 203.  
469Lew Karsawin,  O licznosti, [w:]  Put’ Prawosławia, s. 367.  
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Jewłampijew uwydatnia ten moment myślenia Karsawina, w którym ten mówi o tym, 

że ciało biologiczne jest wyrazem zasadniczego odpadnięcia od pierwotnej jedności bytu. 

Z drugiej jednak strony wszechjedność bez tej formy cielesności byłaby niepełna, w jakiś 

podstawowy sposób niespełniona. Ciało biologiczne ma zatem do spełnienia istotną 

funkcję w całej dialektyce wszechjedności. „Dlatego sens istnienia ciała biologicznego 

polega na tym, aby zakończyć proces rozdzielenia, przezwyciężyć tą daność i 

konieczność, która jest z nim związana – to, jak my już wiemy, jest śmierć ciała i każdego 

jego elementu; jednoczesnie takie zwieńczenie rozdzielenia powinno łączyć się z nowym 

dążeniem do jedności w całym ciele i każdym jego elemencie – jest to nowe rodzenie 

ciała i jego elementów.”470  Cielesność jest, zauważa Jewłampijew, jakby podstawowym 

etapem niedoskonałości świata i powinna w związku z tym być przezwyciężona. 

Przezwyciężenie to jednak nie może mieć charakteru negacji jej na rzecz samej tylko 

duchowości. Powinno nastąpić wzajemne przenikanie cielesności i duchowości. To zaś 

może nastąpić na drodze prawdziwego umierania i wskrzeszenia tejże cielesności, co 

Karsawin wyobraża sobie jako jakieś rozproszenie się cielesności w świecie czasowo-

przestrzennym i jednocześnie wchłonięcie w siebie tego świata. 

Karsawin przy tym uwzględnia hierarchiczność bytów, które w różnym stopniu  

asymilują elementy środowiska, w którym są umieszczone. Ciała martwe są w 

najmniejszym stopniu „otwarte” na środowisko, na otoczenie, ich przenikliwość i 

przenikalność jest mała. Na wyższym piętrze pod tym względem znajdują się organizmy 

biologiczne, których wymiana z otoczeniem jest znacznie bardziej zintensyfikowana. 

Organizm biologiczny jednak nie może ogarnąć swojego otoczenia, wniknąć weń. 

Dopiero na poziomie życia osoby możliwe jest takie przenikanie w otoczenie, które 

dokonuje się dzięki wiedzy. Karsawin jednak wiedzę pojmuje w szczególny sposób, który 

nie traktuje jej jako odwzorowania przez podmiot poznający rzeczywistości, jako odbicia 

jej w świadomości. Jak pisze Jewłampijew: „W pojmowaniu wiedzy Karsawin przybliża 

się do ważnej tradycji filozofii rosyjskiej, wprowadzonej jeszcze przez słowianofilów. 

Bez trudu możemy zobaczyć tutaj koncepcję żywej wiedzy, którą najpierw sformułowali 

Chomiakow i Kirejewski i którą szczególnie dokładnie opracowywał Frank. Wiedzy, 

występującej w charakterze głównej siły, przeobrażającej osobę i cały świat, oczywiście, 
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nie można pojmować tylko jako abstrakcyjnej, teoretycznej; odpowiada ona całej pełni 

naszych stosunków ze światem.”471  

Ta myśl, że wiedza ma charakter żywy, że to wiedza właśnie jest nośnikiem życia ma 

u Karsawina fundamentalne znaczenie w jego pojmowaniu zmartwychwstania. Koncepcje 

nieśmiertelności osoby, które kładą nacisk na wieczny pierwiastek, jakim jest rozumna 

część duszy ludzkiej, a więc także wieczność idej poznania zawartych w tej duszy – 

prowadzą w nieuchronny sposób do odmaterializowania samego poznania, a więc 

uczynienia go tylko jakimś cieniem świata (jako odbicia jego treści) i zarazem pozbawiają 

go jakiejkolwiek siły żywotnej. Poznanie nie jest, według Karsawina, tylko rejestratorem 

procesów życia obecnych w przyrodzie, lecz ono to życie kreuje. Wprawdzie w świecie 

niedoskonałym, w którym ludzie aktualnie żyją poznanie ich jest zacieśnione, stłumione, 

tym niemniej jednak, na zasadzie wszechjedności, ich wiedza jest podstawą 

zmartwychwstania, bo obejmuje wszystko, co duchowe i wszystko, co cielesne. 

Rosyjski myśliciel stwierdza, że idea nieśmiertelności człowieka, pojmowanego jako 

istota psychiczno-cielesna, opiera się na negowaniu rzeczywistości w imię tego, co jest 

tylko wyobrażone. W szczególności poddaje on krytyce koncepcję Kartezjusza, który 

oddziela duszę od ciała, ale taki zabieg oznacza jednak myślenie w kategoriach 

przestrzennych. Jeśli bowiem mówi się o oddzieleniu tego, co jest duchem od ciała, to już 

samo pojęcie takiego oddzielenia zakłada jakąś relację do porządku przestrzennego. 

Dlatego metafizyczne wniknięcie w sam sens egzystowania duszy i ciała, jako 

elementów, które reprezentują sobą różne porządki – prowadzi w ostateczności do 

lokowania ich w jakimś wszechjednym centrum.  

Znamienne jest przy tym, że Karsawin nie ucieka się przy takiej analizie do oglądu, 

który miałby charakter mistyczny. Wszechjedność traktuje jako jakąś pierwotną, 

wyjściową daną, która w ludzkim umyśle ujawnia swoją złożoność i swój ogarniający, 

łączący, syntezujący charakter. Kategoria wszechjedności stanowi tutaj to, co można 

określić mianem bytowej podstawy rzeczywistości i nabiera ona uniwersalnego 

charakteru również w odniesieniu do rozważanej relacji duszy i ciała. Metafizyka 

Karsawina opiera się na zupełnie innych założeniach, aniżeli na przykład hylemorficzne 

pojmowanie struktury bytu przez Arystotelesa i to niesie ze sobą określone implikacje dla 

rozważań natury eschatologicznej. Kwestia rozdzielności bytowej duszy i ciała, chociaż 

przy zachowaniu zasady ich integralnego złożenia posiada swoją istotną wagę, gdy 
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przychodzi się wyniki analizy filozoficznej bytu ludzkiego przenosić na teologiczną 

kwestię zmartwychwstania. Hylemorfizm Arystotelesa jest teorią bytu, która, poprzez 

nacisk na jego pluralistyczny charakter, lepiej nadaje się do filozoficznego rozważania 

chrześcijańskiej prawdy o zmartwychwstaniu i dlatego tomizm i jego wszelkie odmiany 

hołdował tej właśnie teorii, ponieważ ona, w odróżnieniu od radykalnej formy dualizmu, 

głoszonej przez Platona, co zostało podjęte przez augustynistów, zawiera w sobie 

wytłumaczenie, dlaczego cielesność posiada istotny status bytowy. Karsawin usiłował 

usytuować swoją metafizykę poza główną osią sporu pomiędzy zwolennikami Platona i 

Arystotelesa oraz św. Augustyna i św. Tomasza. Jego filozofia wszechjedności zmierza 

do tego, aby wyjść poza wszelki dualizm, jest walką o zachowanie obrazu rzeczywistości 

jako jedności. Dlatego pracowicie rozdziela wszelkie przegrody, które oddzielają od 

siebie poszczególne warstwy bytu. A takimi warstwami, które z punktu widzenia 

antropologicznego mają znaczenie fundamentalne, są płaszczyzna  duchowo-psychiczna i  

cielesna.  

Jednak Karsawin również odróżnia się w swojej metafizycznej refleksji także od 

innych zwolenników zasady wszechjedności w filozofii. Rzecz idzie tu między innymi o 

status bytowy osoby. Jewłampijew taką różnicę dostrzega, gdy porównuje personalizm 

Karsawina i Franka. Oto co pisze na ten temat: „Frank uważa, że ludzkie osoby 

bezpośrednio w swoim niedoskonałym empirycznym stanie wyrażają (poprzez swoje 

«przedmiotowe światki») treść doskonałego «świata», Absolutu. Karsawin w 

przeciwieństwie do tego komplikuje metafizyczną konstrukcję. Uważa on, że 

«zjednoczenie» niedoskonałych osób daje tylko niedoskonałą stworzoną wszechjedność, 

która odróżnia się od Absolutu – wszechjedności i która wymaga «udoskonalenia», 

realizowanego poprzez «udoskonalenie» wszystkich wchodzących weń stworzonych 

elementów.”472  Stąd też bierze się u Karsawina pogląd, że cały świat materialny może 

być traktowany jako ciało symfonicznej osoby, czyli czegoś w rodzaju osoby osób, ale też 

i jest ciałem odrębnej, jednostkowej osoby. To zaś, że „dostęp” od jednostkowej osoby do 

Absolutu w jego doskonałości ma charakter bardziej złożony, jest czymś piętrowym, 

zakłada pokonywanie kolejnych szczebli osobowego istnienia – czyni koncepcję tego 

myśliciela pozbawioną elementów nadmiernego optymizmu metafizycznego, gdyż dramat 

śmierci i triumf zmartwychwstania wpisuje w przechodzenie przez kolejne odsłony 
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wszechjedności. A czymś podstawowym jest tu uwiecznienie niedoskonałości i 

wynikających z niej cierpienia i śmierci.  

Dialektyka niedoskonałości i doskonałości prowadzi Karsawina do tego oto 

paradoksu, że ciało doskonałe będzie odtwarzało w swojej strukturze niedoskonałe ciało 

biologiczne, ale przy tym też ta niedoskonałość będzie włączona w doskonałość jako jej 

nieodzowny składnik. „W ten sposób, mój mózg, moje oczy, uszy, ręce, żołądek i inne 

organy potrzebne mi są nie tylko dla mojego empirycznego istnienia, ale dla mojego 

istnienia w ogóle, w sposób absolutny. Nie zostaną one zastąpione przez inne i nie zginą 

w doskonałej osobie, ale pozostaną w ponadczasowej, chociaż ponadto udoskonalą się. W 

pewnym sensie moje empiryczne istnienie – to centrum mojego istnienia, i nie na próżno 

jest powiedziane, że ja jako duchowo-cielesna istota jestem stworzony «na obraz i 

podobieństwo» Boże i że w Chrystusie pełnia Bóstwa zamieszkuje cieleśnie.”473  

Karsawin zdaje się tu sugerować, że zmartwychwstały człowiek zmartwychwstanie w 

dokładnie tym samym ciele, w którym żyje w swoim ziemskim, doczesnym życiu. Można 

tu pokusić się o taką interpretację, że zmartwychwstali ludzie będą tymi samymi ludźmi, 

jakimi są tu i teraz, natomiast ich uwiecznienie w takiej właśnie formie ma oznaczać 

właśnie tę radykalną odmienność ich nowego stanu w porównaniu do stanu minionego. W 

odróżnieniu od Niesmiełowa Karsawin nie stawia na pierwszym planie zagadnienia tego, 

z jakiej materii ma być ukształtowane ciało zmartwychwstałych ludzi. Koncepcja 

rozszerzonej cielesności i wzajemnego przenikania się ciał zdaje się ten dylemat oddalać. 

Zresztą z punktu widzenia zasady wszechjedności temat tożsamości ciał przed i po 

zmartwychwstaniu nie odgrywa istotnej roli, gdyż w tej perspektywie bycie czymś innym 

i czymś identycznym sprowadza się do partycypacji w tej samej jednej zasadzie. Jednak 

skoro metafizyka Karsawina nie prowadzi go do panteistycznej wizji rzeczywistości, to 

jego eschatologia nie oznacza w konsekwencji jakiejś tezy o rozpłynięciu się 

indywidualnych osób w pewnego rodzaju kosmicznej zasadzie świata. Dusze 

jednostkowe zachowują swoją odrębność, podobnie jak i ciała. Jednocześnie te dusze 

pozostają w integralnym związku z ciałami, bo to właśnie wyraża sobą prawdę o 

zmartwychwstaniu. 

W filozoficznej i teologicznej myśli chrześcijańskiej, zarówno wschodniej, jak i 

zachodniej, wyróżnia się trzy „składowe” elementy, które składają się na istotę ludzką. 

Jest to duch, dusza i ciało. Karsawin rozwija ten wątek, zgodnie z założeniami filozofii 
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wszechjedności. Przede wszystkim zwraca uwagę na specyficzne znaczenie pojęcia 

ducha, które nie jest związane z jego rozumieniem, które zakłada, że ma on charakter 

czegoś zupełnie odcieleśnionego. „Słowem «duch» i pochodnymi od niego oznaczamy 

duchowo-cielesną  istotę, tj. osobę, o ile rozpoznajemy go «od wewnątrz», w porządku 

samowwiedzy i samoświadomości.[...] Ciałem, fizycznością, cielesnością nazywamy tą 

samą duchowo-cielesną osobę w porządku wiedzy, tj. – o ile przeciwstawiamy ją sobie 

jako przedmiot wiedzy i poznajemy ją z zewnątrz, ze strony świata zewnętrznego (tj. od 

symfonicznej osoby) i w charakterze zewnętrznego świata albo jego «części». W ten 

sposób, mówimy o swojej duchowosci, gdy rozpoznajemy siebie, abstrahując od 

zewnętrznych postrzeżeń, ale włączając w naszą «duchowość» również nasze duchowe i 

psychiczne ciało [...].”474  

Według rosyjskiego myśliciela należy mówić nie o duchu, który istnieje w ciele, ale 

raczej o duszy w ciele. Podkreśla on, że na poziomie językowym mówimy o własnej 

duszy, a nie duchu, a to ma związek z tym, że ludzka duchowość jest niepełna. Duch jest 

rozumiany jako coś idealnego, w przeciwieństwie do rzeczywistej duszy. Mamy tu 

przeciwstawienie elementów doskonałego i niedoskonałego, które odpowiada 

przeciwstawieniu boskości i stworzoności. Dusza jest istotą duchowo-cielesną, którą ze 

względu na cielesność przeciwstawia się duchowi, a ze względu na duchowość ciału. 

Takie jej rozumienie skłania do wiary w jej pozagrobowe istnienie i losy, co określa się 

jako jej nieśmiertelność. Ale dusza, podkreśla Karsawin, nie jest wolna od śmierci. 

Dialektyka śmierci i zmartwychwstania dotyczy także duszy. „Dusza umiera i 

zmartwychwstaje, tj. dusza (psyche) jest zyciem, bo nie ma innego zycia, jak życie 

poprzez śmierć. Dusza umiera, jako sam «wcielający się» albo samorozdzielający się 

duch; zmartwychwstaje, jako duch jednoczący się; żyje ona jako duchowo-cielesna 

istota.”475   

Ten pogląd Karsawina w istotny sposób wyłamuje się z powszechnego filozoficznego 

i teologicznego przekonania, że dusza jest elementem trwałym i nie podlegającym 

zniszczeniu przez śmierć. „Klasyczny” pogląd na zmartwychwstanie zakłada, że dusza 

nie podlega śmierci i jest czymś odwiecznym. W procesie zmartwychwstania zostaje do 

niej niejako dołączone ciało, które utworzy wraz z nią pełnego, integralnego człowieka. 

Karsawin jednak tego schematu argumentacji nie przyjmuje i zmartwychwstanie 

postrzega w perspektywie pełnej śmierci, to znaczy takiej śmierci, która oznacza przejście 
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człowieka przez „bramę” całkowitej nicości, sprowadzenie go do tego poziomu, z którego 

został on stworzony.  

Człowiek psychiczny [ros. dusziewnoj cziełowiek] przeciwstawiany jest człowiekowi 

cielesnemu i Karsawin zauważa, że ów człowiek psychiczny jest pojmowany jako 

doskonały człowiek, a drugi jako niedoskonały. Jeśli mówi się o duszach ludzi 

sprawiedliwych i świętych, to mamy na myśli właśnie ich doskonałość. Istnieje jednak 

także inne przeciwstawienie, a mianowicie takie, w którym przeciwstawia się człowieka 

psychicznego człowiekowi duchowemu. W tym wypadku pod pojęciem człowieka 

doskonałego rozumiemy człowieka duchowego, zaś pojęcie człowieka psychicznego 

wiążemy z jego niedoskonałością.  

Karsawin zwraca też uwagę na inną istotną sprawę. Oto duch może być pojmowany 

jako jedność wielości i w związku z tym trzeba mówić o różnych stopniach duchowości. 

Jednak wszelka wielość, mnogość zawiera w sobie przesłanki jedności i dlatego można 

mówić o różnych stopniach czy poziomach duchowości. Na tej zasadzie rozróżnić należy 

duchowość człowieka, duchowość zwierzęcia oraz duchowość rośliny i rzeczy. 

Duchowość człowieka, która znajduje się na wysokim stopniu, jest określana mianem 

duszy albo ducha. W odniesieniu do zwierząt mówi się o ich duszy, natomiast duchowość 

rzeczy nie jest nazywana duszą, lecz istnieje jakaś intuicja ich również duchowego 

charakteru.  

Konstrukcja Karsawina, pokazująca hierarchiczny układ, w którym przejawia się to, 

co określamy mianem ducha, przypomina w ogólnych zarysach monadologię Leibniza. 

Leibniz również wyróżnia pewne stopnie duchowości, odnosząc je do różnego 

„natężenia” świadomości u monad. Jednak monady te pojmuje on jako izolowane, 

zamknięte. Tymczasem Karsawin, w swojej nauce o symfonicznej osobie, kładzie 

większy nacisk na relacje scalające poszczególne jednostkowe osoby. U Leibniza zasadą 

koordynującą życie poszczególnych monad jest wprzódy ustanowiona harmonia, która 

przypomina bardziej jakiś plan czy projekt je łączący i funkcjonują one, odnosząc się do 

siebie według „harmonogramu”, który ten plan przewiduje. Karsawin zaś bardziej 

akcentuje przenikanie się poszczególnych osobowych odrębnych bytów. Osoba, według 

Karsawina, nie jest tylko ujmowana w jej bytowej statyce, lecz opisuje on jej istnienie 

według zasad pewnej dynamiki. Ta dynamika przejawia się w tym, że osoba 

samopowstaje, osiąga swoje apogeum i ginie. Ponieważ jednak osoba przejawia się w 

świecie niedoskonałym i sama jest niedoskonała, to nie zna tego początku, apogeum i 

końca. Jak mówi rosyjski myśliciel, osoba ta „[...] zawsze już powstała, jeszcze nie 
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zginęła, jest oddalona od swojego apogeum. W ten sposób nie negujemy faktów: 

empirycznych narodzin, śmierci i względnego rozkwitu [...].”476 Dalej Karsawin 

podkreśla, że skoro człowiek nie zna swojego początku ani końca, to powinien stanąć 

ponad nimi, a to oznacza, że musi stanąć ponad nimi, oddzielić się od nich, czyli przestać 

istnieć. Ten początek i koniec indywiduum możliwy jest do określenia tylko w 

odniesieniu do innych indywiduów, a to staje się realne jedynie w odniesieniu do osoby 

społecznej. Z kolei osoba społeczna na tej samej zasadzie włączona jest jeszcze w jakąś 

wyższą formę osoby.  

Te rozważania prowadzą Karsawina do przekonania, że świat, będący istnieniem 

stworzonym czyli symfoniczną osobą także powinien posiadać swój początek, apogeum i 

koniec. W przeciwnym bowiem razie nie dałoby się mówić o początku, apogeum i końcu, 

które mają charakter niedoskonały. Narodziny indywiduum oznaczają więc narodziny 

świata, a jego śmierć jest odpowiednikiem śmierci świata. Tutaj Karsawin wyprowadza 

swoją interesującą koncepcję końca świata: „Posługując się pewną uproszczoną metaforą, 

można powiedzieć, że w momencie swojej śmierci ludzie, którzy żyli, żyją, mogą i będą 

jeszcze żyć – są sobie współcześni. Tylko w ten sposób można pojąć prawdę 

wczesnochrześcijańskiej ufności w bliskość końca świata i uznać,  że nie są fałszywymi 

słowa Chrystusa o tym końcu.”477  Koniec świata ma więc u Karsawina swój wymiar 

dogłębnie metafizyczny, to znaczy, że nie rozważa on go w aspekcie historycznym, czyli 

jako pewnej kierunkowości zdarzeń dziejowych, które zmierzają w stronę finalnej 

katastrofy, mającej swoją historyczną fabułę. Mówiąc inaczej – koniec świata Karsawin 

postrzega jako metafizyczne „podsumowanie” śmierci poszczególnych indywidualnych 

osób. 

Według Karsawina wiara w pośmiertne istnienie przysługuje ludzkości od samych 

początków. Odróżnia on zresztą tą wiarę od wiary w nieśmiertelne istnienie. Rosyjski 

myśliciel, co znamienne, nie koncentruje się na możliwości niewiary w nieśmiertelność 

istoty ludzkiej. Problem zresztą zarówno ateizmu, jak też światopoglądu 

antyeschatologicznego, czyli negującego zasadność wszelkich rozważań na temat 

pośmiertnych losów człowieka – zdawał się w małym stopniu zaprzątać uwagę Karsawina 

i można odnieść wrażenie, że cały jego wysiłek był skierowany na to, aby metafizycznie 

uzasadnić możliwość zmartwychwstania, bez zresztą prób prezentacji jakiegoś opisu 

zmartwychwstania, w oparciu o apokaliptyczną symbolikę Pisma Świętego. Podstawowe 
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znaczenie ma tu  refleksja nad tym, że w rzeczy samej wszystkie religijne wyobrażenia na 

temat egzystencji pośmiertnej człowieka w jakiś sposób uwzględniają materialny aspekt 

tej egzystencji. „[...] wiara w istnienie z tamtej strony mogącej także za życia podczas snu 

albo «zachwytu» (raptus, extasis) rozłączać się ze swoim ciałem «duszy» sprowadza się 

do wyobrażenia jej jako czegoś cielesnego, chociaż wyobrażone ciało jest myślane jako 

nieporównanie bardziej doskonałe, niż ziemskie (astralne albo mentalne ciała 

okultystów).”478 Jednak wyobrażenia religijne, opisujące stan duszy po śmierci, zauważa 

Karsawin, wskazują też na to, że to istnienie jest właściwie półistnieniem, jakąś zwiewną 

formą bytowania. „W istocie w sposób prawdziwy (chociaż w formie zawężonej, tylko 

poprzez ogólne cechy, abstrakcyjnie) odzwierciedlają bytowanie pośmiertne homerowski 

Aid, żydowski Szeol, podziemne królestwo Nergala Ereszkegila, egipskie – Ozyrysa. 

Tam zmarli wiodą istnienie cieni, pozbawione radości, świadomości, które  przedłuża złą 

nieskończoność umierającego ich ziemskiego życia, obciążonego przy stawaniu się Aida 

Piekłem [ros. Adom] (Babilon, Egipt, Iran, orficy) mękami, wiecznymi w koncepcji 

chrześcijaństwa. W tym pozornym półbytowaniu gaśnie indywidualna osoba, aż do 

rozpuszczenia jej w nieokreślonej, ściśniętej jedności wszystkiego, co jest tak wyraźne w 

chińskim kulcie przodków i taoizmie.”479    

Ta myśl Karsawina jest o tyle ciekawa, że zmierza ona do wykazania, że wyobrażenia, 

które mówią o rozpuszczeniu się indywidualności w jakiejś ostatecznej jedności – mówią 

o śmierci tej indywidualności, o jej powtórnej śmierci, która jednak może być 

odczytywana jako życie-poprzez-śmierć, o którym mówi chrześcijaństwo. Jak powiada 

Karsawin, idea powtórnej śmierci istniała u myślicieli Indii, a nieśmiertelność osiąganą 

poprzez niebyt głosili taoiści. Odnosi się też on do buddyjskiej koncepcji nirwany. Część 

buddystów nirwanę rozumiała jako zupełne unicestwienie, czyli faktycznie stan niebytu. 

Buddyzm hinajana stan nirwany pojmował na wzór Brahmana, o którym mówi się w 

Upaniszadach (Karsawin przy tym zauważa tu podobieństwo tego rozumienia nirwany z 

Tao, o którym mówią taoiści). Z kolei buddyzm mahajana i lamaizm nirwanę rozumie 

jako rajski stan bodhisatwy. Istnienie rajskie, o którym mówią religie Iranu, 

chrześcijaństwo, religia Grecji ma charakter nieśmiertelności, która nie nosi już piętna 

złej nieskończoności, bo wskazuje na pewną treść tego pośmiertnego życia.  

Karsawin jednak, odnosząc się do tego zagadnienia, podkreśla, iż przy próbie 

konkretnego określenia treści tego istnienia występują trzy stanowiska. Pierwsze z nich 
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przekształca rajskie istnienie w niezmienność. Takie podejście znajdziemy w kulturze 

Egiptu czy eleackiej metafizyce Grecji. Drugie ów rajski stan pojmuje jako istnienie przez 

nieistnienie, które nie poddaje się konkretyzacji. Karsawin powiada, że w tym przypadku 

mamy do czynienia z osiąganą w sposób ograniczony, ściśniony potencją życia poprzez 

śmierć, czyli jakąś złą nieskończonością i to wyobrażenie występuje w taoizmie oraz u 

Heraklita i stoików.  Trzecie wreszcie stanowisko pojmuje życie pośmiertne na obraz 

życia ziemskiego i jak pisze: „W ostatnim wypadku doskonałe istnienie przy jego pełnym 

usensownieniu jawi się jako utreściowione w sobie i przezwyciężające swoją 

niedoskonałość Życie-poprzez-Śmierć (chrześcijaństwo).”480  

Rosyjski myśliciel rozwikłanie zagadki nieśmiertelności ludzkiej istoty znajduje 

wyłącznie w doktrynie chrześcijańskiej. Zmartwychwstanie, jak sądzi, jest jedynym 

sposobem wyprowadzenia bytu ludzkiego z niedoskonałości, w której ten jest pogrążony. 

Niedoskonałość ludzkiego istnienia, a również i ludzkiego samopoznania polega nie na 

jego śmiertelności, lecz na nieśmiertelności. I to jest największym paradoksem 

chrześcijańskiej wiary. Człowiek jest nieśmiertelny na sposób złej nieskończoności 

umierania empirycznego i metaempirycznego. Karsawin mówi tu o niechęci i 

niemożliwości umierania, co jest wskazaniem na to, że nieśmiertelność, która jest 

egzystencją pośmiertną duszy, nie jest jeszcze faktycznym nieśmiertelnym życiem, ale jest 

to raczej nieśmiertelne trwanie, stan jakiegoś wiecznego zawieszenia. Kładzie nacisk na 

dynamiczny aspekt doskonałości. Taka zaś dynamiczna doskonałość jest możliwa wtedy, 

gdy jej osiąganie łączy się z życiem poprzez śmierć, z przezwyciężaniem śmierci 

śmiercią. „Poznajemy swoją doskonałość właśnie jako życie (tj. życie-poprzez- śmierć!), 

nie jako w konieczny sposób negującą i życie, i myślenie, i świadomość niezmienność. 

Wyobrażając, że myślimy o życiu wiecznym jako niezmiennym, nieruchomym życiu, 

negujemy życie, ale niczego nie myślimy. Utożsamiając w tym usiłowaniu wieczność z 

nieskończonością, albo wyobrażamy bardziej nudną i złą nieskończoność, niż ta nam 

znana, albo znowu o niczym nie myślimy, albo, w końcu, za pomocą zupełnie 

nieodpowiednich pojęć próbujemy wyrazić swoją niejasną intuicję nie obejmowanej przez 

nie prawdy.”481  

Karsawin twierdził, że początkiem doskonałości jest ofiarna śmierć. I nie chodzi tu o 

śmierć ziemską, która przerywa empiryczno-metaempiryczną złą nieskończoność, ale o 

śmierć doskonałą. Rosyjski myśliciel w związku z tym przypomina o pragnieniu śmierci u 
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mistyków i twierdzi, że ci, którzy negują nieśmiertelność duszy są nawet bliżsi 

właściwemu pojmowaniu śmierci. Znamienne jest jednak, że wiara w cielesne 

zmartwychwstanie, mimo jej oczywistości, nie jest wcale tak jednoznacznie przyjmowana 

nawet przez wierzących chrześcijan. Karsawin nie rozwija może dogłębnie tego wątku w 

swoich pracach, odnoszących się do problematyki teologiczno-filozoficznej 

chrześcijaństwa, tym niemniej odnotowuje: „Nie ma abstrakcyjnej bezcielesnej duszy i 

nie ma jej nieśmiertelnosci. Idea duszy nieśmiertelnej – to spadek filozofii 

hellenistycznej, oswojony przez masę chrześcijan, niezależnie od tego, że obiecano im 

ponadempiryczne życie przeobrażonej duchowo-cielesnej istoty.”482  

Swoją drogą jednak, wbrew temu co twierdzi Karsawin, może zdawać się, że wiara w 

zmartwychwstanie cielesne jest bliższa wyobrażeniom masowo-ludowym, aniżeli 

przekonanie, że po śmierci człowieka pozostaje i kontynuuje życie jego dusza. 

Wprawdzie w świetle teologicznych wyobrażeń chrześcijaństwa ciało zmartwychwstałe 

ma być ciałem przemienionym, podobnie zresztą jak cały zmartwychwstały człowiek – to 

jednak można przyjąć i taki pogląd, że sama nieśmiertelność indywidualnej duszy 

oznacza większą przemianę i większy stan doskonałości, ponieważ w takim wypadku 

dusza ta odrywa się jakby od ciała, które przecież było nośnikiem grzechu, czyli 

konkretyzacją metafizycznego zła. Mówiąc inaczej, uświadomienie sobie możliwości 

istnienia po śmierci w formie innej od egzystencji cielesnej wymaga bardziej 

abstrakcyjnej pracy umysłu, oderwania się od zdroworozsądkowego postrzegania 

rzeczywistości.  

Rosyjski myśliciel wychodzi jednak z założenia, że jeśli mamy mówić o przejściu ze 

stanu niedoskonałości, wynikającej z upadłego sposobu istnienia do doskonałości, to 

egzystencja cielesna musi być nieodzownym składnikiem tej doskonałości. W 

przeciwnym razie cielesność nie miałaby swojej racji bytowej w strukturze 

wszechjedności. Przełamuje on zatem platoński schemat, według którego materialność 

jest synonimem radykalnego przeciwieństwa w odniesieniu do elementów idealnych 

(idee). Skoro Platon przyjmuje wieczność istnienia materii, to można sobie zadać pytanie, 

czy przez sam fakt właśnie wieczności tej materii nie stanowi ona pewnego rodzaju 

koniecznego składnika doskonałości. Karsawin poprzez odwołanie się do interpretacji 

aktu stworzenia jako ofiary, którą Chrystus składa na „ołtarzu” nicości przenosi jakby 
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doskonałość drugiej hipostazy na świat stworzony, w tym na jego materialność, a to 

oznacza uznanie bytowej rangi materialności.  

Problem materialności wydaje się być u Karsawina podstawą myślenia o 

nieśmiertelności i w odróżnieniu od, na przykład Platona, nie odwraca się on od materii, 

nie neguje jej znaczenia jako elementu struktury tworzącej byt ludzki. Pisze on: „Ale 

doskonałość jest ontycznie wcześniejsza, pełniejsza i bardziej realna od swojej 

niedoskonałości. Dlatego niemożliwe jest, aby zła nieskończoność umierania nie była 

ukrańcowiona [ros. okoniecziena] i ja byłbym nieśmiertelnym, tj. nieokreśloną, 

nieforemną, nie odróżnialną od Boga materią. Przezwyciężające w sobie swoją 

niedoskonałość wszechjedne «ja» powinno umierać doskonałą Śmiercią, którą pragnę 

pragnieniem doskonałego Życia, ponieważ Życie jest i Życiem-poprzez-śmierć. Śmierć i 

Zmartwychwstanie są wszechjedne (a nie zła nieskończoność stałego umierania – 

zmartwychwstania).”483  

Karsawin twierdzi, że ginięcie ontycznie poprzedza powstawanie, co brzmi jak 

paradoks i jest paradoksem z punktu widzenia zasad zdrowego rozsądku. Gdy jednak 

wczytać się w sposób uzasadniania tej tezy przez rosyjskiego myśliciela, to można, 

uwzględniając metafizyczne założenia jego systemu, przyznać mu rację. Otóż Karsawin 

podkreśla, że w stanie niedoskonałości śmierć jest odbierana jako nieprzezwyciężalna 

konieczność. Natomiast w stanie doskonałości ginięcie jest wolnym samooddawaniem się 

i samoofiarowaniem. Pierwszeństwo ginięcia przed powstawaniem sprawia, że umiera i 

składa z siebie ofiarę to, czego jeszcze nie ma. Ten zaś paradoks da się wytłumaczyć 

tylko poprzez odniesienie i sprzężenie śmierci człowieka ze śmiercią Boga-Człowieka. 

„Ale osiągane poprzez wolną ofiarną śmierć istnienie nie jest czymś innym, jak 

przynależnością do Bożego Życia-poprzez-Śmierć i ono samo. Bóg zaś (Logos) umiera, 

składa z Siebie ofiarę dla tego, aby żyło i było Nim z niczego przyzywane przez Niego 

«ja». I «ja» nie może przyjąć Boga, jeśli nie przyjmie Jego ofiarnej śmierci, jeśli samo nie 

ofiaruje siebie Bogu (zrozumiałe, że konkretnie – tj. poprzez samoofiarowanie się innym 

«ja»). Samooddanie się Bogu jest warunkiem życia w Nim (poza Nim nie może być 

żadnego życia), życia-poprzez-śmierć.”484  

Ważną przy tym uwagą Karsawina jest to, że celem samooddania się nie jest 

samousankcjonowanie [ros. samoutwierżdienije]. W tym bowiem przypadku ofiara 

składana Bogu nie byłaby ofiarą, lecz tylko środkiem. Wtedy realizowane byłoby nie 
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wolne życie poprzez śmierć, lecz niewolnicza śmierć poprzez życie i należałoby przyjąć 

postawę tragicznej rezygnacji  (którą Grecy wyrażali w formule παντι γενομένω φθορά). 

Wolna śmierć ma bowiem polegać nie na samousankcjonowaniu, lecz na 

usankcjonowaniu człowieka  przez Boga oraz usankcjonowaniu Boga przez 

przyjmującego go człowieka. Znamienne w tym rozumowaniu jest to, że to również i 

człowiek jakby usprawiedliwia Boga. Pojawia się więc tutaj prawosławna idea synergii, 

współpracy Boga z człowiekiem. Właściwie jednak chodzi tutaj o coś więcej, aniżeli o 

samą tylko współpracę, bo, według Karsawina, Bóg poniekąd szuka samopotwierdzenia 

w człowieku i to człowiek jest mu niezbędny do tego, aby mógł on osiagnąć pełnię 

doskonałości. 

Idea taka wydaje się być na pierwszy rzut oka dziwną, ponieważ jeśli Bóg stworzył 

człowieka, to w zdecydowany, nieskończony  sposób wyprzedza go bytowo i trudno jest 

znaleźć powód, dla którego Bóg miałby w człowieku szukać czegoś, co mogłoby bytowo 

wznieść go na wyższy poziom. Jednak można zadać w związku z tym pytanie: dlaczego 

Bóg stworzył człowieka jako właśnie człowieka? Przewidując przy tym możliwość jego 

upadku i niedoskonałości... Tu Karsawin dochodzi do przekonania, że właśnie ta 

niedoskonałość człowieka i jego przechodzenie przez grzech, upadek i ich skutki – 

stanowią paradoksalnie element doskonalący doskonałość Absolutu na zasadzie właśnie 

przezwyciężania owej niedoskonałości śmiercią, otwierającą na rzeczywistość 

zmartwychwstania. Śmierć, jednakowoż, nie ma u Karsawina wymiaru wyłącznie 

ludzkiego, bo włączona jest w umieranie i śmierć Chrystusa. Ale cała oryginalność 

rozumowania rosyjskiego myśliciela polega na tym, że śmierć uwiecznia, czyni 

ontologicznie istotnym składnikiem Absolutu.  

To podniesienie rangi śmierci ma w eschatologii Karsawina znaczenie fundamentalne, 

ponieważ wyraźnie, jak mało kto przed nim, wskazuje on, że śmierć jest czymś więcej, 

niż tylko przerwaniem życia i jego brakiem, ale że stanowi w Bogu, w Absolucie istotny 

moment jego doskonałości. Można jednak zadać pytanie: jak ma się Karsawina 

rozumienie śmierci do biblijnego jej pojmowania jako jednak kary za grzech 

pierworodny, to znaczy czegoś, co zostało nałożone na człowieka jako rodzaj pokuty, 

takiej jednak z której może on radykalnie się wyzwolić, jeśli będzie kroczył drogą 

wytyczoną przez Chrystusa? W powszechnym pojmowaniu religijnym (nie tylko religii 

chrześcijańskiej, lecz także innych religii, jak na przykład islam, hinduizm, buddyzm) 

śmierć jest rozumiana jako pewnego rodzaju brama, prowadząca do innej rzeczywistości, 

i bramę tę należy przejść (z mniejszym lub większym duchowym oporem), aby znaleźć 
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się w tej innej rzeczywistości. Sama zatem śmierć jest tu tylko momentem, mgnieniem i 

jako taka ma charakter stanu, ale nie bytu czy charakterystyki bytu. Mówiąc innymi 

słowy, śmierć stanowi granicę, która oddziela dwie rzeczywistości, z których jedna jest 

czasowo ograniczona, a druga wieczna (ale mająca swój początek, który jednak może 

mieć charakter cyklicznych wcieleń, jak to jest wyobrażane w hinduizmie i buddyzmie, a 

także w pitagoreizmie). Ta druga rzeczywistość, rzeczywistość ostateczna, 

eschatologiczna jest przy tym różnicowana i dlatego mówi się o niebie, czyśćcu i  piekle. 

Można przy tym zastanawiać się, czy rzeczywistość doczesna jest bytowo doskonalsza od 

rzeczywistości piekła, czy też pod tym względem jest mu równa (piekło jednak ma być 

wieczne). Karsawin tymczasem, odchodząc od tych poglądów, ontologizuje śmierć, 

czyniąc ją niejako rodzajem bytu. 

Mamy więc u rosyjskiego myśliciela do czynienia ze swoistą apologią śmierci, bo bez 

śmierci doskonałość doskonałości byłaby mniej doskonała. Ta obrona śmierci w formie 

poetycko-teologiczno-filozoficznej jest wyrażona w szczególności w wydanej w 1931 

roku książce Karsawina pod tytułem Poema o smierti. O tym utworze rosyjskiego 

myśliciela pisze Choruży: „Podstawowa idea tej całkiem szczególnej etiudy – to 

wzmocnienie śmierci w jej, można powiedzieć, konstruktywnej, spełniającej roli. [...] 

Przed nami coś nawet więcej, niż ontologizacja śmierci: apologia śmierci. Jednak ten 

motyw bynajmniej nie jest wymyślony i nie jest obcy myśli prawosławnej. Postrzeganie 

w śmierci, jednocześnie ze zgrozą i tragedią, także czegoś dobrego, właściwego jest 

czymś tradycyjnym w patrystyce.[...] Jeszcze silniej podkreśla to ascetyka.”485  

Jednak, co podkreśla Choruży,  Karsawin nie głosi pochwały śmierci i nie opiewa jej, 

a jego apologia śmierci nie oznacza apologii śmierci w jej znaczeniu ziemskim, 

empirycznym. Karsawinowi chodzi o dotarcie do głębinowego, metafizyczno-religijnego 

sensu śmierci. Dlatego już na krótko przed swoją śmiercią rosyjski myśliciel przypomina 

słowa św. Franciszka z Asyżu, który u kresu życia mówił: „Bądź pozdrowiona, moja 

siostro, Śmierć”. Karsawin, podobnie jak Heidegger, wzywa do autentycznego istnienia 

wobec śmierci, które to istnienie ma oznaczać nie tylko oczekiwanie na fizyczny, 

empiryczny kres bytu ludzkiego, lecz ma być pełnią duchowego zaakceptowania śmierci, 

jako jedynej drogi poprzez którą człowiek wspina się ponad zło tego świata. 

Wydawałoby się, że empirycznie rozumiana śmierć w dostatecznym stopniu wyzwala 

człowieka z niekorzystnych dla niego skutków istnienia w świecie skażonym przez 
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pierworodny grzech. Jeśli patrzeć na życie ludzkie od strony fizyczno-biologicznej, jako 

na realizację woli jego kontynuowania, przy jednoczesnej bolesnej indywidualizacji tej 

woli (Schopenhauer) - to jedyną korzyścią ze śmierci jest to, że wraz z jednostkową, 

indywidualną śmiercią kończy się cierpienie. Jednak problem cały polega na tym, że 

cierpienie fizyczne i psychiczne jednostki nie wyczerpuje cierpienia w ogóle i jej śmierć 

nie niweluje obecnego w świecie cierpienia. Nawet, gdyby rodzaj ludzki przestał, na 

skutek jakichś przyczyn istnieć, to nie oznaczałoby to jeszcze, że nie może on odtworzyć 

się (procesy ewolucji) wraz ze wszystkimi swoimi bytowymi defektami. Metafizyka 

cierpienia sięga poza życie i umieranie jednostki i to każe spojrzeć na zagadnienie 

znacznie głębiej.  

To właśnie czyni Karsawin. Pisze on: „Jedno i to samo życie rozpyliło się na mnogość 

jakby oddzielnych istnień, jakby samodzielnych światków; w każdym z nich występuje 

ono nie w całości i nawet  nie w proporcjonalnym pomniejszeniu, ale dosłownie tylko 

jako pewna swoja część. Każde stworzenie żyje jakby samo dla siebie. Związane jest ono 

ze wszystkimi pozostałymi tylko niewidzialnymi nićmi, które coraz stają się coraz 

cieńsze, ale nie rwą się. Ale i nie mogą one przerwać się: nie może umrzeć świat. Zło w 

szczególny sposób – rozdzielające – rozłączając go, nie daje mu umrzeć. Zło jest więc 

nie-chceniem umrzeć.”486 Karsawin twierdzi, że cierpienie świata nie jest złem, ponieważ 

cierpienie oznacza uczestniczenie, partycypację świata w cierpieniu Boga w tymże 

świecie. Przy tym udział świata w cierpieniu Boga jest tylko zaledwie częścią cierpienia 

Boga. Zło polega na niedostateczności cierpienia i śmierci, czyli na nie osiągnięciu 

rozdzielenia i jedności. Znaczy to w konsekwencji, że świat powinien stać ponad 

rozdzieleniem i jednością, czyli ma być wszechjednością, która oznacza życie osiągane 

poprzez ofiarną śmierć.  

Z rozumowania, które przedstawia Karsawin, wynika że cierpienie jest wbudowane w 

strukturę  ontyczną nie tylko świata, a w nim i człowieka, lecz przede wszystkim w 

bytowanie samego Boga, co znajduje swoją realizację w śmierci Chrystusa na krzyżu. 

Zresztą cierpienie i krzyżowa śmierć Boga posiada swój wymiar ziemski i człowieczy (w 

Jezusie) oraz wymiar metafizyczno-eschatologiczny. Te dwa wymiary nie tylko się 

uzupełniają wzajemnie, ale też jeden warunkuje drugi i wchodzi w jego skład. Tak 

bowiem można chyba rozumieć to, co Karsawin pisze o przeniesieniu w wieczność 

Absolutu ludzkich cierpień i śmierci. Ale ofiarna śmierć Boga dokonuje się i w nim 
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samym. „W Sobie samym ofiarnie umiera Bóg za innego Siebie, umiera do końca: tak, że 

zmartwychwstaje. Dlatego wiecznie żyje Bóg Swoim Życiem poprzez Śmierć. Ofiarnie 

umierający Bóg jest i Bożym Rozumem. Siebie, i tylko Siebie, ale ze względu na innego 

Siebie składa w ofierze Boży Rozum, rozdziela, rozkłada, rozpyla do niebytu.”487 

 Karsawin, wiążąc ofiarę i śmierć Chrystusa z samym aktem stworzenia świata z 

nicości, tym samym nadaje im podstawową metafizyczną rangę, ponieważ gdybyśmy 

przyjęli, że cierpienie i śmierć Chrystusa są tylko czymś dodanym, dołączonym do 

stworzonego już świata, to wtedy nie spełniałyby one swojej fundamentalnie ontycznej 

funkcji. Warto podkreślić to, że rosyjski myśliciel cierpiącego Boga utożsamia z Bogiem-

Rozumem. A zatem już w rozumności stworzenia i stwarzania mamy zawarte niejako 

podstawy cierpienia i śmierci, czyli cierpienie i śmierć nie są czymś usytuowanym poza 

obszarem rozumności, więc poprzez nie realizuje się określony plan Boży. Chrystus, 

według Karsawina, przyszedł do ludzi i głosił im swoją naukę, nie po to, aby zniszczyć 

śmierć w tej empirycznej, powtarzanej przez różnych ludzi formie na przestrzeni całych 

ludzkich dziejów. Chodziło mu o osiągnięcie zwycięstwa nad tą niepełną, ludzką śmiercią 

drogą śmierci pełnej, śmierci Bożej. „Bo tylko na takiej drodze jest osiągalne głoszone 

przez Chrystusa Życie poprzez Śmierć albo Boże istnienie [ros. Bogobytije].”488 Chrystus 

nie unicestwia śmierci empirycznej, która zresztą zostaje uwieczniona, ale przynosi życie, 

które jest osiągane poprzez śmierć, to znaczy składa siebie w ofierze, której rezultatem 

jest zmartwychwstanie i jego samego, i ludzi.  

Rosyjski myśliciel wydobywa i ujawnia faktyczne dążenia ludzi, które wskutek ich 

pogrążenia w upadłą empiryczną egzystencję zostały przysłonięte i zapomniane. 

Filozoficzna metoda Karsawina przypomina tutaj podejście Heideggera, który 

metodycznie i konsekwentnie odsłania przestrzenie autentycznej ludzkiej egzystencji, w 

jej wystawieniu na śmierć i w jej gotowości do przyjęcia śmierci. Z tą podstawową 

różnicą, że Heidegger stawia człowieka jako samotną, wyizolowaną jednostkę oko w oko 

z Nicością, a nie z pełnym treści Absolutem. Karsawin pisze: „Poza wszelką 

wątpliwością, ludzie chcą życia poprzez śmierć, upojenia cierpieniem albo szczęścia, ale 

tylko sami nie wiedzą, czego chcą. Rozłączyli się oni z Bogiem, rozdzielili Jego i dlatego 

wszystko już rozdzielają. Jednego i tego samego – Bożego Życia poprzez Śmierć – 

jednocześnie oni chcą i nie chcą, wewnętrznie rozdzielając się. A wyobrażają, dwójoczni, 

jakoby chcą jednego: życia i rozkoszy, nie chcą zaś drugiego: śmierci i cierpienia. Myślą 
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oni, że sami, z dobrej woli żyją i rozkoszują się, a śmierć i cierpienie – to tylko fatalne 

następstwa, ufnie odsuwane.”489   

Ludzie, sądzi Karsawin, uważają, że ich cierpienie i śmierć są sprzeczne z ich 

pragnieniami i dobrą wolą, natomiast nie dążą do tego, aby Boże istnienie pojąć od strony 

cierpienia i śmierci. Odpowiedzialność za istnienie cierpień i śmierci ludzie zrzucają na 

Boga albo diabła, gdy tymczasem nie chodzi o poszukiwanie takiej odpowiedzialności, 

ale o pełne zaakceptowanie cierpienia i śmierci,  poprzez które osiąga się życie. Skutkiem 

tego, że człowiek nie łączy w pełni Bożej miłości z ofiarą, to jego ofiara przestaje być 

ściśle rozumianą ofiarą, ale ma charakter bezmyślnej męki. Karsawin przesuwa  śmierć z 

peryferiów, na których ją umieszczają ludzie, do centrum ludzkiego istnienia. Śmierć 

okazuje się być nie tylko podstawowym i fundamentalnym wydarzeniem, ale nabiera 

ontycznego blasku.  

Może nie poświęca rosyjski myśliciel aż tyle uwagi co Heidegger analizom 

nieautentycznych, wobec śmierci, ludzkich nastawień, ale mówiąc o lenistwie ludzkiego 

ducha, jego sprzeciwie wobec przyjęcia Boga w jego pełni – wskazuje na Chrystusa, 

który swoją ofiarą nie tylko stworzył świat, ale również skierował go na szlak 

zmartwychwstania. O ile Heidegger śmierć pojmował jako domenę Nicości, to u 

Karsawina nie da się jej oddzielić od Absolutu, zarówno w jego życiu wewnętrznym, jak i 

przejawach „zewnętrznych”. Skoro według Heideggera śmierć jawi się jako nicestwienie i 

unicestwienie, to nie może istnieć pozytywny sposób odniesienia się do niej, bo lęk 

znamionuje przecież relację negatywną. Tymczasem w nakierowaniu na wszechjedność 

Absolutu i na ofiarę Chrystusa śmierć przestaje być niczym, ale staje się czymś.  

Oczywiście, z punktu widzenia filozofii rozumianej jako obszar racjonalnego namysłu 

i racjonalistycznej interpretacji, przy rygorystycznym trzymaniu się paradygmatu greckiej 

racjonalności – konstrukcje Karsawina zostaną zaklasyfikowane jako próba 

zawłaszczenia refleksji filozoficznej przez myślenie religijno-teologiczne. W tym sensie 

wprowadzanie kategorii cierpiącego Boga, a tym bardziej Absolutu, który nosi w sobie 

cierpienie i śmierć jako część siebie jest zabiegiem nieuprawnionym. Tym bardziej, że 

myśl Greków nadawała Absolutowi cechy wykluczające możliwość cierpienia, a tym 

bardziej śmierci. Heidegger zresztą przenosi te cechy na swoje rozumienie Bytu oraz 

nicości. Z rozważań Karsawina wyłania się obraz śmierci jako czegoś, co wzbogaca 

rzeczywistość, a nie ją czyni uboższą. Bez  krzyżowej męki Chrystusa rzeczywistość staje 
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się nieprzezwyciężalną monotonią, w której nie ma miejsca żadne nowe bytowo 

wydarzenie. Dopiero cierpienie i śmierć rozrywają ten zastygły sposób istnienia. „Nie! To 

nam samym chce się leniwego i sennego pokoju, i wymyślamy sobie leniwego Boga. 

Ciężki jest Krzyż Boży. Nie pasuje on do pleców świata. Nie możemy go podnieść... Nie 

Bóg, ale świat niczego nie czyni. Nie Bóg półsennie marzy, ale świat. W świecie, a nie w 

Bogu brak jest miłości, ofiarnej – jaka jeszcze jest inna? I wolno w świecie ciągnie się 

czas, dzień za dniem, rok za rokiem, wiek za wiekiem.”490 

 Umieranie i śmierć, które mają charakter empiryczny, według Karsawina, nie wnoszą 

w świat niczego nowego, bo  śmierć, która jest efektem prostego zżywania się człowieka, 

ale i śmierć samobójcza – są tylko konsekwencją istnienia w upadłym przyrodniczym 

świecie, ale nie oznaczają czegoś radykalnego, to znaczy przekroczenia jakiegoś 

podstawowego progu. Jeśli odwołać się do biblijnych wzorców, to można powiedzieć, że 

beznadziejność empirycznego umierania prezentuje sobą mądrościową refleksja Koheleta, 

który przedstawia dzieje ludzkości jako nawrót takich samych zdarzeń i, według którego, 

nic nowego się nie zdarza (nihil novi sub sole), a śmierć jest zstępowaniem do grobu i 

rozpadem kolejnych pokoleń. Dopiero ofiara i śmierć Chrystusa wytrąca ludzkość z tego 

stanu inercyjnego umierania, a śmierć ludzi poprzez śmierć Chrystusa staje się 

wydarzeniem niosącym nadzieję ich przemiany, czyli zmartwychwstania. 

Znamienne jest, że Karsawin nie przeprowadza w swoich pracach analiz śmierci i 

cierpienia, które miałyby charakter fenomenologiczny, to znaczy nie pokazuje on, w jaki 

sposób poczucie śmiertelności jest wbudowane w struktury świadomości jednostki. Takie 

analizy znajdziemy u Heideggera. Można jednak zastanawiać się, czy w wypadku, gdy 

przyjmuje się chrześcijańską, a ściślej biorąc prawosławną perspektywę teologiczną, takie 

drobiazgowe analizy mają jakiś głębszy sens poznawczy i aksjologiczny. Perspektywa 

Bogoczłowieczeństwa, która odnosi całe zagadnienie cierpienia i śmierci do Chrystusa, 

powoduje poniekąd, że ukazana zostaje droga rozwikłania tego problemu, która łączy w 

sobie wszystkie indywidualne ludzkie drogi. Karsawin zdaje się tutaj nie mieć 

wątpliwości i nie stawia siebie przed takim dylematem wyboru, jaki spotykamy na 

przykład u Pascala. „Bez dwójjedności Człowieka z Bogiem, bez Bogoczłowieczeństwa 

nie może być nie tylko wiarygodnego samopoznania, odmianą którego jest wiedza, ale i 

samopoznania (i wiedzy) w ogóle. Cóż innego, jeśli nie absolutne, może być podstawą 

absolutnej prawdy i samego wątpienia w nią? W kim, jeśli nie w Bogu, znajdę oparcie 
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(uποδταδjs, hipostaza-osoba!), gdy całego siebie, i to siebie samopoznającego (!) czynię 

już nie żywym, w skrajnym przypadku – półmartwym obiektem swojego poznania? I jak 

mogę poznawać, określać człowieka (siebie!), nie wznosząc się ponad nim i nie 

przeciwstawiając jego (siebie!) innemu, Bogu? Można, oczywiście, odwołać się na 

podane wyżej określenie osoby jako jednoczącej siebie poprzez samorozdzielenie 

jedności. Ale to znaczy uznać siebie za najdoskonalszy, Boży byt, samego Boga (nie: 

człowieka i poprzez śmierć Boga), czemu sprzeciwia się nasze doświadczenie: 

uswiadomienie przez nas swojej niedoskonałości i przeciwstawności Bogu. Jeśli zaś 

Człowiek jest dwójjedyny z Bogiem, to i jego życie jest wieczne, jak życie-poprzez- 

śmierć drugiej Hipostazy.”491 

Mamy tu zatem Karsawinowskie zwrócenie się ku Bogu jako ku jedynej racji 

ludzkiego istnienia, ale i zarazem racji cierpienia, umierania i śmierci człowieka. Czy jest 

to tylko wyznanie wiary i żarliwość tejże wiary? Wydaje się, że nie do końca tak jest, 

ponieważ rosyjski myśliciel wprowadza tu także swoją filozoficzną dialektykę 

niedoskonałości i doskonałości, odniesioną do koncepcji Absolutu, rozumianego jako 

wszechjedność. Można odnieść wrażenie, że koncentrując się w różnych miejscach swojej 

twórczości na abstrakcyjnych zagadnieniach, odnoszących się do struktury Absolutu, 

Karsawin roztapia jakby jednostkę, pojedynczą osobę w mistycznych jego głębiach. W 

odróżnieniu od przedstawicieli egzystencjalistycznej filozofii, jak Kierkegaard, Unamuno 

czy Szestow albo Sartre czy Heidegger u Karsawina nie znajdziemy zbyt dużo odniesień 

do losu konkretnej jednostki, która zmaga się z wyzwaniem własnej śmiertelności. Ma on 

bowiem na względzie ciągle człowieka rozumianego w jego powszechności i takiego 

który zachowuje religijną więź nie tylko z Chrystusem, ale i z innymi ludźmi.  Tak oto 

pisze na ten temat P. Nikołowa: „Karsawin myśli w ramach pojęcia «soborowości», tak 

bliskiego rosyjskiemu narodowi (z jego tradycjami jednoczeniowymi), cerkwi 

prawosławnej z jej ideą symfonicznej jedności  i twardą samoidentyfikacją ze swoją 

kulturą (jako uniwersalną i znaczącą światowo).”492  

Koncepcja symfonicznej osoby uwyraźnia takie właśnie nastawienie rosyjskiego 

myśliciela.  Karsawina bardziej interesuje metafizyka, aniżeli fenomenologia i 

psychologia śmierci. Przyjęcie zaś za podstawę perspektywy metafizycznej siłą rzeczy 

powoduje, że mniej uwagi poświęca się opisowi relacji jednostki do własnej śmierci. Nie 
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oznacza to jednak, że Karsawin w swoich pracach przyjmuje rolę wyłącznie myśliciela 

usiłującego w maksymalnie obiektywny, zdystansowany sposób rozważać zagadnienia 

związane z cierpieniem i śmiercią. Jego prace: Saligia, Noctes Petropolitanae oraz Poema 

o smierti zawierają olbrzymi ładunek ekspresji emocjonalnej i przeżyciowej. Rosyjski 

myśliciel w dość oryginalny sposób przeplata tu zresztą spokojny wywód teologiczno- 

filozoficzny z artystycznym wyrazem swoich odczuć i osobistych przeżyć. Karsawina 

trudno jest nazwać filozofem systemowym, chociaż niektóre jego prace (na przykład O 

licznosti) mają taki systematyczny, beznamiętny charakter. Jego teksty często przechodzą 

w jakby dyskusję, rozmowę z Bogiem, czy wręcz spór z Bogiem i protest przeciwko 

niemu w kwestiach dotyczących teodycei. Jednak, co znamienne, ta emocjonalna erupcja 

przechodzi nieustannie i w płynny sposób w racjonalny tok argumentacji, oparty na 

gnostyckich spekulacjach dotyczących wszechjednego Absolutu i jego relacji do nicości, 

stworzenia i człowieka. Do tego należy jeszcze dodać nieustanne baczenie rosyjskiego 

teologa na zgodność swoich myśli z dogmatem prawosławia. 

Problem cierpienia i śmierci, z którym nieustannie zmaga się rosyjski myśliciel, 

posiada swoje eschatologiczne rozwikłanie w formule życia poprzez śmierć. Jednak ta 

formuła nie jest prawdą prostą i od razu wszystko objaśniającą. O ile w przypadku 

naturalnej śmierci człowieka jako jednostkowej osoby możemy pojąć jego drogę 

cierpienia i umierania w perspektywie indywidualnej ofiary, to sprawa komplikuje się w 

przypadku śmierci zadawanej człowiekowi przez innego człowieka. Tutaj Karsawin, 

świadom filozoficznej trudności tego tematu, nie omija go jednak. Zwracają na to uwagę 

krytycy myśli Karsawina.  

Nikołowa wskazuje na paradoksy koncepcji wszechjedności, które pojawiają się przy 

dokładniejszym przyjrzeniu się jej na płaszczyźnie pojęć etycznych. Jeśli bowiem śmierć 

jest wyrwaniem się z niedoskonałości przyrodniczego istnienia ku wszechjednej 

metafizycznej doskonałości, to takie nastawienie może sankcjonować zabójstwo. Według 

Nikołowej Karsawin niebezpiecznie zbliża się do pojmowania ludzkiej wolności jako 

samowoli: „On może realizować, ale może i nie realizować swoje instynkty; może on 

wybrać jedną drogę albo wybrać drugą – dobro, wszystkie drogi prowadzą do Wiecznego 

Miasta. We wszystkich przejawach życia i mniemaniach dopatruje się on jednego – 

teofanii.[...] Dlatego «inny» nie ogranicza go, ale, przeciwnie – rozszerza jego 

możliwości, a autentyczna wolność polega na zniszczeniu odmienności – twojej w 

stosunku do innych; innych – w stosunku do twojej. Prawda, w tym utożsamieniu 

Karsawin znajduje ontologiczny argument na korzyść gwałtownej śmierci – jeden z 
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centralnych tematów całej jego filozoficznej twórczości: można zabić niedoskonałe, 

przywracając je do Wszechjedności. A to już coś z arsenału katolickiej inkwizycji. 

Zresztą, żaden katolik nie zdecydowałby się utożsamić inkwizytorów i ludzi, zabijających 

Chrystusa, jak to wynika z Karsawinowskiego objaśnienia «nie wiedzą oni, co 

czynią».”493  

Podobne zastrzeżenia pod adresem Karsawinowskiej nauki o człowieku wysuwa także 

Choruży. Przytacza on wypowiedź Bierdiajewa z lat trzydziestych, który stwierdził, że 

nauka o symfonicznej osobie oznacza metafizyczne uzasadnienie niewoli człowieka. 

Jakie są konsekwencje nauki o symfonicznej osobie, którą głosił Karsawin? Pisze o tym 

Choruży: „«Niższe» położenie indywidualnej osoby w społecznej piramidzie jest tutaj 

pojmowane nie tylko ilościowo, w techniczno-strukturalnym sensie, ale także i 

jakościowo, w aspekcie wartości. Człowiek jest wtórny w istotny sposób w stosunku do 

symfonicznej osoby, bo, służąc tylko jej zrealizowaniu, w istocie okazuje się dla niej 

srodkiem, okazuje się jej funkcją albo organem. Ale czy istnieją ku temu podstawy w 

chrzescijańskiej ontologii? Hierarchiczność nawet duchowa nie jest bezwarunkowa dla 

świadomości chrześcijańskiej, bo posiada swoje korzenie prędzej w neoplatońskim, 

aniżeli chrześcijańskim obrazie istnienia. [...] I ten prymat wielkości, liczby, masy nie ma 

pod sobą podstawy w kerygmacie chrześcijaństwa. Raczej jest odwrotnie – w 

przeciwnym razie przyszłoby się uważać, że pierwsi chrześcijanie powinni byli dążyć 

tylko do tego, aby możliwie najpełniej aktualizować w sobie symfoniczną osobę narodu 

żydowskiego...”494   

Wprawdzie, jak podkreśla Choruży, pod koniec życia Karsawin porzuca koncepcję 

symfonicznej osoby na rzecz akcentowania bezpośredniej relacji pojedynczego ja w 

stosunku do Boga, ale w jego filozoficznej biografii  mamy także etap fascynacji 

bolszewizmem, co dość niebezpiecznie zbliżało go do teoretycznego uzasadnienia 

przemocy, której zresztą sam nie uniknął (zmarł w łagrze). Choruży tak oto ocenia ten 

etap twórczości Karsawina: „W pełnej zgodzie z teorią symfonicznej osoby, szeroki i 

masowy charakter procesów, które doprowadziły do władzy bolszewików i pozwoliły im 

tę władzę utrzymać, był dla niego dostateczną podstawą do tego, aby uznać historyczne 

usprawiedliwienie nowego ustroju i oczekiwać odeń dobrych owoców. Oczywiście, on 

nigdy nie utracił kryteriów etyki chrześcijańskiej w ocenie praktyki bolszewizmu; był 

dostatecznie ostry w demaskowaniu zabójstw i prześladowań.[...] Spośród całego kręgu 

                                                
493 Ibidem, s. 9.  
494 Siergiej Chorużyj, Żiźń i uczienije Lwa Karsawina, [w:] Posle piererywa. Puti russkoj fiłosofii, s.155-156. 
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naszych religijnych myślicieli, właśnie on dochodził najdalej ze wszystkich w przyjęciu i 

usankcjonowaniu bolszewickiej polityki i skłonny był wierzyć w płodność sowieckiego 

eksperymentu.”495 

Karsawin porusza trudny teologicznie problem gniewu Bożego, który może stanowić 

podstawę do uzasadnienia poglądu o dopuszczalności stosowania przemocy, czyli 

zadawania innym cierpień i nawet śmierci. Człowiek, jak sądzi, ma prawo do świętego 

gniewu, bo i Bóg taki gniew przejawia. „Nie pomoże słowo upomnienia – stań pomiędzy 

ofiarą i oprawcą i złóż duszę swoją za twoich braci, bo i dla nich i dla ciebie jest wielkim 

dobrem, jeśli będzie wraz z ciałem twoim zniszczona twoja odmienność od nich i 

zmartwychwstaniesz ty w nich i w Bogu. I im lepiej ty sam i im ofiarniej i boleśniej 

umierasz za innego, tym ważniejsza i potrzebniejsza jest twoja śmierć, bo tym bardziej 

wtedy w tobie, a poprzez ciebie i w nich sam Chrystus zwycięża śmierć i czyni ją życiem. 

Ale nie bądź  przy tym nieczuły i obojętny, myśląc, że Bóg jest beznamiętny. Bóg jest 

beznamiętny zupełnie nie tak, jak myślisz, i w swoim gniewie jesteś do niego podobny. 

Jednak, gniewaj się w sposób święty [...].”496  

Rosyjski teolog kieruje się tu  w stronę etyki starotestamentowej, z jej wyobrażeniem 

Boga jako karzącego sędziego. Ale uprawomocnienie stosowania przemocy w obronie 

przed złymi działaniami innych ludzi nie jest, według Karsawina, czymś prostym. 

Twierdzi on, że „w sprawiedliwym zabójstwie i w świętej wojnie nie powinno być 

niczego twojego, ale wszystko Boże”.497 Wskazuje przy tym, iż trzeba też umieć odróżnić 

głos Antychrysta od głosu Chrystusa. Chęć zabicia złoczyńcy w obronie sprawiedliwego 

może być uwikłana sytuacyjnie, zdaje się mówić Karsawin, i podjęcie takiej decyzji 

wymaga rozwagi. „Wiemy, że prawdziwe istnienie polega na jedności śmierci i życia, 

zniszczenia i stworzenia, szczęśliwości i cierpienia i że nieszczęście swiata polega na 

rozdzieleniu tego wszystkiego, spowodowanym powolnością kołowrotu. Dlatego wola 

Boża – to samo unicestwienie (tj. przeobrażenie i wskrzeszenie) stworzonego istnienia, tj. 

ciała, twoich braci. Można odczuć – ale patrz, nie spiesz się i nie daj się oszukać, bo jest 

to najbardziej subtelne i niebezpieczne kuszenie! – można, powiadam, odczuć, jako 

wezwanie Boże, konieczność obrony na ziemi tego, co prawe, zabijając niedoskonałe, a 

dokładniej – przywracając go Wszechjedności.”498  

                                                
495 Ibidem, s.158. 
496 Lew Karsawin, Saligia, ili wies’ma kratkoje i dusziepolieznoje razmyszlienije o Bogie, mirie, cziełowiekie, zle 
i siemi smiertnych griechach, [w:] Put’ prawosławija, s.63. 
497 Ibidem, s.64. 
498 Ibidem, s.64.  
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Karsawin był doskonale świadom tego, że celem ludzkich działań o charakterze 

moralnym powinna być walka o zrealizowanie pełni dobra w świecie, czyli w sobie i w 

innych ludziach.  Niebezpieczeństwem jest tutaj nakierowanie się wyłącznie na walkę z 

nosicielami zła, aż do pozbawienia ich życia włącznie. Z drugiej strony jednak Karsawin 

stwierdza, że: „W niedoskonałym społeczeństwie przemoc jest nieunikniona: przemoc 

jest oznaką  jego niedoskonałości. Ale przemoc jest zawsze winą, i to winą nie ślepych 

narzędzi społeczeństwa, ale samego społeczeństwa i wszystkich tworzących je 

indywiduów. Jeśli występuje wina wszystkich, to powinna być również i jest spadająca na 

wszystkich kara.”499  

Chociaż więc rosyjski myśliciel nie uważa przemocy za właściwy sposób walki ze 

złem, to jednak  jednocześnie podnosi problem kary. To zagadnienie porusza 

Jewłampijew: „Główną zasadą etyki Karsawina w odniesieniu do świata empirycznego 

okazuje się nie przebaczenie, ale respektowanie odpowiedniej miary kary, nakładanej na 

człowieka, dokonującego złego postępku. I nawet skrucha przestępcy nie oddala 

konieczności nałożenia kary na skruszonego – aż do kary śmierci!”500  Jewłampijew 

zauważa, że taka teza Karsawina stoi w sprzeczności z jego poglądem na temat życia 

osiąganego przez śmierć. Uzasadnia to w ten sposób, że zabicie przestępcy jest 

zmuszeniem go do empirycznej śmierci, nawet w przypadku, jeśli śmierć ta zostanie 

dobrowolnie przyjęta. Tymczasem, według Karsawina, czysto empiryczna śmierć stoi na 

przeszkodzie do tego, aby osoba ludzka osiągnęła stan doskonałości, przechodząc do 

wszechjedności. Jedynym rozwikłaniem tego dylematu jest, uważa Jewłampijew, 

przyjęcie poglądu, że zło nie ulega rozpłynięciu się we wszechjedności, czyli zostaje na 

wieczność utrwalone. 

Karsawin również porusza problem samobójstwa, który jest być może 

najtrudniejszym problemem filozoficznym (Camus swój egzystencjalizm wyprowadza z 

doniosłości problemu samobójstwa), odnoszącym się do zagadnienia ludzkiej śmierci. 

Również stwarza on olbrzymie trudności teologiczne, ponieważ możliwość i fakt 

samobójstwa mogą przyczyniać się do kwestionowania życia ludzkiego jako 

wyjątkowego daru Boga. Rosyjski myśliciel samobójstwo zdaje się pojmować jako 

swojego rodzaju zakłócenie prawidłowej, to znaczy zgodnej z zasadą wszechjedności, 

relacji pomiędzy ciałem a duszą (duchem). O ciele pisze on, że: „Ciało człowieka jest 

                                                
499Lew Karsawin, O dobrie i zlie, [w:] Małyje soczinienija, s.256 . 
500Igor Jewłampijew, Absoliut kak wospołnienije niesowierszienstwa: L. Karsawin, [w:] Istorija russkoj 
metafizyki w XIX-XX wiekach. Russkaja fiłosofija w poiskach Absoliuta, cz.II, s.173.  
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szczególną, odrębną od ducha jego istotą, «zwierzęciem», potencjalnie – całą 

zwierzęcością, całym zwierzęcym światem. Posiada ono swoją jakość [ros. 

kscziestwiennost’] i dlatego swoiste, tylko przezeń wypełniane zadanie w kosmosie. 

Znany aspekt wszechjedności może być zaktualizowany tylko przez ciało. Ale ciało 

(zwierzęcość) w swoim oddzieleniu jest ślepe i nierozumne. Nie znając swoich zaś celów, 

potrzebuje ono kształtujących go działań ducha, który sam tylko zdolny jest pojąć 

potencje ciała, określić i skierować je. Duch posiada swoją jakość, swój cel. Powinien on 

zrealizować go w harmonii z określanym przezeń dążeniem ciała, które jest mu 

podporządkowane i posłuszne. Duch może, nie zwracając uwagi na ciało, gardząc jego 

potrzebami i dążeniami, realizować swój duchowy cel oddzielnie.”501  

Duch, zamykający się w sobie, wchodzi na drogę ascetyzmu, która oznacza 

koncentrowanie się na jakimś tylko fragmencie wszechjedności. Ale duch może też 

„udzielić” nadmiernej wolności swojemu ciału. Tę sytuację uważa zresztą Karsawin za 

większą winę ze strony ducha. W winie tej przejawia się lenistwo ducha. Zarówno 

gardzenie popędami ciała, jak i jednostronne koncentrowanie się na nich Karsawin uważa 

za pomniejszanie ducha. Drugi przypadek występuje przy nadmiernym folgowaniu 

skłonnościom seksualnym, natomiast pierwszy może znamionować skłonności 

samobójcze. „Koncentrując się na duchu, nie widzę w nim powszechnego sensu moich 

cielesnych dążeń i nie pozwalam im przejawiać się, ascetycznie powstrzymuję się od 

wszystkiego, jednostronnie utwierdzam dążenie mojego ciała do samozniszczenia. I ciało 

niewyraźnie przeniknięte świadomością konieczności cierpienia, pragnie cierpienia; i 

ciało pragnie spokoju. Jeśli myślę o samobójstwie, myślę o spokoju mojego ducha i 

wolności jego od ciała, zapominając, że dla człowieka spokój jest osiągalny i upragniony 

tylko w jedności ducha i ciała. Pragnienie wybawić się od ciała, być bez niego – to jawny 

niedostatek, zbliżenie się do nicości. Samo ciało walczy z moim pragnieniem istnienia 

bez niego i z jednostronnością własnego swojego dążenia do samozniszczenia 

aprobowanego przeze mnie.”502 Można powiedzieć, że integralność duchowo-cielesnej 

struktury bytu ludzkiego i włączenie jej we wszechjedność jest argumentem 

przemawiającym przeciwko samobójstwu. Jednak ta integralność w warunkach 

niedoskonałego świata, w świecie upadłym nie jest czymś całkowitym.  

Wydaje się, że, pozostając w zgodzie z Karsawinowską oceną samobójstwa, można 

powiedzieć, iż akt ten stoi w moralnej i ontycznej sprzeczności z prawdą o 
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zmartwychwstaniu. Jeśli bowiem życie poprzez śmierć ma oznaczać przejście i ciała, i 

ducha ludzkiego przez „próbę” nicości, aby człowiek odzyskał swoją pełnię w 

zmartwychwstaniu, to zabijanie ciała w imię ocalenia ducha zdaje się być naruszeniem 

pewnej równowagi pomiędzy tym, co duchowe a tym, co cielesne, które powinny umrzeć 

ową pełną, nieempiryczną śmiercią, ale w sposób jakby paralelny.  

Ponieważ  niedoskonała osoba jest nieśmiertelna, ale tylko na sposób żyjącej śmierci, 

czyli wiecznego umierania, to taka nieśmiertelność jest jej tragedią. Nie ma tu ani 

doskonałej śmierci, ani doskonałego życia, lecz tylko samo umieranie. Dlatego 

samobójstwo trudno jest pojmować jako jakiś sposób „wyjścia”. Ten antynomizm 

samobójstwa Ksarsawin próbuje scharakteryzować: „Zmęczony życiem, samobójca ma 

nadzieję, że empiryczna smierć przyniesie mu spokój niebytu. Komu z nas jest nieznana 

ta nadzieja, «pokusa samobójstwa»? – Pusta nadzieja! Czyż w niedoskonałej istocie 

cokolwiek może być doskonałe? Czyż może ona poznać doskonały koniec i być 

owładnięta doskonałą chęcią końca? Wyobraża ona koniec jako jedynie jej znany 

empiryczny koniec, uwarunkowany brakiem własnej pełni jej, niedoskonałej istoty, 

niedoskonałości. Dążąc do takiego końca, nie wyrzeka się ona swojej niedoskonałości, ale 

jakby na nowo ja utwierdza i wyrzeka się dążenia do jej przezwyciężenia, na czym polega 

jedyny sens życia.”503 Karsawin uważa, że ideał samobójcy, którym jest spokój, pokrywa 

się z wulgarnie pojmowanym ideałem nieśmiertelności. Tak rozumiany spokój polega na 

niezmienności, braku rozwoju i rozkwitu. Samobójca zmierza więc ku nieśmiertelności 

abstrakcyjnej, ku złej nieśmiertelności. „To jest – uwielbienie śmierci [ros. 

smiertopokłonnicziestwo] i ubóstwienie śmierci [ros. smiertobożnicziestwo].”504  

Można jednak odnieść wrażenie, że rosyjski myśliciel problem samobójstwa traktuje 

zbyt powierzchownie, gdyż nie uwzględnia całej różnorodności motywów skłaniających 

ludzi do samobójstwa. Filozofia egzystencjalistyczna, która operuje pojęciami sytuacji i 

sytuacyjności ma tu, jak się zdaje, więcej do powiedzenia. Samobójstwo może bowiem 

być spowodowane cierpieniem samego ciała (choroby, okaleczenia) albo cierpieniem 

duchowym (kryzys duchowy, utrata sensu życia)  przy czym to pierwsze cierpienie może 

generować drugie. Nie można też wykluczyć samobójstwa, które wypływa z chęci 

całkowitego nieistnienia, rozpłynięcia się w jakiejś nirwanicznej nicości, aby już się nie 

odrodzić. Nie przypadkiem przecież w kulturze narodów ukształtowanych przez wpływ 

religii buddyjskiej samobójstwo jest uważane za akt etycznie pozytywny. Rodzi się też 
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pytanie: w jaki sposób, pozostając w zgodzie z tokiem argumentacji Karsawina, pojąć na 

przykład sens i znaczenie dobrowolnej śmierci Sokratesa, który w ten sposób potwierdza 

pełnię swojego przekonania o istnieniu innego, wyższego świata i wcale swojej śmierci 

nie traktuje jako wejścia w jakiś zły rodzaj nieśmiertelności? 

Rosyjski myśliciel, jak to wynika z jego analiz, stawiał przed swoją refleksją 

filozoficzno-teologiczną, w zakresie rozważania problematyki cierpienia, umierania i 

śmierci dwa zadania. Po pierwsze, chodziło mu o znalezienie racjonalnych (filozofia 

wszechjedności) i religijnych (chrześcijańska koncepcja Bogoczłowieczeństwa) podstaw 

dla uzasadnienia możliwości nieśmiertelnego istnienia osoby ludzkiej i to istnienia w 

integralnej formie duchowo-cielesnej, czyli istnienia jako osoby zmartwychwstałej. Po 

drugie, sprawą istotną, a może i najistotniejszą, jest dla niego przy tym, aby w tym 

nieśmiertelnym bytowaniu zachowane zostało to wszystko, czym człowiek był przed 

swoją śmiercią. 

Rodzą się tu zresztą problemy wynikające ze zróżnicowania przebiegu życia 

poszczególnych ludzi, których Karsawin nie porusza. Albowiem możemy mówić o 

spełnionym i niespełnionym ziemskim życiu człowieka, oczywiście na miarę doczesnych 

możliwości. Używając zaś terminologii Arystotelesa, możemy zastanawiać się nad tym, 

co potencjalnie  nosi w sobie dany człowiek i o aktualizacji tej potencjalności. Jeśli, 

zgodnie z przemyśleniami Karsawina, która współbrzmią z ideami Dostojewskiego, 

przyjąć, że każdy moment ziemskiego życia człowieka będzie uwieczniony w tamtym 

świecie, a więc każde cierpienie i śmierć, to można zapytać o kwestie bardziej 

szczegółowe. A mianowicie, co będzie na przykład ze wcześnie zmarłymi (niemowlęta, 

dzieci) i tymi, którzy zginęli z przyczyn niezależnych od działań innych ludzi (wypadki, 

klęski żywiołowe)? Ich istnienie nie rozwinęło swoich potencji i swoista logika myślenia 

eschatologicznego nakazywałaby, aby po śmierci uwiecznione zostało nie tylko to, co 

przeżyli, ale i to, co mogli przeżyć.  

Karsawin zagadnienie śmierci stawiał na pierwszym planie swojej filozoficzno-

teologicznej refleksji. Śmierć jest kluczem do zrozumienia zarówno człowieka, jak i 

Boga, a także wzajemnych relacji między nimi. Zgłębiając tajemnicę śmierci rosyjski 

myśliciel osiąga jednocześnie głębinową wiedzę o rzeczywistości. Można zatem 

powiedzieć, że śmierć nie jest dla Karsawina tylko przedmiotem, obiektem poznania, ale 

że człowiek swoim umieraniem niejako odkrywa rzeczywistość metafizyczną i 

nadprzyrodzoną. Śmierć prawdziwa, metafizyczna, przeciwstawiona śmierci empirycznej 
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jest dla Karsawina drogą do zmartwychwstania i do zjednoczenia z Absolutem, do 

odbudowania pierwotnej doskonałości.  

Chociaż mogą razić spekulatywne konstrukcje Karsawinowskiej myśli, jego 

zamiłowanie do operowania paradoksem, brak wyraźnego dążenia do jednoznacznych 

formuł, to ten sposób filozofowania o śmierci i cierpieniu można odczytywać jako 

świadectwo wewnętrznych zmagań samego autora. Trudno jest porównywać styl 

filozofowania Karsawina z egzystencjalistyczną refleksją Unamuny czy Szestowa, gdzie 

wprost mówi się o tym, że filozofia jest ekspresją wewnętrznych przeżyć, a przeżywanie 

jest postawione na pierwszym miejscu przed rozumieniem. Karsawin chce pojąć, 

zrozumieć sens i istotę śmierci oraz cierpienia, znaleźć szeroki, podstawowy kontekst dla 

tych fenomenów. Chociaż posługuje się paradoksem, wskazuje na antynomiczność 

rzeczywistości i antynomiczny charakter bytu ludzkiego, to jednak nie głosi jakiejś formy 

filozofii absurdu. Myśl Karsawina posiada swoje mocne zakorzenienie w chrześcijańskiej, 

prawosławnej dogmatyce. 

Istotne w refleksji Karsawina nad śmiercią jest to, że broni on zdecydowanie 

koncepcji cielesnego zmartwychwstania, która przecież stoi w centrum chrześcijańskiej 

dogmatyki. Platonizm, a także gnostycyzm przeniknęły do źródłowej świadomości 

chrześcijańskiej i osłabiły w wielu wypadkach znaczenie nauki o zmartwychwstaniu. 

Karsawin wpisuje się w tym względzie w całą tradycję będącą apologią 

zmartwychwstania. Największą jego zasługą jest jednak wpisanie kategorii 

zmartwychwstania do centralnych rozważań dotyczących filozofii wszechjedności. 

 Niektóre jego wnioski mogą brzmieć paradoksalnie. Dotyczy to na przykład 

koncepcji wiecznego umierania i postępującego za nim wiecznego zmartwychwstawania 

(jest to jakby inna wersja koncepcji wiecznych powrotów). Te paradoksy myślenia 

Karsawina wynikają w dużej mierze z dążenia do unieśmiertelnienia istoty ludzkiej taką, 

jaką ona jest w aktualnym życiu. Karsawin pisze: „[...] każdy moment naszego 

ziemskiego życia jest momentem Wieczności Bożej, w niej jest zjednoczony z innymi i 

zarazem oddzielony od nich. Poprzez Bogouczłowieczenie [ros. 

Bogowocziełowieczienije] jest on realny i dla nas i dla Boga. Dlatego realna i wieczna jest 

w sobie i dla Boga żywych moja ograniczona, ziemska osoba. [...] Moja ograniczona 

osoba objęta jest moją osobą wyższą, w niej jest nieśmiertelna i rzeczywista, jako jej 

moment, i rzeczywista dlatego, że sama moja ograniczoność w Chrystusie stała się 

prawdziwym istnieniem. Nie jakieś inne życie oczekuje moje empiryczne ja; ale właśnie 

to samo życie ziemskie, którym teraz ja żyję. Właśnie ono nie zginie i nie zniknie, 
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właśnie ono jest nieśmiertelne.”505 Każdy moment życia osoby ma wartość absolutną, 

szczególnie jeśli chodzi o znaczenie moralne tego momentu. Poprzez związek 

niedoskonałości z doskonałością, fragmentaryczności z ontyczną jednością ma miejsce 

nie tylko przebóstwienie istoty ludzkiej, ale i nadanie wiecznego znaczenia wszystkiemu, 

co jest w niej człowiecze.  

Interpretacja Jewłampijewa, który korzeni eschatologii Karsawina dopatruje się w 

chrześcijańskiej antropologii Dostojewskiego wydaje się być adekwatną, chociaż nie 

znaczy to, że Karsawin kopiuje poglądy Dostojewskiego. Dostojewski nie był 

metafizykiem i do swoich wniosków dochodził na drodze refleksji religijnej i 

psychologicznej. Natomiast Karsawin uprawia przede wszystkim refleksję metafizyczną, 

przy jednoczesnym pozostawaniu w ramach myślenia chrześcijańskiego. Myślenie 

teologiczne i filozoficzne Karsawina nieustannie odwołuje się do paradoksów. Paradoks 

posiada u niego jednak wymiar nie tylko egzystencjalny, lecz osiąga poziom 

ontologiczny. Jest to możliwe dzięki przyjęciu za podstawę metafizyki zasady 

wszechjedności. Jak bowiem można pojąć stwierdzenia Karsawina, że oczywistość 

empirycznej śmierci wcale nie jest oczywista i tak naprawdę ludzie umierają nigdy do 

końca nie umierając? Rosyjski myśliciel pogłębia znaczenie śmierci, odwołując się do 

tego, że jest ona wpisana w strukturę Absolutu, który bez niedoskonałości nie osiągnąłby 

pełni doskonałości. Śmierć okazuje się u niego być nie tylko epizodem w dziejach 

grzesznej ludzkości, lecz niesie ze sobą prawdę o stwórczej ofierze Chrystusa.  

Być może Karsawin był tym sposród teologów, który w największym stopniu 

wyakcentował wieczne znaczenie cierpienia i śmierci, i to zarówno na poziomie ludzkim, 

jak i boskim. Dylemat, wiążący się z tym, jakie znaczenie będzie miało w stanie 

zbawienia cierpienie i śmierć, we wszystkich ich przejawach, Karsawin rozstrzyga 

wprowadzając je w dialektyczną jedność ze zmartwychwstaniem. Cierpienie i śmierć nie 

są tylko etapami na drodze ludzkiego ziemskiego życia, ale stanowią jakości 

metafizyczne. Jeśli Fiodorow wysuwał zawrotny projekt pokonania śmierci, to Karsawin, 

przeciwnie, odrodzenie życia postrzega w przechodzeniu człowieka przez pełne 

umieranie. Co więcej, przywraca wartość ni tylko ludzkiej cielesności, lecz także 

wszystkim człowieczym niedoskonałościom. Należy przy tym podkreślić chrystologiczny 

wymiar refleksji Karsawina nad cierpieniem i śmiercią. Chrystus bowiem przeniósł te 

                                                
505 Lew Karsawin, Noctes Petropolitanae, [w:] Put’ Prawosławia,  s.163 
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podstawowe elementy ludzkiej niedoskonałości do Absolutu, wzbogacając boskość o 

wymiar ludzki.  

Inny paradoks myśli Karsawina zakłada jedność wiecznego potępienia wszystkich 

ludzi z ich wiecznym zbawieniem. Wbrew zwolennikom apokatastazy rosyjski myśliciel 

broni istnienia wiecznego piekła. Co więcej, piekło przenosi do samego łona Absolutu, 

umieszczając je tam wraz z rajem. Bóg zstąpił do piekła  (którym jest także ziemskie 

bytowanie) i je uwiecznił, ale też zarazem je przezwyciężył. W myśl paradoksalnej 

koncepcji Karsawina, cierpienie i śmierć mogą zostać przezwyciężone tylko wtedy, jeśli 

zostaną uwiecznione. Skoro Chrystus cierpiał i umarł jako człowiek, będąc zarazem 

Bogiem, to tym samym podniósł rangę cierpienia i śmierci do wieczności. Eschatologia 

Karsawina wprowadza doczesność, z jej wszystkimi niedoskonałościami, do łona 

wieczności i tym samym przeżytą przez ludzi doczesność czyni znaczącą. Karsawin 

wyprowadza, w ramach swojej filozofii wszechjedności,  ostateczne konsekwencje z 

dialektyki doskonałości i niedoskonałości. Jeśli doskonałość ma być pełną doskonałością, 

to powinna w sobie zawierać też elementy niedoskonałości, a więc także cierpienie i 

śmierć.  

Jak większość filozofów, Karsawin nie wprowadza wprost do swojej filozofii wątków 

osobistych. Krytycy jego filozofii takie wątki odnajdują (Noctes Petropolitanae oraz 

Poema o smierti posiadały swoją realną, żyjącą liryczną bohaterkę) i wskazują na ich 

istotne znaczenie. Trzeba też stwierdzić, że styl filozoficznej wypowiedzi Karsawina, 

często egzaltowny i daleki od toku spokojnego teoretycznego wywodu, nie ma jednak 

charakteru profetycznego, co ma miejsce choćby w twórczości Bierdiajewa czy Szestowa. 

Karsawin usilnie dąży do tego, aby przekonywać czytelnika do swoich racji argumentami 

rozumu, a nie tylko siłą i żarliwością swojej wiary. Filozofia Karsawina jest w znacznej 

mierze sposobem przygotowania się do śmierci. W tej mierze nawiązuje on do tradycji 

filozoficznej, która rozpoczyna się od Platona.  

Rosyjski myśliciel filozofowanie traktuje jako swoistą formę soteriologii, w czym 

widać nawiązania do tradycji gnostycznej. Refleksja na temat rzeczywistości 

ostatecznych nie stanowiła dla niego zadania tylko teoretycznego, ale była czymś 

najbardziej związanym z dążeniem do zbawienia. Świadczą o tym chociażby następujące 

słowa Karsawina: „Zadanie nasze nie polega na tym, aby raz na zawsze ustanowić nasz 

stosunek do Boga, tj. ustabilizować jakikolwiek moment naszego stawania się, i później 

spokojnie zająć się swoimi sprawami w określonej przez nas w ten sposób dla siebie 

sferze. Zadanie nasze polega na tym, aby uczynić nasze życie zbawionym, tj. pojąć je 
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aktywnie i całościowo, jako nasze przebóstwienie poprzez nasze wolne umieranie w Bogu 

albo poprzez samopoświęcenie się Jemu i Jego woli.”506 Według Karsawina nie istnieje 

zatem coś takiego, jak teoretyczna neutralność poznawcza filozofii. Filozofowanie u 

swoich podstaw jest zaangażowane w proces zbawczy. Taka koncepcja filozofowania jest 

zgodna z pojęciem żywej wiedzy, czyli takiej wiedzy, która nie tylko rzeczywistość 

opisuje, ale i ją kreuje. W swojej koncepcji cierpienia i śmierci Karsawin nie wypowiada 

przy tym niczego innego, niż znajdujemy w prawosławnej dogmatyce. Filozoficzna 

interpretacja i wnioski, które rosyjski myśliciel wyprowadza z tej dogmatyki, zgodnie z 

zasadami filozofii wszechjedności, mogą budzić kontrowersje, ale przy bliższym 

przyjrzeniu się okazuje się, że mamy do czynienia z zasadami prawosławnej wiary, 

wyłożonymi językiem filozofii wszechjedności. 

 Istotnym dorobkiem myśli Karsawina jest zwrócenie uwagi na to, że śmierć jest tym 

elementem, który łączy sferę ludzką ze sferą boską. Człowiek w swoim cierpieniu, 

umieraniu i śmierci nie jest osamotniony, ponieważ cierpi i umiera także Bóg, uosobiony 

w drugiej hipostazie, Chrystusie. Co więcej, doświadczenie cierpienia i śmierci, jako 

przynależne niedoskonałemu stanowi bytowania – wzbogaca samego Boga. Bóg w swojej 

doskonałości staje się doskonalszy przez to, że partycypuje w niedoskonałości świata i 

człowieka. Przypomina do stwierdzenie mistyka Angelusa Silesiusa, że Bóg bez 

człowieka nie byłby właściwym, pełnym Bogiem. Śmierć, według interpretacji 

Karsawina, jest nie tylko jakąś przypadłością skażonego przez ludzki grzech pierworodny 

świata, ale też istotnym składnikiem bytu samego Boga, gdyż zaistnienie świata nie 

byłoby możliwe bez ofiary Chrystusa. Chrystus umiera, aby mogło zaistnieć z nicości 

stworzenie, a ofiara i śmierć stworzenia prowadzi do zmartwychwstania Chrystusa, a w 

nim i ludzi.  

Teologia Karsawina w istocie jest teologią ofiarnej śmierci, która prowadzi do 

istnienia i zmartwychwstania. W niektórych miejscach Karsawin posuwa się wręcz do 

stwierdzenia, że to człowiek jest odkupicielem Boga. Tak jest w Poemie o smierti, gdzie, 

jak pisze K. Isupow „[...] ma miejsce nie pozbawiona ryzyka trawestacji gra przekładu 

tradycyjnych argumentów teodycei na plan usprawiedliwienia człowieka. Nowy Adam 

Karsawina bierze na siebie rolę... odkupiciela Boga jako «Swojego Innego». Bóg jest 

zbawiony i usprawiedliwiony w człowieku pełnią cierpiącego życia na ziemi. Człowiek 

powinien wypełnić krzyżowy zamysł do końca... Będziemy razem żyć tym 

                                                
506 Lew Karsawin, Ob opasnostiach i prieodolienii otwlieczionnogo christianstwa, [w:] Put’ Prawosławia, 
s.222. 
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«niedoskonałym życiem»”.507  Ta droga myślenia, zauważa Isupow, ociera się wręcz o 

hasło śmierci Boga, skoro jego zbawienie ma zależeć od człowieka.  

Niektórzy krytycy myśli Karsawina skłaniają się wręcz do tezy, że niedoskonałość 

posiada u niego bytowy priorytet na doskonałością i Absolut pojmuje on jako wręcz 

dopełnienie niedoskonałości. Tak sądzi na przykład Jewłampijew, który zauważa: „Jeśli 

«na powierzchni» systemu filozoficznego znajdujemy potwierdzenie ontologicznego 

priorytetu doskonałości nad niedoskonałoscią i uznanie Absolutu za stojący «ponad 

bytem i niebytem» (tj. «obojętny» na istnienie stworzonego świata), to w jego «głębi» 

wszystko okazuje się inne. Niedoskonałość okazuje się bardziej fundamentalna, niż 

doskonałość, która powinna być pojęta jako rezultat dopełnienia niedoskonałości. 

Zgodnie z tym, Absolut, utożsamiany z doskonałością, powinien być określany poprzez 

jego wzajemne odniesienia w stosunku do ludzkich osób, do stworzonego bytu.”508  

Interpretacja taka idzie może zbyt daleko, gdy brać pod uwagę dążenie Karsawina do 

zachowania w swoim myśleniu zgodności z prawosławnym dogmatem. Wskazuje jednak 

na rolę, jaką Karsawin przypisywał bytowi niedoskonałemu, a co za tym idzie także 

atrybutom niedoskonałości: cierpieniu i śmierci.  

Trudno nazwać Karsawina egzystencjalistą, tym niemniej jego myśl nakierowana była 

w dużej mierze w stronę rozwiązań właściwych egzystencjalizmowi. Pełną „apoteozę” 

doczesności, skończoności i niedoskonałości znajdziemy w pracach ateistycznych 

egzystencjalistów (Sartre, Heidegger). Egzystencjalizm religijny (Pascal, Kierkegaard, 

Szestow, Unamuno) wskazuje na tragiczną antynomiczność człowieka rozpiętego 

pomiędzy wiecznością i doczesnością, nieskończonością i skończonością, doskonałością i 

niedoskonałością.  Karsawin nie eksponuje może aż tak silnie, jak ci religijni 

egzystencjaliści, wątków tragiczności ludzkiego istnienia oraz samotności człowieka 

wobec Boga. Jego koncepcja wszechjedności zmierza raczej do pokazania współpracy, 

synergii między Bogiem a człowiekiem. Jednak tym co zbliża Boga i człowieka jest ich 

cierpienie i śmierć. Karsawin w istocie w centrum swojego myślenia stawia 

fundamentalną chrześcijańską prawdę o zmartwychwstaniu, ale jednocześnie wskazuje, 

że nie można pojąć dogmatu zmartwychwstania bez zrozumienia czym jest prawdziwa, 

nieempiryczna, ale metafizyczna śmierć. Kategoria życia poprzez śmierć pozwala 

                                                
507 K. Isupow,  Russkaja fiłosofskaja tanatołogija, [w:] Woprosy Fiłosofii 1994, nr 3. 
508 Igor Jewłampijew, Absoliut kak wospołnienije niesowierszienstwa: L. Karsawin, [w:] Istorija russkoj 
metafizyki w XIX-XX wiekach. Russkaja fiłosofija w poiskach Absoliuta, cz.II, s.216. 
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zrozumieć nie tylko egzystencję ludzką, ale także relację człowieka do Boga i Boga do 

człowieka.  

Znamienne też jest to, że Karsawin ma na względzie kosmiczny, ogólnobytowy 

wymiar cierpienia i śmierci. Ontologia w związku z tym nasycona jest u niego 

pierwiastkami aksjologicznymi. Wyczulenie na obecność zła w świecie, na 

niedoskonałość stworzenia w stanie upadku nie prowadzi jednak rosyjskiego myśliciela 

do substancjalizacji zła. Nawet szatanowi nie przypisuje Karsawin odrębnego statusu 

ontycznego, bytu osobowego. Personalizm jego filozofii powoduje, że w centrum uwagi 

stawia on relację pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Cierpienie i śmierć, które są skutkiem 

odpadnięcia człowieka od Boga, paradoksalnie, okazują się też być drogą, na której 

człowiek zostanie przywrócony do doskonałości Absolutu. To jednak nie byłoby możliwe 

bez ofiary Chrystusa. Ostatecznie więc filozofia Karsawina zmierza do tego, aby 

przezwyciężyć antynomię i dramat ludzkiego istnienia poprzez skoncentrowanie się na 

podstawowej dla chrześcijaństwa prawdzie o Chrystusie, który śmiercią zwyciężył 

śmierć, wskazując tym samym ludziom drogę do życia, która prowadzi przez prawdziwą 

śmierć. 
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VI. METAFIZYKA ESCHATOLOGICZNA NIKOŁAJA BIERDIAJEWA 

 

 Bierdiajew (1874 – 1948) był myślicielem, który orientację eschatologiczną uważał za 

podstawę swojej refleksji. Dlatego zagadnienie cierpienia i śmierci jest u niego 

nieodłącznym składnikiem myślenia w kategoriach eschatologicznych. Eschatologia nie 

jest tylko jakąś częścią filozofii Bierdiajewa, ale cała jego refleksja jest ukierunkowana 

eschatologicznie. Jeśli nastawienie eschatologiczne uważać za zwieńczenie postawy 

religijnej to Bierdiajew w swojej religijnej filozofii w pełni ten warunek spełnia. Zresztą 

myślenie eschatologiczne nie było u Bierdiajewa wyrazem zainteresowań tylko 

filozoficznych, lecz wynikało z jego uwarunkowań osobowych i charakterologicznych. 

Na ten temat pisał w swojej filozoficznej autobiografii: „Bardzo właściwe jest mi uczucie 

eschatologiczne, uczucie przybliżającej się katastrofy i końca świata. Jest to związane, 

prawdopodobnie, nie tylko z moim typem duchowym, ale i z moją psycho-fizjologiczną 

strukturą, z moją krańcową nerwowością, ze skłonnością do niepokoju, ze świadomością 

nietrwałości świata, nietrwałości wszystkich rzeczy, nietrwałości życia, z moją 

niecierpliwością, która jest moją słabością. Moje pojmowanie chrześcijaństwa zawsze 

było eschatologiczne, i każde inne pojmowanie zawsze wydawało mi się skazą i 

dwulicowością.”509  Swój eschatologizm Bierdiajew wyprowadzał ze źródeł 

metafizycznych, a nie historycznych. Pisał, że życie zawsze wydawało mu się kruche, a 

ludzie zagrożeni śmiercią, natomiast historia jawiła mu się jako coś przejściowego i 

zawieszonego nad otchłanią. 

 Bierdiajew, jak sam stwierdza, reprezentował postawę katastroficzną, katastrof 

oczekiwał zarówno w życiu osobistym, jak również w życiu narodów. W autobiografii 

                                                
509 Nikołaj Bierdiajew, Samopoznanije. Opyt filosofskoj awtobiografii, Sankt-Peterburg 2007, s. 352-353.  
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pisze, że jeszcze przed  I wojną światową przepowiadał nadejście katastroficznej epoki. 

Historię pojmował nie jako proces stopniowego rozwoju, lecz jako zmierzanie do kresu, 

do końca świata. „Wszystko przedstawia mi się nie jako przejściowe, ale mające kres. Jest 

to we mnie bardzo głębokie osobiste uczucie. Historię widzę w perspektywie 

eschatologicznej. Zawsze filozofowałem tak, jakby nadchodził koniec świata i nie ma 

perspektywy czasu.”510 Tę swoją przypadłość Bierdiajew zresztą uważał nie tylko za 

cechę osobistą, ale był skłonny dopatrywać się w tym także swoich głębokich związków z 

rosyjskością (podkreślał, że podobny typ mentalny reprezentował Dostojewski).  

Innym istotnym rysem osobowości rosyjskiego myśliciela było to, że za wartościowe 

uważał tylko to, co jest wieczne i nie godził się na rzeczywistość zniszczalną i 

przejściową. Jak twierdził, podstawowym problemem religijnym był dlań problem 

nieśmiertelności i życia wiecznego. Uważał, że czymś niezrozumiałym jest projektowanie 

swojej drogi życiowej bez uwzględnienia i próby rozwiązania tego fundamentalnego 

problemu. Stąd brała się w nim niewiara w postęp ludzkości, który ma zapewnić szczęście 

przyszłym pokoleniom. „Pociechy światowej harmonii, które proponuje się osobie, 

zawsze budziły mój sprzeciw. W tym jestem najbardziej bliski Dostojewskiemu i gotów 

jestem stanąć nie tylko po stronie Iwana Karamazowa, ale także człowieka z podziemia. 

Nic «ogólnego» nie może pocieszyć «indywidualnej» istoty w jej nieszczęsnym losie. 

Sam rozwój jest do przyjęcia w tym tylko przypadku, jeśli dokonuje się on nie tylko dla 

przyszłych pokoleń, ale i dla mnie.”511 

 Kładąc nacisk na znaczenie losu niepowtarzalnego indywiduum, i to losu 

spełniającego się w wieczności, Bierdiajew podkreślał, że nigdy nie odczuwał 

szczególnego strachu przed własną śmiercią. Przeciwstawiał swoją postawę wobec 

śmierci Tołstojowowi, który jego zdaniem żył w nieustannym strachu przed śmiercią. 

Natomiast sądził, że większym problemem jest dlań śmierć innych, bliskich mu osób. 

Głównym problemem życia było dla Bierdiajewa, jak twierdził, zwycięstwo nad śmiercią. 

Pisał: „Śmierć uważałem za wydarzenie głębsze, bardziej podstawowe dla życia, bardziej 

metafizyczne, niż narodziny.”512 To zwrócenie się w stronę śmierci nie oznaczało jednak 

u Bierdiajewa jej apoteozy czy fascynacji nią. Chrześcijaństwo uważał za religię życia, 

które pokonało śmierć. Dlatego odrzucał pogląd Rozanowa, który głosił religię narodzin, 

szczególny kult płodności i  przeciwstawiał  ją chrześcijaństwu jako religii śmierci. 
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 Interesującym szczegółem autobiograficznym, o którym wspomina Bierdiajew, jest 

wyniesiony przez niego z dzieciństwa lęk przed chorobami (gdy był dzieckiem często 

chorował, choroby dotykały też członków rodziny). Pisze on, że choroby wywoływały w 

nim nieomalże mistyczne przerażenie, mimo że nie wiązał się z tym strach przed własną 

śmiercią, a w dzieciństwie wmawiał w siebie, że życie jest chorobą. Być może to 

tłumaczy, w sensie psychologicznym, szczególny stosunek Bierdiajewa do problematyki 

przemijania, upływu czasu i jego pragnienie wieczności. 

 Rosyjski myśliciel pisał o sobie, że znajdował zawsze w sobie uparte dążenie do tego, 

co transcendentne i chęć do wyjścia poza granice tego świata. Natomiast towarzyszyła 

temu równoległa świadomość nieautentyczności i upadku świata empirycznego. 

Twierdził, że te uczucia są w nim głębsze od teorii i poprzedzają wszelkie teorie. 

Bierdiajew uwrażliwiony był szczególnie na szybkość upływu czasu, ulotność chwil 

życia. Mówi w związku z tym o właściwej sobie chorobie czasu (czy raczej chorobie na 

czas). „Z niezwykłą ostrością i siłą przeżyłem straszną chorobę czasu. Rozstawanie się 

było dla mnie męczące, jak umieranie, rozstawanie się nie tylko z ludźmi, ale i z rzeczami 

i miejscami. Oczywiście, należę do typów religijnych, które charakteryzują się 

pożądaniem wieczności. «Kocham ciebie, o wieczności» - mówi Zaratustra. I ja całe życie 

mówiłem to sobie. Niczego nie należy kochać, oprócz wieczności, i nie należy kochać 

żadną miłością, oprócz wiecznej miłości. Jeśli nie ma wieczności, to niczego nie ma. 

Moment jest w pełni wartościowy, tylko jeśli jest on włączony w wieczność, jeśli jest on 

wyjściem z czasu, jeśli jest, według określenia Kierkegaarda, atomem wieczności, a nie 

czasu.”513  Bierdiajew charakteryzował siebie jako człowieka skierowanego w przyszłość, 

który chciałby, aby nie istniał czas, ale tylko wieczność. Zresztą problem czasu uważał za 

podstawowy problem filozofii egzystencjalnej. 

 Przedstawione powyżej elementy autocharakterystyki Bierdiajewa pozwalają 

uważniej i z większym zrozumieniem przyjrzeć się jego poglądom na temat cierpienia i 

śmierci i umieścić je w kluczowej dla tego myśliciela perspektywie eschatologicznej. Aby 

jednak należycie pojąć specyfikę Bierdiajewowskich rozważań, odnoszących się do 

zagadnienia cierpienia i śmierci, należy najpierw przeanalizować w czym upatrywał on 

genezę tych fenomenów. To zaś wymaga przyjrzenia się podstawowym założeniom i 

kategoriom jego metafizyki, którą określał on też jako eschatologiczną. Problem zła nie 
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jest zresztą u Bierdiajewa zagadnieniem tylko filozoficznym, ale posiada swój obszerny 

kontekst teologiczny.  

Bierdiajew zauważał, że problem zła jest centralny nie tylko dla chrześcijańskiej, lecz 

i dla każdej świadomości religijnej. Geneza religii wiąże się z pragnieniem wyzwolenia 

się od zła, którego człowiek doświadcza w świecie. Nie tylko religie odkupienia, lecz i 

wszystkie religie zawierają obietnicę uwolnienia człowieka od światowego zła. „[...] 

wiara w Boga i wiara w bogów powstały w historii ludzkiej świadomości, dlatego że 

ludzkość doświadczyła wielkich cierpień i odczuła konieczność uwolnienia się od władzy 

zła. Jeśliby nie było zła, porażającego nasz świat, to ludzkość zadowoliłaby się światem 

przyrodniczym. Przyrodniczy świat, wolny od wszelkiego zła i cierpień, stałby się 

jedynym bóstwem dla człowieka. Jeśliby nie było zła i zrodzonego z niego nieszczęścia, 

to nie byłoby także potrzeby zbawienia. Cierpienie i męka życia, świadczące o istnieniu 

zła, jest wielką religijną szkołą, którą przechodzi ludzkość.”514   

 Rosyjski myśliciel uważał, że fakt istnienia i dotkliwość zła nie prowadzi tylko do 

trudności wiary w Boga, ale nawet przeciwnie – stanowi pewien dowód istnienia Boga, 

gdyż doświadczenie zła kieruje człowieka do innego świata, przy jednoczesnym 

niezadowoleniu z tego świata. Bierdiajew zauważa, że u podstaw religijnej świadomości i 

doświadczenia znajduje się nie optymizm, ale pesymizm. Pesymizm ten bierze się z 

negatywnej oceny świata przyrodniczego. Religie zbawienia są pesymistyczne (na 

przykład orfizm, buddyzm, chrześcijaństwo). Dlatego zwracają się one w stronę świata 

duchowego, który posiada pozytywny sens i jest źródłem nadziei i siły. Jednak, zauważa 

Bierdiajew, fakt istnienia zła z całą wyrazistością stawia problem usprawiedliwienia 

Boga, czyli teodycei. Racjonalistyczna świadomość współczesnego człowieka istnienie 

zła oraz cierpienia stawia jako główny argument przemawiający za rozwiązaniem 

ateistycznym. „Trudne wydaje się pogodzenie istnienia Boga, wszechdobrej i 

wszechmocnej Opatrzności, z istnieniem zła, tak silnego i władnego w naszym świecie. 

Ten argument stał się klasycznym i jedynie poważnym. Ludzie tracą wiarę w Boga i w 

boski sens świata, dlatego że spotykają się z triumfującym złem, dlatego że doświadczają 

bezsensownych cierpień, zrodzonych przez zło.”515  

 Bierdiajew stawia pytanie: czy możliwy byłby taki świat stworzony przez Boga, w 

którym nie istniałoby zło i cierpienie? Jednak taki świat, świat czyniący zadość 
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wymogom euklidesowego umysłu nie byłby światem, w którym istniałaby wolność. 

Człowiek pełniłby w nim funkcję doskonałego automatu. Człowiek byłby skłonny nawet 

wyrzec się wolności, aby uwolnić się od cierpień. Jednak taki racjonalny świat 

pozbawiony byłby wolności ducha, co jest jeszcze większym złem. Chociaż świat 

stworzony przez Boga jest przepełniony złem, to w swoich podstawach zakłada wolność 

duchową, która upodobnia człowieka do Boga. Tajemnicę zła Bierdiajew utożsamia z 

tajemnicą wolności. Wolność jest czymś irracjonalnym, znajdującym się w głębokiej 

otchłani świata, w pierwotnej nicości. „Wolność zawarta jest w ciemnej otchłani, w 

nicości, ale bez wolności nie ma sensu. Wolność rodzi zło, jak i dobro. Dlatego zło nie 

neguje istnienia sensu, ale potwierdza go. Wolność nie jest stworzona, dlatego że ona nie 

jest naturą, wolność poprzedza świat, zakorzeniona ona jest w pierwotnej nicości. Bóg 

jest wszechmocny w stosunku do bytu, ale nie nicości, ale nie wolności. I dlatego istnieje 

zło.”516   

Rosyjski myśliciel podkreśla irracjonalny charakter zła i to, że nie da się podać 

rozumnych przyczyn jego istnienia. Dlatego za niewystarczające uważa monistyczne i 

dualistyczne próby objaśnienia istoty zła. Według koncepcji monistycznej zło jest tylko 

momentem dobra, ma swoje źródło w boskim bycie, który jest jedynym bytem. 

Odbieramy je zaś jako zło tylko  dlatego, że ogarniamy część tego bytu, a nie jego całość. 

W perspektywie całości zło przekształca się w dobro. W konsekwencji monizm i 

panteizm negują istnienie zła i uważają  je za pozorne. Natomiast dualizm źródło zła 

upatruje w innym bycie, który istnieje równolegle z bytem boskim. Konsekwencją tego 

jest uznanie, że obok dobrego Boga istnieje zły bóg. W perskim dualizmie, manicheizmie 

i gnostycyzmie złu przypisuje się samodzielne ontologiczne źródło. 

 Bierdiajew stwierdza, że czysty monizm i czysty dualizm negują tajemnicę wolności, 

zło traktują zewnętrznie i nie dostrzegają  jego wewnętrznego źródła. Według niego 

świadomość chrześcijańska w kwestii pojmowania źródeł zła sytuuje się poza monizmem 

i dualizmem, przyjmując trzecie rozwiązanie, które uwzględnia problem wolności. 

Ponieważ i monizm, i dualizm negują znaczenie wolności, to nie są w stanie pojąć zła. 

Bierdiajew opowiada się za antynomicznym dla rozumu pojmowaniem zła, które 

uwzględnia tajemnicę wolności: „Źródło zła leży nie w Bogu i nie w pozytywnym bycie, 

istniejącym obok Boga, ale w bezdennej, irracjonalnej wolności, w czystej możliwości, w 

potencji, zawartej w ciemnej bezdni, poprzedzającej wszelkie pozytywne określenie bytu, 
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leżącej głębiej od każdego bytu. Dlatego zło jest bezpodstawne, nie jest ono określone 

przez żaden pozytywny byt, rodzi się ono nie z ontologicznego źródła.”517  

Rosyjski myśliciel odwołuje się do nauki Boehmego o Ungrund, otchłani, która 

ukrywa w sobie zarówno możliwość dobra, jak i zła. Irracjonalna otchłań, będąca 

pierwotną wolnością nie może być pojmowana jako byt, który istnieje wraz z bytem 

Boga, ale stanowi to, bez czego istnienie świata nie miałoby dla Boga sensu. Bierdiajew 

stwierdza, że można mówić, że Bóg stworzył świat z wolności i że u podstaw stworzenia 

znajduje się bezdenna wolność, która do stworzenia zawierała się w nicości. Wolność 

czyni możliwym zarówno dobro, jak i zło. Jednak zło nie posiada samodzielnego 

istnienia. Nie odbiera to jednak mu siły oddziaływania. Jak pisze Bierdiajew: „Zło jest 

niebytem, który należy odróżniać od pierwotnej nicości. Ale niebyt istnieje, i może on 

posiadać ogromną siłę, siłę fałszu. Zło jest zafałszowaniem bytu, karykaturą bytu, 

wypaczeniem i chorobą bytu.”518 Zło ma charakter negatywny i nie ma królestwa zła, 

które istnieje wraz z Królestwem Bożym. 

 Można by sądzić, że Bierdiajew skłania się do prywacyjnej koncepcji zła, właściwej 

licznym autorom chrześcijańskim. Jednak takie odczytanie jego myśli nie wydaje się być 

do końca prawdziwe. Wątpliwości odnoszą się do pojmowania przez niego zagadnienia 

Bożej wszechmocy. Bierdiajew stwierdza: „Bóg jest wszechmocny w stosunku do bytu, 

ale nie da się tego odnieść w stosunku do niebytu.”519 Co  oznacza takie stwierdzenie? 

Rosyjski filozof w różnych miejscach pisze o tym, że Boże życie jest tragedią. To zaś 

może oznaczać, że pierwotna nicość nie do końca jest prześwietlona światłem Logosu, że 

Bóg nie przezwyciężył sił ciemności i zła (niebytu) ześrodkowanych w tej pierwotnej 

nicości. Pierwotna nicość (Ungrund) i płynąca z niej wolność poprzedzają Boga. 

Ponieważ dobro i zło, byt i niebyt są w tej nicości potencjalnie zawarte, a Bóg i świat 

istnieją wtórnie wobec pierwotnej nicości, to Bóg nie ma pełnej władzy nad złem i 

niebytem.  

Bierdiajew mówi o Bożej Nicości, którą  odróżnia od Świętej Trójcy i Boga-Stwórcy. 

Trójca Święta i Bóg-Stwórca rodzą się z Ungrund. Rosyjski myśliciel odwołuje się też do 

rozróżnienia Eckharta, który mówił o Gottheit (boskości) i Gott (Bogu). Gottheit jest 

właśnie ową pierwotną boską nicością i irracjonalną wolnością. Istotne znaczenie, w 

kontekście problematyki teodycei, ma u Bierdiajewa rozróżnienie pomiędzy 
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katafatycznym a apofatycznym pojmowaniem Boga. Jeśli Boga pojmujemy jako Stwórcę, 

to nie ma on pełnej władzy nad wolnością pierwotnej nicości, która może rodzić dobro i 

zło. Dlatego Bóg-Stwórca nie jest odpowiedzialny za zło. „Stworzenie świata przez Boga-

Stwórcę jest już wtórnym aktem. Z tego punktu widzenia można przyjąć, że wolność nie 

jest stworzona przez Boga-Stwórcę, jest ona zakorzeniona w Nic, w Ungrund, jest 

pierwotna i nie ma początku. Wolność nie jest zdeterminowana przez Boga-Stwórcę, jest 

ona w tej nicości, z której Bóg stworzył świat. Rozróżnienie między Bogiem-Stwórcą i 

wolnością nicości jest już wtórne – w pierwotnej tajemnicy, w Bożym Nic nie ma tego 

rozróżnienia, gdyż z Ungrund ujawnia się Bóg i z Ungrund ujawnia się też wolność. A na 

Bogu-Stwórcy przestaje ciążyć odpowiedzialność za wolność, która zrodziła zło. 

Człowiek jest dzieckiem Bożym i dzieckiem wolności-nicości, niebytu, meonu. Wolność 

nicości zgodziła się na Boże stworzenie, niebyt w wolności zgodził się na byt. Stamtąd 

też wynikło oderwanie od dzieła Bożego, powstało zło i męka, i byt zmieszał się z 

niebytem.”520  

 Według Bierdiajewa Bóg pojmowany jako Stwórca, Bóg teologii katafatycznej jest 

wszechmocny w stosunku do stworzonego przez siebie świata, który jest bytem, 

natomiast nie panuje nad niebytem, który jest wypływem z niestworzonej wolności. Akt 

stwórczy nie jest w stanie zapobiec możliwości zła, która jest zawarta w pierwotnej 

wolności. W tym więc znaczeniu możemy mówić o ograniczonej wszechmocy Boga, co 

zbliża poglądy Bierdiajewa do teorii gnostyckich. Sergiusz Lewicki, jeden z krytyków 

Bierdiajewa, zadaje pytanie o racje, dla których Bierdiajew przyjmuje takie właśnie 

gnostyckie rozwiązanie, w duchu Marcjona i odpowiada, że chodziło mu o zdjęcie z Boga 

odpowiedzialności za światowe zło. Bierdiajew, zauważa Lewicki, chce uniknąć 

klasycznej antynomii, która powiada, że jeśli Bóg jest wszechmogący, to odpowiada za 

zło świata i wtedy nie jest nieskończenie dobry. Jeśli zaś jest nieskończenie dobry, to zło 

pochodzi nie od Boga i nie jest on wszechmocny. Bierdiajew odrzuca wszechmoc Boga 

dla zachowania jego nieskończonej dobroci. Lewicki wyjaśnia racje Bierdiajewa w tej 

kwestii: „Szkolna teologia rozwiązuje tę antynomię wskazaniem na wolność człowieka 

jako na pierwotne źródło zła: człowiek może w zły sposób wykorzystywać swoją 

wolność. Ale Bierdiajew uważa takie rozwiązanie problemu za czysto słowny sylogizm, 

nie znajdujący swojego potwierdzenia w konkretnym doświadczeniu duchowym. Po 

pierwsze, istnieje zło, nie bedące zależne od człowieka – epidemie, przyrodnicze 
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katastrofy. Co najważniejsze – wynika przy tym pytanie:  dlaczego Bóg stworzył 

wolność, jeśli ona jest źródłem złą? I Bierdiajew uważa, że tylko jego nauka – negacja 

wszechmocy Bożej – daje odpowiedź na ten trudny problem.”521 Rozwiązanie 

Bierdiajewa wydaje się być bardziej realistyczne, ze względu właśnie na obecność w 

świecie fizycznego zła, które wymyka się ludzkim intencjom. Wydaje się zresztą, że 

gnostycyzm w dużej mierze ma właśnie na względzie ten pozamoralny aspekt zła. 

 Przesuwając zagadnienie zła w stronę wyjaśniania apofatycznego rosyjski myśliciel 

unika trudności teologii katafatycznej, która przyjmuje, że Bóg obdarzył stworzenie 

wolnością, a to nadużyło jej  kierując się w stronę zła. W tym jednak przypadku wolność 

jest stworzona przez Boga, a Bóg jako wszechwiedzący musiał przewidzieć możliwość 

zła i cierpienia, będącego efektem jej nadużycia. W tym sensie jest odpowiedzialny za 

stworzenie świata, w którym istnieje zło. Takie wyjaśnianie relacji pomiędzy Bogiem a 

wolnością prowadzi do teorii predestynacji, która kłóci się obrazem Boga pragnącego 

dobra dla całego stworzenia. Na gruncie wyjaśniania apofatycznego mamy do czynienia z 

pojęciem tragicznego Boga, który nie jest w stanie zapobiec możliwości zła, jaka zawiera 

się w meonicznej wolności.  

Jak zauważa Bierdiajew, mit grzechu pierworodnego pokazuje bezsilność Stwórcy w 

stosunku do zła zrodzonego z wolności, której on nie stworzył.  Nie można więc obciążać 

Stwórcy faktem zaistnienia zła w świecie. Jeśli przyjąć, że Stwórca odpowiada za 

światowe zło, to wtedy trudno byłoby zrozumieć dlaczego staje się Odkupicielem i 

Zbawicielem. Wtedy Bóg musiałby być pojmowany jako ten, który naprawia błędy i 

wady własnego stworzenia. Rosyjski myśliciel  opowiada się za koncepcją tragicznego 

Boga, który ratuje i wybawia stworzenie ze zła, za którego zaistnienie nie jest 

odpowiedzialny. „Z bezdni, z Bożego Nic rodzi się Trójjedyny Bóg, i Jemu przeciwstawia 

się wolność nicości. On z nicości stwarza świat i człowieka oraz oczekuje od nich 

odpowiedzi na swoje wezwanie, odpowiedzi z głębi wolności. Odpowiedzią początkową 

była zgoda na stworzenie, a następnie bunt i wrogość do Boga, powrót do pierwotnego 

niebytu.[...] Wówczas Bóg spełnia drugi akt, zstępuje w nicość, w bezdeń wolności, która 

przerodziła się w zło, objawia siebie nie w mocy a w ofierze. Boża ofiara, Boże 

samoukrzyżowanie powinno zwyciężyć złą wolność nicości, zwyciężyć nie przymuszając 

jej, nie pozbawiając stworzenia wolności, a tylko ją rozjaśniając.”522 
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 Według interpretacji Bierdiajewa nie jest możliwe dopuszczenie odpowiedzialności 

Boga za zło obecne w świecie, ponieważ zło wdarło się w stworzony przez Boga świat za 

pośrednictwem pierwotnej nicości, z której on ten świat tworzył. Czy jednak Bierdiajew, 

przyjmując istnienie niestworzonej wolności, faktycznie zdejmuje ciężar 

odpowiedzialności Boga za zło świata? Sergiusz Czetwierikow podaje racje, które 

podważają taki, zdawałoby się prosty, sposób zdjęcia z Boga tej odpowiedzialności. 

Zauważa on, iż skoro Bierdiajew uważa, że stwórcą świata był Bóg, to albo nie wiedział, 

że wolność stworzeń pochodzi z niezależnego od niego źródła, albo też wiedział o tym. 

Dalej rozumowanie Czetwierikowa jest następujace: „Jeśli Bóg nie wiedział tego, to przez 

to ograniczona zostaje nie tylko wszechmoc, ale i wszechwiedza Boża. Ale jeśli wiedział i 

stworzył świat i żyjące w nim istoty, to On nie jest wolny od odpowiedzialności, jeśli nie 

za to, że obdarzył stworzenie wolnoscią, to za to, że stworzył je, wiedząc, że otrzymają 

one skądś z zewnątrz wolność czynienia zła. Wina za istnienie w świecie zła mimo 

wszystko spoczywa na Bogu, chociaż nie On jest źródłem tego zła.”523 Tenże autor 

stwierdza także, że z chrześcijańskiego punktu widzenia czymś niedopuszczalnym jest 

przyjęcie faktu bezsilności Boga wobec zła, które może zniszczyć jego dzieło. Istnienie 

zła w świecie, według niego, da się wytłumaczyć tylko tym, że Bóg jakby dobrowolnie 

ogranicza swoją moc, dopuszczając istnienie obok siebie istot obdarzonych stworzoną 

przez niego wolnością. Wolność ta jest zresztą dana dla czynienia dobra, a nie zła i Bóg 

nie odbiera jej nawet po wyborze przez człowieka zła.  

       Kluczowe jednak znaczenie ma u Bierdiajewa to, że Bóg wziął na siebie 

odpowiedzialność za zło, które nie od niego pochodzi. Rosyjski myśliciel pojmuje 

istnienie Boga w sposób dynamiczny, przypisując mu wewnętrzny dramatyzm. Tak 

rozumiany Bóg jest przeciwieństwem nieruchomego, samowystarczalnego Absolutu, 

który jest Bogiem abstrakcyjnego monoteizmu. Tragizm Boga nie oznacza jego 

niedoskonałości, lecz jest wyrazem jego pełni i nadmiaru. Pisałem na ten temat w swoim 

artykule, poświęconym filozofii Bierdiajewa: „Przyjęcie koncepcji Boga statycznego, na 

wzór Arystotelesa czy św. Tomasza grozi oddzieleniem Boga od świata, ignorowaniem 

problematyki zła. Bierdiajew twierdził, ze proces w łonie Absolutu jest oznaką 

doskonałości, a nie braku. Wszechmoc Boga jest dlań nie faktem, lecz celem historii 

niebieskiej i ziemskiej, jest kresem nieustannego stawania się Boga i swiata. Wszechmoc 

jest autentyczna tylko wtedy, gdy zakłada przezwyciężenie początkowego braku i 

                                                
523 prot. Siergiej Czetwierikow, O mirowom zlie i o spasajuszcziej cerkwi, w : N.A. Bierdiajew: pro et contra. 
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uszczerbku, gdy jest ruchem wolności. Nieskończona dobroć Boga nie musi kłócić się z 

Jego ograniczoną wszechmocą w obecnych losach świata.”524  

Chrześcijańskie pojęcie Boga zakłada obecność w nim ofiarnej miłości, która jest 

przeciwieństwem samowystarczalności i oznacza wyjście ku innemu, ku stworzeniu 

pogrążonemu w złu. Już sam akt stworzenia świata ma charakter dramatycznego 

wydarzenia w życiu Boga. Dalszym aktem tego dramatu jest ofiara Chrystusa. Dlatego 

Bierdiajew zauważa, że: „Negować tragizm życia Bożego można jedynie wtedy, gdy 

odejdzie się od Chrystusa, od ukrzyżowania i krzyża, od ofiary Syna Bożego.”525 Dopiero 

takie dynamiczne pojmowanie Boga nadaje stworzeniu sens i godność, ponieważ wtedy 

jest ono przejawem misterium miłości i wolności, które dokonuje się w Trójcy Świętej. 

Tragedię w Bogu Bierdiajew nazywa za Boehmem procesem teogonicznym, który 

oznacza wieczne rodzenie się Boga z Ungrund. Właściwe rozumienie obecności zła w 

świecie powinno zatem uwzględniać prawdę o Bożej tragedii. „Tragedia w Bogu i proces 

teogoniczny zakładają istnienie początkowej wolności, zakorzenionej w nicości, w 

niebycie. Na wtórnym planie, gdzie jest Stwórca i stworzenie, Bóg i człowiek, wolność 

nie stworzoną można myśleć poza Bogiem. Poza Bogiem nie można myśleć o bycie, ale 

można myśleć o niebycie. I tylko tak można zrozumieć pochodzenie zła, nie czyniąc 

odpowiedzialnym za nie Boga.”526 

 Tragedia, której doświadcza Bóg, wiąże się z wolnością. Bierdiajew mówi, że świat i 

człowiek jest dziełem Bożej Mądrości, lecz zarazem wywodzi się z niestworzonej i 

meonicznej wolności, czyli bezdni i niebytu. Bóg panuje nad bytem, ale nie jest w pełni 

wszechmocny w stosunku do niebytu. Celem Boga jest rozjaśnienie bezdennej wolności, 

lecz bez zniszczenia wolności nie może on usunąć mieszczącego się w niej zła. Z tego 

powodu świat jest obszarem panowania zła i świat jest tragiczny. Bierdiajew stwierdza, że 

tylko fakt cierpienia Boga daje ludziom możliwość pogodzenia się z tragedią świata. 

 Kluczowe znaczenie dla wyjaśnienia idei stworzenia świata ma u Bierdiajewa pojęcie  

tragiczności, ponieważ wyprowadza ono poza granice świata i pozwala na zbliżenie się 

do tajemnicy. Odróżnia on tragiczność w rozumieniu przedchrześcijańskim i 

chrześcijańskim. Tragedia przedchrześcijańska ma charakter fatum, ponieważ życie 

świata zamyka ona w nim samym. Charakteryzuje się ona bezwyjściowością i 

pozbawieniem człowieka wszelkiej nadziei. „Nie ma ponadświatowego Boga i nie ma do 

                                                
524 Adam Sawicki, Egzystencjalizm Bierdiajewa, [w:] Aletheia nr 2-3/1988, Warszawa 1989, s.306. 
525 Mikołaj Bierdiajew, O przeznaczeniu człowieka. Zarys etyki paradoksalnej, s.35. 
526 Ibidem, s.36. 



 - 352 - 352 

kogo apelować niewinny cierpiętnik w sprawie swoich cierpień w świecie. Świat jest 

pełen bogów, ale bogowie nie wznoszą się ponad obieg życia światowego, oni sami 

podlegają wyższej sile, fatum, mojrze. Wyjście z tragedii fatum jest możliwe jedynie 

przez estetyczną zgodę, przez przeżywanie piękna beznadziejnego cierpienia.”527 Ten typ 

przeżywania tragiczności znajdujemy w koncepcji amor fati, którą wyznawał Nietzsche. 

Inny natomiast charakter, według Bierdiajewa, ma tragiczność chrześcijańska. O ile 

tragedia antyczna odnosi się do działania fatum, to tragedia chrześcijańska jest tragedią 

wolności. W myśl chrześcijańskiego rozumienia tragedii fatum jest czymś wtórnym i nie 

sięga ono samych źródeł rzeczywistości. Fatum jest pochodne od wolności, ponieważ 

wolność poprzedza konieczność. Chrześcijaństwo pierwotne źródło tragedii odnosi do 

wolności i mówi o tragiczności Boga, który cierpi i zostaje ukrzyżowany. Tragedia, w 

rozumieniu chrześcijańskim, odnosi się w pierwszym rzędzie do życia samego Boga. 

„Chrześcijaństwo nie zna fatum, któremu poddane jest życie człowieka, gdyż ujawnia ono 

Sens przewyższający świat i kierujący światem, do którego można apelować w sprawie 

cierpień, nieszczęść i „fatum” w życiu. Chrześcijaństwo przenosi tragedię w większą 

głębię, w wolność, która poprzedza byt i jest głębsza niż byt. Fatum jest właśnie tym, co 

związane jest z wolności meoniczną, z pierwotną ciemnością, z Ungrund.”528 

 Bierdiajew problem zła wiąże zatem z zagadnieniem pierwotnej wolności. Jednak 

temat wolności, która prowadzi do zła,  przedstawiany w szkolno-tradycyjnej teologii, 

zdaniem rosyjskiego myśliciela, nie jest dostatecznie pogłębiony. Wolność bowiem jest 

tajemnicą i jako taka nie podlega racjonalizacji. Jeśli bowiem wolność stworzenia pojąć 

jako dar Boży i świadectwo bogopodobieństwa, to ciągle trudno wytłumaczyć dlaczego ta 

wolność zrodziła właśnie zło. Dlatego Bierdiajew stwierdza, że tylko na gruncie 

dopuszczenia istnienia niestworzonej wolności da się pojąć możliwość i doświadczenie 

zła. „Trzeba dopuścić istnienie niestworzonej wolności, poprzedzającej byt, pogrążonej w 

irracjonalnej i meonicznej sferze, to, co Boehme nazywa Ungrund, ale czemu dawał on 

inny nieco sens. Uznanie takiej przedbytowej wolności, przedstworzonej, przedświatowej 

wolności, stawia przed człowiekiem twórcze zadanie przedłużenia stwarzania świata i 

samo zło czyni drogą, ciężką próbą, a nie ontologiczną zasadą, przechodzącą w wieczność 

(piekło). Wolność należy pojmować dynamicznie, w dialektycznym procesie.”529  

                                                
527 Ibidem, s.37. 
528 Nikołaj Bierdiajew, Fiłosofija swobody. Probliematika i apologija christianstwa, [w:] Dialektika 
bożiestwiennogo i cziełowieczieskogo, s.38. 
529 Nikołaj Bierdiajew, Ekzistencialnaja dialiektika bożiestwiennogo i cziełowieczieskogo, [w:] Dialektika 
bożiestwiennogo i cziełowieczieskogo, s.412. 
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Posługując się pojęciem niestworzonej, pierwotnej wolności Bierdiajew interpretuje 

mit o grzesznym upadku prarodziców, który pozwala we właściwy sposób spojrzeć na 

doświadczenie zła. Raj, w jego rozumieniu, był królestwem nieświadomości, w którym 

przed człowiekiem ukryta była jeszcze meoniczna wolność, wywodząca się z nicości. W 

raju relacja Stwórcy i stworzenia przejawiała się tylko pod postacią  Boga-Ojca, natomiast 

nie objawiała się jeszcze Trójca Święta i Syn, który przejawia się jako miłość i ofiara. 

Bierdiajew powiada, że w raju Bóg był tylko mocą twórczą i karmiącą z drzewa życia. W 

tym stanie człowiek mógł żyć wiecznym nieświadomym życiem, natomiast  nie mógłby 

poznać Chrystusa i nie dostąpiłby przebóstwienia. Rosyjski myśliciel zadaje podstawowe 

pytanie: „Raj był szczęśliwym życiem, ale czy był on pełnią życia, czy w rajskim życiu 

ujawnione były wszystkie możliwości?”530  Przejawem meonicznej wolności było to, że 

człowiek zapragnął doświadczyć pełni swojego losu, doświadczyć dramatu światowego 

życia. To zaś było związane z symbolicznie wyrażonym skosztowaniem owoców z 

drzewa dobra i zła, czyli wiedzy. „Zakaz był przestrogą, że owoce z drzewa poznania 

dobra i zła są gorzkie i śmiercionośne. Poznanie zrodziło się z wolności, z ciemnej głębi 

irracjonalnego. I człowiek wolał gorycz rozróżnienia i śmierć rajskiego życia w 

niewinności oraz niewiedzy.”531  

 Bierdiajew w specyficzny sposób rozumie sens poznania dobra i zła, którego pragnęli 

prarodzice. W jego ocenie nie można utożsamiać samego poznania dobra i zła z 

grzesznym upadkiem, nie jest tak, że wiedza oznacza tylko upadek. Uważa on, że w 

samym fakcie poznania nie zawierał się jeszcze grzech i poznanie to nie stanowiło 

zerwania więzi z Bogiem. Grzechem natomiast było zerwanie zakazanych owoców jako 

akt odmówienia twórczej odpowiedzi na wezwanie Boga. Nie można więc jednoznacznie 

odpowiedzieć, czy poznanie dobra i zła było dobrem czy też złem. Bierdiajew wskazuje 

na dylemat myślenia na temat rajskiego upadku: „Czy to dobrze, że powstało rozróżnienie 

między dobrem i złem? Czy dobro jest  - dobrem, a zło – złem? Zmuszeni jesteśmy 

odpowiedzieć na to paradoksalnie: jest źle, że powstało rozróżnienie między dobrem i 

złem, ale dobrze jest robić to rozróżnienie, kiedy ono powstało; jest źle, że przeżywamy 

doświadczenie zła, ale dobrze jest, że poznajemy dobro i zło, kiedy przeżywamy 

doświadczenie zła.”532  
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Grzeszny upadek posiada zatem dwa swoje oblicza. Z jednej strony oznacza 

rozdzielenie dobra i zła, i wytrącenie ze stanu nieświadomej rajskiej egzystencji poza 

dobrem i złem, z drugiej zaś wiąże się on z powstaniem ludzkiej świadomości, która pełni 

rolę jakby busoli, pozwalającej na orientację w upadłym świecie. Upadek był zatem, 

według Bierdiajewa, czymś niezbędnym z punktu widzenia samej wolności, gdyż w 

przeciwnym razie wolność w pełni nie ujawniłaby się. Rosyjski myśliciel wprowadza 

rozróżnienie pomiędzy wolnością pierwszą i drugą. Wolność pierwsza ma charakter 

samowoli, żywiołu i ona określa irracjonalną treść życia. Odpowiada ona za 

„odpadnięcie” świata od Boga jako centrum życia. Działanie tej wolności dokonało się w 

samej głębi świata duchowego i świat przyrodniczy z jego wszystkimi determinizmami 

jest czymś wtórnym w stosunku do wewnętrznej dialektyki duchowego świata. Świat 

przyrodniczy stoi w opozycji wobec uwięzionego w nim ducha i to rodzi konieczność 

pojawienia się świadomości, wyrażonej rozumem i posiadaniem duszy. Ta właśnie 

rozumna świadomość jest tą drugą wolnością, czyli wolnością wyboru dobra. To dwoiste 

rozumienie wolności ma podstawowe znaczenie dla zrozumienia Bierdiajewowskiego 

pojmowania zła. Brzeziński charakteryzuje pogląd Bierdiajewa następująco: „Według 

Bierdiajewa wolność ma swoje źródło w nicości, w pierwotnej „bezdni”, Ungrundzie, w 

którym „kotłują się” potencje. W zasadzie ungrundowe potencje utożsamia on z 

wolnością. Zło pochodzi właśnie z tej „preegzystującej” wolności – potencji wszystkiego. 

[...] Zaznaczyć trzeba, że Bierdiajew uznawał również istnienie drugiego, poza 

irracjonalną, ungrundową, rodzaju wolności. Nazywał ją „wolnością rozumną”, 

„wolnością w Bogu” lub otrzymaną od Niego. Ta wolność nie może jednak zrodzić zła, 

pochodzi bowiem od Boga i jest osiągana we współpracy człowieka z Bogiem. Stanowi, 

jeżeli można tak powiedzieć, stadium po dokonaniu elementarnego wyboru między „tak” 

i „nie” powiedziane Bogu, wyboru dokonywanego „w obrębie” pierwotnej wolności 

irracjonalnej. Czerpiąc z pierwotnej, irracjonalnej wolności może człowiek przyjąć 

Prawdę, Boga, może Go także odrzucić.”533  

 Bierdiajewa interpretacja upadku człowieka posiada inny sens, aniżeli pojmowanie 

tegoż upadku przez Szestowa. Szestow przyjmuje, że spożywając owoc z drzewa 

poznania prarodzice odrzucają wolność, którą cieszyli się w raju. Grzech polega tu na 

chęci zdobycia wiedzy, co prowadzi do atrofii wolności i spętania człowieka 

koniecznościami rozumu. Trzeba odrzucić rozum, wyrzec się go w imię absurdalnej 
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wiary, aby przywrócić utraconą rajską wolność. Szestow w polemice z Bierdiajewem 

zarzucał mu to, że idzie drogą gnozy, która prowadzi go do popadnięcia w niewolę praw 

rozumu. Kwestią tą zajmowałem się w swojej monografii, poświęconej filozofii Szestowa 

i warto jest przytoczyć tu jeden fragment: „Dla Boehmego, Schellinga czy Bierdiajewa, 

mówi Szestow, wolność jest umiejętnością wyboru między dobrem i złem, jest to wolność 

licząca się z koniecznością. Tymczasem nie jest to wolność, o której mówi się w Piśmie 

Św. Wolność, twierdzi Szestow, jest zaprzeczeniem wszelkiej niemożliwości, jest 

wolnością tworzenia. Bierdiajew, który wolność uważał za centralną kategorię swojej 

filozofii, w momencie kiedy rozumiał ją jako niestworzoną, na sposób gnostyczny spętał 

ją koniecznościami, prawami rozumu – taki jest wniosek Szestowa. Nie jest to zatem 

wolność rozpatrywana de profundis.”534  

Szestow odrzucał wszelką możliwość docierania do Boga poprzez wiedzę dobra i zła. 

Z tych samych względów, dla których odrzucał Bierdiajewa interpretację upadku, 

również poddawał krytyce gnostycką u swych źródeł interpretację Hegla. Główna oś 

sporu pomiędzy Szestowem i Bierdiajewem przebiegała wokół relacji pomiędzy 

wolnością niestworzoną i stworzoną. Szestow nie dopuszczał, aby poza Bogiem istniała 

jakaś aktywna nicość, będąca źródłem wolności, nad którą Bóg nie miałby wpływu. 

Według niego wolność może być tylko atrybutem samego Boga i od niego pochodzi. 

Bierdiajewa zwrócenie się w stronę niestworzonej wolności Szestow uważał za przejaw 

strachu przed nicością, który był także doświadczeniem prarodziców, wiodącym ich do 

upadku. Bierdiajew zatem, w przeciwieństwie do Szestowa, uważał, że grzeszny upadek 

nie tylko nie oznaczał oddzielenie się człowieka od boskiej wolności, lecz nawet 

umożliwił ujawnienie się pełni wolności w jej pierwocinach. 

Pojawia się tu jednak pewna trudność, polegająca na tym, że Bierdiajew mówiąc o tej 

wolności zapomina jakby o jej nosicielu, czyli człowieku. Ma to związek z głoszonym 

przez niego poglądem, że wolność rodzi się z nicości. Trudność tę podnosi, w swojej 

interpretacji filozofii Bierdiajewa,  Jewłampijew: „[...] w rozważaniach Bierdiajewa 

pozostaje niejasne, do jakiego stopnia pierwsza wolność jest własnością człowieka. Może 

powstać wrażenie, że ostatecznie w wyjściowym akcie «odpadnięcia» świata wolność 

sama ujawnia swój sens, jakby obok człowieka, «przed» jego pojawieniem się ( w 

metafizycznym sensie tego «przed»). Przecież Bierdiajew uściśla, że wolność, ściśle 

mówiąc, rodzi się nie w pierwotnym bycie, Bogu, ale w innej zasadzie ontologicznej – w 
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nicości, będącej jakby równocześnie z pierwotnym bytem, Bogiem. Stoi to w jawnej 

sprzeczności z innym stwierdzeniem Bierdiajewa, że wolność – to najważniejsza 

«oznaka» ducha (którego Bierdiajew utożsamia jednocześnie i z Bogiem, i z pierwotnym 

bytem , i z ludzką osobą w całej jej wewnętrznej pełni).”535  

 W kontekście powyższego istotne jest pytanie: czy musiało dojść do upadku 

prarodziców? Chociaż na poziomie mitu nie da się odpowiedzieć na to pytanie, to 

Bierdiajew próbuje w sposób racjonalny taką odpowiedź przedstawić. Temu właśnie 

służy jego teoria obiektywacji ducha. Obiektywacja oznacza rozpad pierwotnego ducha na 

przedmiot i podmiot. W wyniku tego obiekt (przedmiot) staje się iluzją ducha. Natomiast 

człowiek jako subiekt (podmiot) rozdwaja się i jedna jego strona należy do świata 

zobiektywizowanego, a druga pogrążona jest w pierwotnym duchu. Świat obiektywacji 

jest światem upadłym, ale w człowieku nie utracił więzi z duchem. Jak pisze Brzeziński: 

„Po pierwszym upadku, po tragicznym doświadczeniu grzechu, istota ludzka nie jest 

zdolna jedynie na podstawie własnych, naturalnych sił przebóstwić się, zawrócić z 

obranej w pretemporalnym wymiarze drogi i połączyć się z absolutnym bytem, z Bogiem. 

Natura człowieka została bowiem skażona, połowicznie pogrążyła się w niebycie, w 

złu.”536  

Dramat upadku jest dramatem wolności, ale Bóg nie mógł stworzyć świata 

pozbawionego tej wolności, takiego, w którym człowiek byłby niewolnikiem Boga. 

Ponieważ człowiek swoją wolność niewłaściwie spożytkował, pragnąc wiedzy bez Boga, 

to odbudowa utraconej hierarchii stworzenia może dokonać się tylko poprzez wkroczenie 

Boga w ludzką historię i synergiczną współpracę człowieka i Boga. Chociaż upadek 

oznaczał klęskę człowieka w jego relacjach z Bogiem, to, paradoksalnie, stanowi też 

szansę na odbudowanie i wzmocnienie więzi z nim.  Paradoks człowieka polega na tym, 

że grzech nie tylko go poniżył, ale i dał szansę wywyższenia. Jakkolwiek zaskakująco 

mogą brzmieć stwierdzenia Bierdiajewa, to ujawnia on istotną prawdę o grzesznym 

upadku: „Mit o grzesznym upadku niezmiernie wywyższa, a nie poniża człowieka. [...] 

Jeśli człowiek jest istotą upadłą i jeśli upadł on z racji właściwej mu początkowej 

wolnosci, to właśnie znaczy, że jest on istotą wzniosłą, wolnym duchem. Uświadomienie 

sobie grzechu pierworodnego jest nie tylko samoponiżeniem, ale także jego 

samowywyższeniem. Człowiek upadł z wyżyn i może podnieść się na wyżyny. [...] Mit o 

                                                
535 Igor Jewłampijew,Absoliut kak swoboda: N. Bierdiajew, [w:] Istorija  russkoj metafizyki w XIX-XX wiekach. 
Russkaja fiłosofija w poiskach Absoliuta, cz.I, s. 319.  
536 Bartłomiej Brzeziński, Mikołaj Bierdiajew – medytacje. Ideowe źródła i konteksty, s.169-170. 
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grzesznym upadku jest mitem o wielkości człowieka”.537 Paradoksalność etyki ma swoje 

źródło właśnie w upadku. Zło ma znaczenie pozytywne, ponieważ może wyzwalać w 

człowieku twórczą siłe dobra. Bierdiajew stwierdza, że przymusowe niedopuszczenie zła 

byłoby jeszcze wiekszym złem, Bóg bowiem dopuszcza zło w imię dobra wolności. 

 Z problematyką zła w religijnej swiadomości chrześcijańskiej ściśle związane jest 

zagadnienie egzystencji szatana, będącego uosobieniem zła i jego nosicielem. 

Znamienne, że w swojej interpretacji grzesznego upadku prarodziców Bierdiajew nie 

rozwija tematu upadłego ducha, kóry kusi człowieka. Motyw, który jest rozwijany na 

przykład przez Niesmiełowa, tutaj nie występuje. Natomiast interesująca jest jego 

koncepcja  neutralności diabła (Bierdiajew używa różnych rosyjskich określeń: cziort, 

diaboł, satana). Według tej interpretacji diabeł ukrywa się w tym, co neutralne, to znaczy 

sytuuje się poza dobrem i złem. Nie jest diabeł jakimś przeciwbiegunem Boga, 

manichejskim zlym bogiem, ale dąży on do bycia neutralnym.  

Fiodor Stepun, odnosząc się do tego problemu zauważa: „Paradoksalny jest pogląd 

Bierdiajewa, że diabeł nie jest antypodą Boga – on jest «samym Bogiem w innym swoim 

obliczu», jednak czymś znacznie mniejszym. Jest on – mieszczaninem Dostojewskiego ze 

swoimi dziwactwami, który pokazuje się Iwanowi Karamazowowi pod postacią czarta; 

szczególna jest nazwa tego lekkomyślnego czarta – mierność. Czart czyni to, co czyni 

dowolny mierny człowiek, chętnie uchyla się od obowiązku rozróżniania dobra od zła. 

Według Bierdiajewa żyje on poza granicami rozróżnienia dobra i zła, pomaga 

człowiekowi utwierdzać się w tej wyczekującej sytuacji, co, naturalnie, przynosi wielki 

uszczerbek boskiemu światu.”538  Bierdiajew twierdził przy tym, że szatan nie jest 

obiektywną rzeczywistością przedmiotową, ale rzeczywistością egzystencjalną i że 

stanowi on rzeczywistość duchowej drogi człowieka. Szatan jest jakby obiektywacją 

wewnętrznego dramatu duszy ludzkiej, co powoduje, że w nim upatruje się przedmiotowe 

źródło zła. Według Bierdiajewa chrześcijańska wiara w moc diabła powodowała 

przenikanie  do chrześcijaństwa elementów manichejskich, który stał się jakby złym 

bogiem. Taka zresztą, sądził, jest geneza wiary w wieczne piekło. Odmawiając szatanowi 

bytu osobowego, a czyniąc go projekcją zła tkwiącego w ludzkiej duszy, Bierdiajew 

tworzy teorie szatana podobną do tej, którą spotykamy u Karsawina.      

                                                
537Mikołaj Bierdiajew, O przeznaczeniu człowieka. Zarys etyki paradoksalnej,  s.46-47.  
538Fiodor Stepun,  Uczienije Nikołaja Bierdiajewa o poznanii, w : N.A. Bierdiajew: pro et contra. Antologija. 
Kniga I,,  s.495.  
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Zło jest ściśle związane ze śmiercią i śmierć jest nawet największym złem. Śmierć, 

będąca, według Bierdiajewa,  najbardziej dotkliwym skutkiem upadku, również posiada 

swój paradoksalny sens. Rosyjski myśliciel twierdzi, że sens życia w tym świecie jest 

ostatecznie związany z obecnością śmierci. „Śmierć jest najgłębszym i najbardziej 

znaczącym faktem życia, wynoszącym ostatniego z ostatnich śmiertelników ponad 

powszedniość i banalność życia. I tylko fakt smierci wyznacza głębię pytania o sens 

życia.”539 Śmierć jest zarówno krańcowym złem, jako rezultat grzechu, lecz stanowi też 

swoiste dobro i wartość, ponieważ jest jedyną drogą przezwyciężenia złej 

nieskończoności życia. Oddziela ona istnienie pogrążone w czasie od istnienia wieczności 

i dlatego myśl o śmierci łączy się u ludzi nie tylko z trwogą, lecz też z nadzieją. 

Bierdiajew stwierdza, że śmierć nie może być pojmowana jako tylko fakt biologiczny i 

psychologiczny, ale jest zjawiskiem ducha, gdyż odsłania perspektywę wieczności.  Tym 

niemniej śmierć przenika całe ludzkie doczesne bytowanie i decyduje o dramatycznym 

jego charakterze. „Nasze życie pełne jest śmierci, umierania. Życie jest nieprzerwanym 

umieraniem, przeżywaniem końca we wszystkim, nieustannym sądem wieczności nad 

czasem. Życie jest ciągłą walką ze śmiercią i częściowym umieraniem ludzkiego ciała i 

ludzkiej duszy.”540 Jako efekt obiektywacji śmierć wyraża się w niemożliwości 

zapanowania nad czasem i przestrzenią. Śmierć stanowi zaprzeczenie wieczności i wyraża 

się w niej ontologiczne zło, które przeciwstawia się stwórczemu działaniu Boga.  

Jednak ta zniewalająca człowieka siła śmierci wyraża tylko część jej rzeczywistości. 

Rosyjski myśliciel ukazuje chrześcijańską perspektywę śmierci, która prowadzi do 

wyzwolenia człowieka. „Chrystus śmiercią podeptał śmierć. I jego dobrowolna śmierć, 

zrodzona przez zło świata, jest dobrem i najwyższą wartością. W czczeniu krzyża śmierć 

zostaje przemieniona i prowadzi do życia, do zmartwychwstania. I całe życie tego świata 

musi być przeprowadzone przez śmierć, przez ukrzyżowanie.”541 Kluczowe znaczenie dla 

zmiany perspektywy, w której człowiek przyjmuje śmierć, ma zatem uświęcenie jej przez 

Chrystusa, który dobrowolnie ją przyjął. 

Według Bierdiajewa chrześcijański stosunek do śmierci wyraża sobą dialektykę buntu 

i pokory. Buntowanie się przeciwko śmierci oznacza bunt przeciwko Bogu, który ją na 

krzyżu przyjął. Z drugiej strony człowiek powinien heroicznie zmagać się ze śmiercią, 

ponieważ walka ta toczy się o osiagnięcie życia wiecznego. Walka ze śmiercią staje się u 

                                                
539 Mikołaj Bierdiajew, O przeznaczeniu człowieka. Zarys etyki paradoksalnej, s.253. 
540 Ibidem, s.255. 
541 Ibidem, s. 256. 
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Bierdiajewa podstawowym imperatywem moralnym. „Podstawowa zasada etyki może 

być sformułowana następująco: postępuj tak, aby zawsze we wszystkim i w odniesieniu 

do wszystkiego i do wszystkich utwierdzać wieczne i nieśmiertelne życie, zwyciężać 

śmierć.”542  

Bierdiajew tej walki nie pojmuje w sensie dosłownym, jak to czynił Fiodorow. Ma on 

na myśli duchowe zmaganie się ze śmiercią, które wyraża się w niezgodzie na śmierć 

każdego ze stworzeń. Mówiąc o tajemnicy zwycięstwa nad śmiercią, twierdzi że jest ona 

związana ze światem nadprzyrodzonym i nie da się jej odkryć w przyrodzie. Istnieje w 

przyrodzie tylko jeden środek przeciwko śmierci, którym jest rodzenie. Jest to jednak 

pozorne zwyciężanie śmierci, ponieważ rodzenie uwiecznia tylko życie gatunku, 

natomiast nie odnosi się to do konkretnej osoby. Zresztą rodzenie, twierdzi Bierdiajew, 

jest zarazem skazywaniem rodzonego na śmierć.   

Rosyjski myśliciel próbuje określić specyfikę chrześcijańskiego stosunku do śmierci 

poprzez krytykę koncepcji jej przezwyciężenia zawartych w innych religiach i systemach 

filozoficznych. Uważa, że filozofie, które mówią o nieśmiertelnosci duszy na podstawie 

stwierdzenia jej substancjalności, negują tragiczny charakter śmierci. Poddaje też krytyce 

rozwiązania idealistyczne, zawarte w filozofii Fichtego i Hegla. Uważa, że idealizm ten 

pomija znaczenie osoby i tragedii jej śmierci. Jak zauważa: „Idealizm głosi 

niesmiertelność bezosobowego lub ponadosobowego ducha, nieśmiertelność idei  i 

wartosci, ale nie nieśmiertelność osoby. [...] błędność idealistycznej nauki o 

nieśmiertelnosci polega na tym, ze ten duchowy, idealny, wartościowy pierwiastek nie 

tworzy osoby na wieczność, nie przemienia wszystkich sił człowieka dla wieczności, a 

oddziela się od człowieka, odrywa się w idealne niebo, tworzy bezosobowego i 

nieludzkiego ducha oraz oddaje człowieka, osobę ludzką, rozkładowi i śmierci.”543 Z 

kolei materializm i pozytywizm uważają śmierć za oczywistość i godzą się z nią. Mówią 

o postępie i szczęściu przyszłych pokoleń, natomiast nie uwzględniają znaczenia losu 

poszczególnej osoby. Ewolucjonizm i teorie postępu Bierdiajew określa jako 

impersonalizm. Osobowy stosunek do śmierci zauważa on natomiast w stoicyzmie i 

buddyzmie, natomiast stwierdza, że stosunek ten ma tu charakter psychiczny, a nie 

duchowy i wiąże się z rezygnacją, brakiem woli osiągnięcia zwycięstwa nad śmiercią.  

Śmierć jest tu pojmowana jako wszechwładne fatum. 

                                                
542 Ibidem, s. 257. 
543 Ibidem, s.259.  



 - 360 - 360 

Bierdiajew uważa, że właściwy chrześcijański stosunek do śmierci ma charakter 

osobowy i zakłada walkę o ocalenie nieśmiertelnosci  osoby. Docenia on znaczenie 

filozofii greckiej, która wypracowała ideę nieśmiertelności duszy, ale jednocześnie 

uważa, że  brak jest w niej dążenia do zachowania człowieka jako istoty integralnej. 

Platonizm mówi o nieśmiertelności boskiego elementu w duszy ludzkiej, ale to oznacza, 

że świat materialny i cielesność zostają wydane na pastwę śmierci. W związku z tym 

Bierdiajew stwierdza: „Chrześcijaństwo naucza o zmartwychwstaniu, o zwycięstwie nad 

śmiercią dla wszelkiego życia, dla całego stworzonego świata, i przez to jest 

nieskończenie wyższe i potężniejsze od greckiej nauki o nieśmierelności, skazującej 

znaczną część świata na rozpad i śmierć. [...] Nieśmiertelne i wieczne życie osoby 

ludzkiej możliwe jest nie dlatego, że taki jest naturalny układ duszy ludzkiej, a dlatego 

właśnie, że Chrystus zmartwychwstał i zwyciężył śmiercionośne moce świata, że w 

kosmicznym cudzie Zmartwychwstania sens zwyciężył bezsens.”544  Platoński sposób 

myślenia o śmierci, który zakorzenił się także w chrześcijaństwie, mówi co najwyżej o 

tym, że człowiek może wznieść się ponad śmiercią, natomiast brak jest w nim przesłanek, 

które wskazywałyby na możliwość pełnego pokonania śmierci. Wyraża się w nim 

metafizyczny indywidualizm, który odrywa los ludzkiej duszy od losu kosmosu, świata 

jako całości. Tymczasem człowiek pragnie zachować nie tylko swoją duszę, lecz też 

ocalić jej integralny związek z ciałem, a poprzez ciało z całym kosmosem. 

Bierdiajew ukazuje nie tylko horyzont jednostkowy i osobowy śmierci, lecz wskazuje 

też jej wymiar światowy. Światowa apokalipsa oznacza, że do troski człowieka o własny 

los dołączona zostaje jeszcze troska o los całego świata. „Śmiertelny jest nie tylko 

człowiek, nie tylko narody i kultury są śmiertelne, ale także  ludzkość w całości, i cały 

świat, całe stworzenie. I jest zdumiewające, że trwoga ta jest jeszcze większa, niż trwoga 

związana z przeczuciem własnej śmierci. Los osoby i los świata są ze sobą ściśle 

powiązane i splatają się tysiącami nici. Człowiek trwoży się ni tylko dlatego, że czeka go 

smierć, ale także dlatego, że śmierć czeka cały świat.”545 To przeczucie światowej 

apokalipsy powoduje, że człowiek traci wszelkie oparcie w świecie, ponieważ wobec 

takiej perspektywy nie może liczyć już ani na uwiecznienie się w rodzie, ani w swoich 

dziełach. Koniec świata i jego realność oznacza konieczność bezpośredniej konfrontacji 

czasu i wieczności. Jednak, podobnie jak to jest w przypadku śmierci indywidualnej, 

przeczucie końca świata rodzi nadzieję na ujawnienie się ostatecznego sensu 
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545 Ibidem, s.264. 



 - 361 - 361 

rzeczywistości. Koniec świata i śmierć poszczególnego człowieka jest przy tym 

wydarzeniem zarówno immanentnym, jak i transcendentnym, ponieważ jest wyjściem z 

czasu, które dokonuje się w czasie.  

Bierdiajew rozróżnia pomiędzy życiem nieśmiertelnym i wiecznym, które jest 

zobiektywizowane a nieśmiertelnym i wiecznym życiem nie obiektywizowanym. O tym 

pierwszym mówi się jako życiu pozagrobowym, natomiast drugie ma charakter życia 

duchowego, które charakteryzuje się tym, że w nim wieczność jest obecna w czasie. 

„Życie wieczne następuje już w czasie, może ono ujawnić się w każdej chwili, w głębi 

chwili jako wieczna teraźniejszość. Życie wieczne nie jest życiem przyszły, ale życiem 

teraźniejszości, życiem w głębi chwili. W tej głębi chwili odbywa się rozdarcie czasu.”546  

Stosując to rozumowanie do śmierci, Bierdiajew stwierdza, że śmierć z zewnątrz jest 

odbierana jako fakt naturalny, który ma nastąpić w przyszłości wiąże się z projekcją życia 

w przyszłości. Natomiast od wewnątrz, gdy mamy na względzie wieczność ujawniającą 

się w chwili – śmierć nie istnieje i może być pojmowana jako moment w życiu wiecznym. 

Te rozważania Bierdiajewa staną się jaśniejsze, gdy uwzględni się wyznawaną przez 

niego koncepcję czasu. Wyróżnia on mianowicie trzy rodzaje czasu: czas kosmiczny, czas 

historyczny i czas egzystencjalny. Każdy z nich ma odrębną charakterystykę. „Czas 

kosmiczny obliczany jest matematycznie zgodnie z ruchem wokół słońca, związane są z 

nim kalendarze i zegary, symbolizuje go ruch cykliczny. Czas historyczny jest jak gdyby 

wstawiony w czas kosmiczny i może być mierzony matematycznie dziesięcioleciami, 

stuleciami, tysiacleciami, ale każde zdarzenie jest w nim niepowtarzalne i jest 

symbolizowane przez linię dążącą naprzód, ku przyszłości, ku temu co nowe. Czas 

egzystencjalny nie jest mierzony matematycznie, jego upływ zależy od napięcia przeżyć, 

od cierpienia i radości, w nim dokonuje się twórczy wzlot i mają miejsce ekstazy, 

najlepiej symbolizuje go punkt, mówiący o ruchu w głąb.”547   

Historia dokonuje się w czasie historycznym i, nie mogąc w nim pozostać, przechodzi 

w czas kosmiczny (taki jest pogląd naturalistyczny, który jest zgodą na 

uprzedmiotowienie człowieka) albo w czas egzystencjalny, który oznacza pokonanie 

uprzedmiotowienia i pogrążenie się w świecie duchowym.  W związku z tym historia 

może być postrzegana w duchu naturalistycznym lub eschatologicznym. Przynależność 

człowieka do świata przyrody powoduje, że funkcjonuje on w czasie kosmicznym, co 

oznacza podleganie prawu powstawania i ginięcia. Partycypacja w czasie kosmicznym 
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547 Mikołaj Bierdiajew, Zarys metafizyki eschatologicznej. Twórczość i uprzedmiotowienie, s.140. 
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oznacza dla człowieka podleganie nieuchronności śmierci. W czasie tym niemożliwe jest 

osiągnięcie zwycięstwa nad śmiercią. Tylko istnienie w czasie egzystencjalnym 

umożliwia człowiekowi uczestniczenie w wieczności, ponieważ nie da się w nim 

wyróżnić przeszłości i przyszłości. Nieskończenie trwające życie w warunkach 

aktualnego świata nie oznaczałoby jeszcze uwolnienia się od czasu, chociaż nie byłoby w 

nim śmierci. Dlatego Bierdiajew będzie wskazywał na znaczenie nie tyle pokonania 

samej śmierci, lecz na pokonanie czasu i znalezienie się w wieczności. Na ten motyw 

myślenia Bierdiajewa zwraca uwagę Zofia Gorczyńska: „Bierdiajew był świadom 

paradoksu stosumku skończoności i nieskończoności, czasu i wieczności. Ten w gruncie 

rzeczy Kierkegaardowski motyw ujmuje człowieka jako istotę skończoną zawierającą w 

sobie nieskończoność, potrzebującą nieskończoności jako końca i jako istotę czasową, 

zawierającą w sobie wieczność i potrzebującą wieczności. Dlatego życie ludzkie nie ma 

sensu, jeśli kończy się śmiercią i równie bezsensowne jest życie, jeśli byłoby ono 

nieskończone w tym świecie, tzn. nie byłoby wiecznego życia.”548 

Do zagadnień związanych z Bierdiajewowskim rozumieniem czasu powrócę 

omawiając jego koncepcję zbawienia, natomiast teraz należałoby skoncentrować się nad 

rozumieniem fenomenu cierpienia w ramach jego metafizyki eschatologicznej.549 Przede 

wszystkim należy zauważyć, że Bierdiajew cierpienie stawia w samym centrum ludzkiego 

doczesnego istnienia. Co więcej, fakt cierpienia dowodzi, że istniejemy. Rosyjski 

myśliciel przeżyciową prawdę cierpienia konfrontuje z prawdą racjonalistycznej filozofii: 

„Cierpię, więc istnieję. Jest to prawdziwsze i głębsze od kartezjuszowego cogito. 

Cierpienie związane jest z samym istnieniem ludzkiej osoby i osobowej świadomości.”550 

W ten sposób przypomina on, że korzenie człowieczeństwa związane są nie tylko z 

myśleniem, lecz człowieczeństwo realizuje się także w stosunku do cierpienia. Powyższe 

słowa Bierdiajewa trafnie komentuje Špidlík: „«Cierpię, więc jestem» – oto właściwa 

interpretacja słów Kartezjusza. Filozof francuski pragnie udowodnić swoje istnienie tym, 

że myśli (cogito ergo sum). Rosjanin natomiast nie udowadnia, lecz «odczuwa» je 

boleśnie. Nie wychodzi on od własnych myśli, lecz od samej swojej egzystencji. Szuka 

rozwiązania dla swojego istnienia, ponieważ cierpi. On także ma nadzieję, że dojdzie do 
                                                
548 Zofia Gorczyńska, W poszukiwaniu problematyki śmierci w eschatologii N. Bierdiajewa, , [w:] pod redakcją 
Aleksandry Pawliszyn i Włodzimierza Pawliszyna, Misterium śmierci spotkaniem ze sobą. Egzystencjalne 
interpretacje fenomenu śmierci, Gdańsk 1996, s.56-57. 
549 Temat cierpienia u Bierdiajewa (a także innych autorów) omawiam też [w:] Adam Sawicki, Problematyka 
cierpienia w rosyjskiej filozofii, [w:]  pod  redakcją Włodzimierza Rydzewskiego i Leszka Augustyna Granice 
Europy – granice filozofii. Filozofia a tożsamość Rosji,  s.193-202. 
550 Nikołaj Bierdiajew, Ekzistencialnaja dialiektika bożiestwiennogo i cziełowieczieskogo, [w:] Dialektika 
bożiestwiennogo i cziełowieczieskogo, s.394. 
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«idei», która przyniesie wyjasnienie jego problemów życiowych. To wyjaśnienie jednak 

nie będzie nigdy typu kartezjańskiego, zgodnie z jakąś idea clara e distincta a quavis 

alia.”551  

Bierdiajew konstatuje powszechność cierpienia w świecie i stwierdza, że męka wiąże 

się z narodzinami i śmiercią, a choroba ciągle czyha na człowieka w jego życiu. 

Cierpienie jest zresztą udziałem nie tylko ludzi, ale i zwierząt i, jak uważa rosyjski 

filozof, fakt ten jest w świadomości chrześcijańskiej niedostatecznie podkreślany, w 

odróżnieniu od buddyzmu. Błędem jest traktowanie zwierząt jak automatów (Kartezjusz) 

i na człowiek jako sprawcy światowego zła powinno spoczywać  poczucie winy i długu 

wobec zwierząt (znamienne, że w paru miejscach Bierdiajew pisze o uczuciu bólu, które 

go ogarnęło podczas umierania jego ulubionego kota). Natomiast cierpienie człowieka 

dotyka nie tylko jego sfery  zwierzęcej, ale dotyczy też go w wyższej sfery duchowej. 

Nawet jeśli człowiek chce wyrzec się swojego duchowego powołania, co by mogło 

zmniejszyć cierpienie, ale za cenę wyrzeczenia się ludzkiej godności, to będzie doznawać 

cierpienia na poziomie swojej zwierzęcości. 

Cierpienie, według Bierdiajewa, stanowi temat wszystkich religii odkupienia, ale  i 

także wszystkich innych religii. O cierpiących bogach mówiła religia egipska (Ozyrys) i 

grecka (Dionizos). Również chrześcijaństwo mówi o cierpiącym Bogu. Można 

powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia ze zjednoczeniem cierpienia ludzkiego i 

boskiego. W sensie religijnym cierpienie należy rozumieć jako efekt grzechu, który 

dokonał się przed powstaniem swiata. Dlatego nie można Boga obwiniać za obecność w 

świecie cierpienia. „Cierpienie nie jest pierwotną podstawą stworzenia; w idei Stwórcy 

nie ma cierpienia. Stworzenie powstało dla szczęścia, zjednoczenie stworzenia ze Stwórcą 

jest szczęściem. Jeśli stworzenie nie upaja się szczęściem, lecz cierpi, to winę za to ponosi 

samo stworzenie, jego odpadnięcie od Stwórcy.”552  

Bierdiajew jest więc daleki od tego, aby cierpienie czynić jakąś metafizyczną, 

irracjonalną zasadą świata, jak to mamy na przykład w filozofii Schopehauera. Odrzuca 

on też pogląd hinduskiego filozofa Aurobindo, który twierdził, że cierpienie jest reakcją 

Całości przeciwko próbie sprowadzenia tego, co uniwersalne w granice tylko osobistej 

radości, jak też teorię Schelera, który w cierpieniu dopatrywał się doświadczenia ofiary 

części w imię całości. Takie wytłumaczenia są bowiem niewystarczajace, gdy trzeba 

odnieść się do indywidualnego niepowtarzalnego losu ludzkiego.  

                                                
551Tomáš Špidlík, Myśl rosyjska. Inna wizja człowieka, s. 425.  
552 Mikołaj Bierdiajew, Filozofia wolności, Białystok 1995, przełożyła Ewa Matuszczyk, s.145. 
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Natomiast, zdaniem Bierdiajewa, bliższy prawdy był Kierkegaard, który twierdził, że 

cierpienie związane jest z samotnością człowieka. Sam tłumaczył cierpienie jako 

niezgodność ludzkiej natury ze zobiektywizowanym środowiskiem świata, w które 

człowiek jest wrzucony. Człowiek za życia znajduje się w stanie dysharmonii. Z jednej 

strony bowiem zmierza do nieskończoności, z drugiej zaś odczuwa swoją skończoność, 

czasowość i śmiertelność. „Człowiek napotyka na ścianę, której nie może przebić. W 

głębi ludzkiego cierpienia zawarte jest przeżywanie nieprzezwyciężalności, 

nieodwracalności.”553  Żródłem cierpienia jest to, co w człowieku jest mu obce, co jest 

efektem obiektywacji. Istnieje to, co jest nieprzezwyciężalne na zewnątrz człowieka, ale i 

także to, co jest nieprzezwyciężalne w nim samym. Człowiek jest niewolnikiem świata, 

lecz także niewolnikiem samego siebie i Bierdiajew sądzi, że większość cierpień ludzkich 

wiąże się  z pochłonięciem go przez jego jaźń, z której nie może się wyrwać. Osoba nie 

jest bowiem jaźnią i realizacja osoby polega na dążeniu do wyrwania się z jej okowów. 

Bierdiajew zwraca też uwagę na związek cierpienia ze świadomością. Odwołuje się 

do heglowskiego pojęcia nieszczęśliwej świadomości. Co więcej, uważa, że sama 

świadomość rodzi się z cierpienia. „Czyż każda świadomość nie jest nieszczęśliwa? 

Świadomość zawsze zakłada rozdwojenie, rozpad na podmiot i przedmiot i bolesną 

zależność od przedmiotu. Dostojewski uważał cierpienie za jedyną przyczynę powstania 

świadomości.”554 Zdaniem rosyjskiego myśliciela więcej prawdy o człowieku zawiera się 

w twórczości Dostojewskiego, Kierkegaarda, Nietzschego, Schopenhauera, którzy 

postrzegali go jako istotę przede wszystkim cierpiącą, aniżeli w eudajmonizmie 

Arystotelesa czy  św. Tomasza z Akwinu. Związek świadomości z cierpieniem jest 

widoczny choćby w tym, że ludzie cierpiący chcą ją przytłumić, wejść w krąg 

podświadomości albo też na drodze ekstazy poszukiwać nadswiadomości. Więcej też 

cierpią ludzie o bardziej rozwiniętej świadomości i wrażliwości. Rozwój duchowy wiąże 

się z cierpieniem, cierpienie może pobudzać wewnętrzne siły człowieka.  

Rosyjski myśliciel mówi przy tym o jasnej i ciemnej stronie cierpienia: „Istnieje nie 

jedno, ale dwa cierpienia – jest cierpienie jasne i odkupiajace, cierpienie w stronę życia, i 

jest cierpienie ciemne i piekielne, cierpienie w stronę śmierci.”555  Cierpienie ciemne 

wiąże się z buntem, natomiast jasne odnajduje wyższy sens życia. To drugie oznacza 

przyjmowanie go jako drogę krzyża, jako dobrowolną zgodę na nie.  
                                                
553Nikołaj Bierdiajew, Ekzistencialnaja dialiektika bożiestwiennogo i cziełowieczieskogo, [w:] Dialektika 
bożiestwiennogo i cziełowieczieskogo,  s.397.  
554 Ibidem, s.398. 
555Mikołaj Bierdiajew, O przeznaczeniu człowieka. Zarys etyki paradoksalnej, s.124.  
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Inne rozróżnienie Bierdiajewa odnosi się do podziału cierpień na aktywne i pasywne. 

Pasywne cierpienia jest pogrążaniem się w niebycie i śmierci, natomiast aktywne łączy 

się z wysiłkiem jego wykorzenienia, zwycięstwa nad nim. To rozróżnienie odróżnia 

chrześcijaństwo od buddyzmu czy stoicyzmu. W buddyzmie cierpienie jest pojmowane 

jako sama istota bytu i dlatego ideałem jest tu pogrążenie się w niebycie, nirwanie. Z 

kolei stoicyzm nie odrzuca wprawdzie świata i chce ludzkie życie uzgodnić z 

kosmicznymi prawami rozumu, ale głosi jednocześnie pesymistyczny ideał apatii. „Ani 

buddyzm, ani stoicyzm nie chcą zmieniać świata, przeobrażać go, biorą go one takim, jaki 

on jest, i walczą z cierpieniem, zmieniając stosunek do świata, albo negując go, albo 

osiągając obojętność w stosunku do niego.”556 Natomiast chrześcijaństwo cierpienie 

postrzega jako schorzenie bytu,  „odchylenie w stronę niebytu (śmierci)”  i dąży do 

wyzwolenia się z tego niebytu. Według Bierdiajewa doświadczenie cierpienia prowadzi 

człowieka do religii, lecz doświadczenie religijne powinno oznaczać przezwyciężenie 

cierpienia. Chociaż świat jest nasycony cierpieniem, to jego sens ma polegać na wyjściu z 

tego cierpienia. 

Rosyjski myśliciel przestrzegał przed zbyt powierzchownym rozumieniem cierpienia i 

sposobów jego przezwyciężania. Niektóre cierpienia mają genezę społeczną i mogą być 

przezwyciężone poprzez zmianę organizacji społeczeństwa i postęp nauki. Jednak istnieje 

cierpienie, które wiąże się z samym tragizmem ludzkiego istnienia. Takie cierpienie nie 

da się wyeliminować na drodze społecznej. Dlatego też Bierdiajew krytykuje utopie 

ziemskiego raju, które głosił zwłaszcza komunizm. Co więcej, ograniczenie cierpień 

społecznych będzie wiązać się z silniejszym ujawnieniem cierpień, których geneza jest 

znacznie głębsza. „Gdy problem społeczny zostanie rozwiązany i wszyscy ludzie znajdą 

się w warunkach godnego zycia, gdy nie będzie cierpień związanych z 

niezabezpieczeniem sytuacji społecznej, z głodu, chłodu, ciemnoty, chorób, 

niesprawiedliwości, wtedy, właśnie wtedy nasili się poczucie nieprzezwyciężalnego 

tragizmu życia, wtedy nie tylko wybranych, ale wielu ogarnie duchowe zniechęcenie.”557 

Walka społeczna z cierpieniem dotyczy bowiem cierpienia w ogóle, a nie cierpienia 

konkretnych ludzi.  

Bierdiajew poddaje krytyce złudzenia socjalizmu i liberalizmu. Obnaża też sposoby 

radzenia z cierpieniem, które tylko pozornie je niweczą. Wymienia tu: ucieczkę od świata, 

                                                
556 Nikołaj Bierdiajew, Ekzistencialnaja dialiektika bożiestwiennogo i cziełowieczieskogo, [w:] Dialektika 
bożiestwiennogo i cziełowieczieskogo, s.400. 
557 Ibidem, s.404.  
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roztopienie się w grupie społecznej, apatię, pogrążenie się w przeciętność, poszukiwanie 

zapomnienia w chwili, osłabienie świadomości, współcierpienie z innymi. To jednak nie 

niweczy dotkliwości samego cierpienia. Cierpienie posiada też swoje paradoksy, gdyż 

istnieją ludzie, którzy sami dążą do cierpienia albo do zadawania innym cierpień w imię 

idei. Cierpienie jest różnie przeżywane w zależności od sytuacji cierpiącego czy jego 

charakteru. Inaczej bowiem cierpi się w imię idei, a inaczej z wyroków losu. Jedni ludzie 

cierpiąc starają się zbliżyć do innych, ale są i tacy, którzy wolą cierpieć w samotności. 

Bierdiajew analizuje także fenomen współcierpienia. O ile w buddyzmie 

współcierpienie polega na pragnieniu niebytu dla siebie i innego cierpiącego, to w 

świadomości chrześcijańskiej współcierpienie jest wspólnym niesieniem krzyża, który 

cierpienie rozjaśnia i nadaje mu sens. Jednak, twierdzi Bierdiajew, współczucie do innych 

cierpiących może prowadzić do sprzeciwu i buntu przeciwko Bogu. „[...] współcierpienie 

jest przeżyciem opuszczenia stworzenia przez Boga. I właśnie to poczucie opuszczenia 

przez Boga, w którym jest wielka prawda, bo nawet Jezus Chrystus przeżył opuszczenie 

przez Boga, może zamienić się w poczucie odrzucenia Boga. Ze współczucia do 

cierpiącego i jęczącego stworzenia (por. Rz 8,22) można zbuntować się przeciwko 

Stwórcy i odrzucić Stwórcę. Jest to problem Iwana Karamazowa, problem, który dręczył 

Dostojewskiego.”558  Rosyjski myśliciel dostrzega paradoksalność etyki chrześcijańskiej, 

która zgodnie z nakazem miłości bliźniego pragnie ulżyć jego cierpieniom, z drugiej zaś 

cierpienie, jako efekt grzechu, jest potrzebne do osiągnięcia zbawienia. Bierdiajew 

przestrzega także przed pragnieniem cierpienia dla grzeszników, przy założeniu, że jest 

ono jedynym sposobem wyzwolenia ich z grzechu. Jest to rozumowanie właściwe 

praktykom inkwizycyjnym. Nie chodzi o to, aby krzyżować bliźnich, lecz trzeba pomagać 

im nieść krzyż. 

Według rosyjskiego myśliciela problem cierpienia nie jest rozwiązywalny w granicach 

świata fenomenalnego i dlatego konieczna jest tu obecność transcendencji. Nawet dobro 

nie zbawi od cierpienia i zbawienie to może przyjść tylko ze strony Boga. „Tylko Bóg, 

który stał się człowiekiem, wziął na siebie cierpienia człowieka i całego stworzenia, może 

zwyciężyć źródło zła, rodzące cierpienie. Żadne teologiczne systemy, żadne autorytety 

nie mogą ukrócić ludzkiego cierpienia i męki. Ukrócić je mogą tylko religijne pierwotne 

realności, tylko bogoczłowiecza  więź, tylko bogoczłowiecza miłość.”559 – stwierdza 

                                                
558Mikołaj Bierdiajew, O przeznaczeniu człowieka. Zarys etyki paradoksalnej, s.126.  
559Nikołaj Bierdiajew, Ekzistencialnaja dialiektika bożiestwiennogo i cziełowieczieskogo, [w:] Dialektika 
bożiestwiennogo i cziełowieczieskogo,  s.407.  
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Bierdiajew.  Cierpienie jest możliwe do przezwyciężenia tylko na drodze miłości i 

twórczości.  

Bierdiajew przy tym podkreśla, że w cierpieniu i procesie zmagania się z cierpieniem 

wspólwystępują dwa rodzaje miłości. Jest to miłość-eros, która niesie ze sobą coraz to 

nowe cierpienia oraz miłość-agape, która rodzi duchowy opór przeciwko cierpieniu. 

Miłość okazuje się więc być i przyczyną cierpienia i remedium na nie. Podobnie jest z 

twórczością, która nie tylko przezwycięża cierpienie, lecz także jest przyczyną cierpień. 

Cierpienie Bierdiajew postrzega jako ludzkie doświadczenie wolności. Dlatego tajemnicy 

odkupienia nie interpretuje w kategoriach wykupu (zwraca przy tym uwagę na to, że 

samo słowo od-kupienie może implikować taką błędną interpretację). Teoria wykupu 

zakładałaby bowiem, że cierpienia, mające na celu ugaszenie gniewu Boga, są Bogu 

potrzebne. Nie jest czymś najważniejszym istnienie cierpień, lecz obecność zła, które 

doprowadziło do cierpienia. Walka z cierpieniem jest więc w istocie walką ze złem. Bóg 

nie może więc pragnąć ludzkiego cierpienia, bo nie pragnie zła. 

Refleksja Bierdiajewa na temat cierpienia jest silnie zakorzeniona w kulturze 

rosyjskiej. Widać to szczególnie w jego ocenie twórczości Dostojewskiego i eschatologię 

Bierdiajewa w dużej mierze można pojmować jako filozoficzny komentarz do dzieła tego 

rosyjskiego geniusza religijnego. Bierdiajew ukazuje obecną w twórczości rosyjskiego 

pisarza dialektykę zła i cierpienia. Odrzuca poglądy, które przypisują Dostojewskiemu 

wyznawanie ewolucyjnej teorii zła, w myśl której zło jest tylko brakiem dobra lub etapem 

w jego rozwoju. Doświadczenie zła  nie może człowieka wzbogacać i Dostojewski, 

twierdzi Bierdiajew, dążył tylko do demaskacji zła i tylko w cierpieniu z powodu zła 

widział drogę do odkupienia. „Można wzbogacić się przez doświadczenie zła, osiągnąć 

wiekszą ostrość świadomości, ale w tym celu trzeba przejść przez cierpienie, doświadczyć 

tragedii zguby, zdemaskować zło, wrzucić je w ogień piekielny, odkupić swoją wine. Zło 

wiąże się z cierpieniem i powinno doprowadzić do odkupienia. Dostojewski wierzył w 

odkupieńczą i odradzającą moc cierpienia. Według niego życie jest przede wszystkim 

odkupieniem winy przez cierpienie.”560   

Stosunek Dostojewskiego do cierpienia był antynomiczny. Z jednej strony, jak pisze 

Bierdiajew, twórczość Dostojewskiego „[...] jest przeniknięta bezgranicznym 

współczuciem dla człowieka”, z drugiej zaś „ [...] proponuje człowiekowi akceptację 

cierpienia jako nieodwracalnego skutku wolności”. Powinowactwo myślowe 

                                                
560 Mikołaj Bierdiajew, Światopogląd Dostojewskiego,  Kęty 2004, przełożył Henryk Paprocki, s.52. 
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Dostojewskiego i Biediajewa wiąże się właśnie z położeniem akcentu na znaczenie 

ludzkiej wolności. Skoro wolność doprowadziła człowieka do zła i cierpienia, to i droga 

przeżywanego cierpienia jest drogą wolności, a zatem niewłaściwym sposobem 

wyzwolenia człowieka z cierpień byłoby pozbawienie go wolności, co obrazowo 

Dostojewski przedstawił w legendzie o Wielkim Inkwizytorze.  

Bierdiajew przy wielu okazjach powtarzał, że jego eschatologia ma charakter aktywny, 

to znaczy odrzuca pojmowanie końca historii i końca świata w sposób fatalistyczny, a 

ludzi skazuje na bierne oczekiwanie mających nastąpić wydarzeń. W związku z tym nie 

przyjmował apokaliptyki w duchu późnego Sołowjowa czy Konstantina Leontiewa, która 

nasycona jest pesymizmem i strachem. Natomiast doceniał znaczenie aktywnej 

eschatologii Fiodorowa, chociaż nie podzielał innych jego naturalistycznych poglądów. 

Chodzi mu zwłaszcza o doniosłość nauki Fiodorowa na temat warunkowości 

apokaliptycznych proroctw. Swoją aktywną eschatologię Bierdiajew pojmował jako 

ludzkie przygotowanie do drugiego przyjścia Chrystusa, wychodzenie naprzeciw 

Chrystusowi. „Koniec jest czynem bogo-człowieczym, który nie może dokonać się bez 

ludzkiej wolności, jest «wspólnym czynem», do którego człowiek jest przyzywany. 

Dlatego  bronię twórczo-aktywnego eschatologizmu. Przejście od historycznego 

chrześcijaństwa, które odchodzi w przeszłość, do chrześcijaństwa eschatologicznego, do 

którego tylko należy przyszłość, powinno oznaczać nie wzrost pasywności, ale wzrost 

aktywności, nie wzrost strachu, lecz wzrost odwagi.”561  

Aktywny charakter eschatologii wynika ze wspóldziałania Bożej łaski i ludzkiej 

wolności. Według Bierdiajewa istnieją trzy sposoby pojmowania relacji pomiędzy 

Bogiem i człowiekiem: 1. transcendentny dualizm, który podporządkowuje zewnętrznie 

wolę ludzką woli Bożej; 2. immanentny monizm, utożsamiający wole ludzka z wolą Bożą 

i 3. twórczy chrześcijański bogoczłowieczy antropologizm, uznający samodzielność 

natury Bożej i ludzkiej. W pierwszym przypadku natura boska i ludzka są sobie obce i 

rozerwane, w drugim natura ludzka jest pozbawina samodzielności i człowiek jest tylko 

przejawem życia Boga. Natomiast trzecie rozwiązanie jest najbardziej antynomiczne, ale 

ono otwiera drogę do aktywnego rozumienia eschatologii. Tu bowiem spotykają się Boża 

łaska i ludzka wolność. Bóg udziela człowiekowi pomocy w wybawieniu się ze skutków 

upadku, z cierpienia i śmierci, co określa się mianem łaski. Ale jednocześnie, pisze 

Bierdiajew: „Bóg oczekuje od człowieka wolnej odpowiedzi na swoje wezwanie, oczekuje 
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odpowiadającej miłości i twórczego współuczestnictwa w obaleniu ciemności niebytu.”562 

Człowiek okazuje się tu być tym, który wraz z Bogiem współuczestniczy w twórczej 

walce z ciemną stroną nicości. Możemy więc mówić, że nie tylko człowiek potrzebuje 

Boga, lecz również Bóg potrzebuje człowieka.   

W centrum aktywnej Bierdiajewowskiej eschatologii stoi pojęcie 

Bogoczłowieczeństwa, które jest kluczem do rozwiązania problemu cierpienia i śmierci 

człowieka oraz rozwikłania dramatu kosmosu i historii. Rosyjski filozof twierdził, że 

początek refleksji filozoficznej i teologicznej powinien odnosić się właśnie do 

Bogoczłowieczeństwa. Religia mówi o spotkaniu Boga i człowieka oraz o ruchu, który 

dokonuje się od Boga w kierunku człowieka i człowieka w kierunku Boga. Rozwój 

świadomości religijnej wiązał się z procesem uczłowieczenia Boga, co wiązało się ze 

wzrastającą świadomością bogopodobieństwa człowieka. Bierdiajew odwołuje się do 

metafory rodzenia: „Podstawowy mit chrześcijaństwa jest dramatem miłości i wolności, 

rozgrywającej się między Bogiem a człowiekiem, rodzeniem Boga w człowieku i 

rodzeniem człowieka w Bogu.” 563  Rezultatem tego procesu jest pojawienie się Chrystusa 

-Bogoczłowieka.  

Przyjęcie koncepcji Bogoczłowieczeństwa oznacza, uważa Bierdiajew, uznanie 

zupełnie nowego spojrzenia na pozycję człowieka w świecie, pozycję, której nie znały 

inne religie. W tym nowym świetle człowiek okazuje się być czymś znacznie więcej, 

aniżeli tylko stworzeniem, ponieważ poprzez Chrystusa zostaje włączony w boskie życie. 

Rosyjski myśliciel powiada, że Bóg nieczłowieczy nie jest Bogiem chrześcijańskim, że 

Bóg bez człowieka byłby Szatanem. „Chrześcijaństwo jest prawdziwie antropologiczne i 

antropocentryczne, wznosi ono człowieka na niebywałą, przyprawiającą o zawrót głowy 

wysokośc.”564Poprzez Bogoczłowieka, Chrystusa człowiek zostaje postawiony w centrum 

istnienia, staje się celem i sensem stworzonego świata.  

Bierdiajew opisuje Bogoczłowieczeństwo jako dynamiczny proces, jako dramat. 

Odpowiedzią na ludzką tęsknotę za Bogiem jest rodzenie się Boga w ludzkiej duszy i to 

stanowi ruch od Boga do człowieka. Druga strona tego procesu jest natomiast taka, że 

Bóg tęskni za człowiekiem, co prowadzi do rodzenia człowieka w Bogu – to z kolei jest 

ruch od człowieka do Boga. Te dwie tendencje Bierdiajew charakteryzuje następująco: 

„Podstawową myślą człowieka jest myśl o Bogu. Podstawową myślą Boga jest myśl o 
                                                
562 Nikołaj Bierdiajew, Fiłosofija swobody. Probliematika i apologija christianstwa, [w:] Dialektika 
bożiestwiennogo i cziełowieczieskogo, s.207. 
563 Ibidem,  s.189. 
564 Ibidem, s.204.  
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człowieku. Bóg jest tematem ludzkim, człowiek jest tematem boskim.”565  Istotna jest 

myśl rosyjskiego filozofa, że gdyby istniał tylko ruch od Boga do człowieka, to wtedy nie 

istniałaby cała tragedia świata. Tymczasem zrodzenie się człowieka w Bogu nie może 

dokonać się przez samego Boga, wymaga także czynu ludzkiego, co oznacza, ze 

Królestwo Boże nie może być zrealizowane bez udziału człowieka i stworzenia. 

Królestwo Boże ostatecznie więc jest związane z Bogoczłowieczeństwem, w którym Bóg 

rodzi się w człowieku i człowiek w Bogu, co Bierdiajew nazywa jego realizacją w Duchu. 

Poprzez Bogoczłowieka, który jest odpowiedzią na Boże poszukiwanie kochającego i 

kochanego, ludzka natura wznosi się do samego łona Świętej Trójcy.  

Tę naturę ludzką, która ma charakter duchowy i niebiański,  odróżnia jednak 

Bierdiajew od ludzkiej natury upadłej i grzesznej. „Ludzki ród w jednym tylko swoim 

aspekcie jest rodem starego Adama, jest grzesznym, upadłym rodem naszego 

przyrodniczego świata. W drugim swoim aspekcie ludzki ród jest rodem niebiańskim, 

rodem duchowego Adama, rodem Chrystusowym.”566  Chrystus, jako nowy Adam, 

przywraca stworzenie do wieczności, do jego boskiego stanu, ponieważ wskutek upadku 

znalazło się ono poza łonem boskiej rzeczywistości. Kosmos po upadku oddzielił się od 

upadłego człowieka i zmienił się w przyrodę, która go zniewala, to znaczy także niesie 

cierpienie i śmierć. Poprzez Bogoczłowieczeństwo Chrystusa kosmos powraca do 

odrodzonego człowieka duchowego, ujawniając się w jego wnętrzu. Innymi słowy, 

zewnętrzna wobec upadłego człowieka przyroda przemienia się w wewnętrzny kosmos, 

który jest jego duchową rzeczywistością. 

Pojawienie się Chrystusa jako Bogoczłowieka i odkupienie Bierdiajew pojmuje (w 

sensie duchowym) jako przedłużenie dzieła stworzenia świata i nazywa ósmym dniem 

stworzenia. Wyzwolenie z niewoli grzechu, cierpienia, śmierci może przyjść tylko z 

innego, duchowego świata. Bierdiajew mówi o procesie wchodzenia historii niebiańskiej 

w historię ziemską. ”Poprzez Chrystusa-Bogoczłowieka ujawnia się nam to, że człowiek 

należy nie tylko do ziemskiego, ale i niebiańskiego rodu, że duchowy człowiek poprzez 

Syna przebywa w głebi boskiej rzeczywistości. W Chrystusie, jako Absolutnym 

Człowieku, który zawiera w sobie cały duchowy ród ludzki, cała rzesza ludzka, duchowy 

człowiek czyni heroiczny wysiłek pokonania grzechu i jego następstw poprzez śmierć, 

ofiarę i cierpienie, i odpowiedzenia na Bożą miłość.”567 Ponieważ zło nie może zostać 

                                                
565 Ibidem,  s.196.  
566 Ibidem, s.197.  
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pokonane bez  udziału ludzkiej wolności, a zło, będące wynikiem upadku, niszczy tę 

wolność, to tylko Chrystus może siłą swojej miłości  poprzez mękę krzyżową przeobrazić 

ludzką wolność.  

Bierdiajew podkreśla, że ofiara Chrystusa tworzy nową i wyższą wolność. To zaś 

oznacza tyle, że odkupienie nie jest powrotem do pierwotnego  stanu, który przysługiwał 

Adamowi przed upadkiem (wtedy bowiem proces rozwoju świata nie miałby sensu), ale 

że ów nowy Adam stoi wyżej nie tylko od starego Adama upadłego, lecz i tego, który 

istniał przed upadkiem. Istotna też jest myśl  Bierdiajewa, że pojawienie się Chrystusa nie 

wynikało tylko z zaistnienia zła i grzechu, lecz oznacza objawienie wyższego stadium 

stworzenia świata. Rosyjski filozof mówi, że stworzenie świata nie zostało zakończone w 

ciągu siedmiu dni, że był to jedynie jeden z eonów stworzenia i po zjawieniu się 

Chrystusa świat wstępuje w nowy eon, po którym mogą nastąpić jeszcze inne eony. 

Natomiast odkupienie jawi się jako jedyny możliwy sposób teodycei, usprawiedliwiający 

Boga w jego stworzeniu. 

Rosyjski filozof  w zdecydowany sposób występuje przeciwko pojmowaniu 

odkupienia w kategoriach jurydycznych. Wpisuje się w ten sposób w sposób myślenia 

dość charakterystyczny dla rosyjskich myślicieli. Zauważa to Przesmycki: „W 

interpretacji Odkupieńczego dzieła Chrystusa Bierdiajew okazuje się być klasycznym 

przedstawicielem rosyjskiej myśli religijnej (Władimir Sołowjow, Wiktor Niesmiełow, 

Siergiej Bułgakow), sprzeciwiającej się okrojonemu i legalistycznemu ujmowaniu 

Chrystusowego Odkupienia. Rosjanie podkreślali, że jest ono przede wszystkim 

tajemnicą. Myśl rosyjska nie ograniczała zasięgu dzieła Chrystusa do sensu negatywnego 

(wykup z niewoli grzechu), ale próbowała je widzieć w szerszym – pozytywnym – sensie 

jako kontynuację Boskiego dzieła stworzenia, a przede wszystkim manifestację Nowego 

Adama Bogoczłowieka i konsekwentnie – Bogoczłowieczeństwa [...].”568  

W tej koncepcji odkupienia, rozpowszechnionej w katolicyzmie (św. Anzelm z 

Canterbury), ale też i w prawosławiu mamy do czynienia, według Bierdiajewa, z jego 

racjonalizacją. Zdaniem Bierdiajewa nosi ona też w sobie ślady pogańskie. W religiach 

pogańskich, naturalistycznych Bóstwo żądało krwawych ofiar, jako odpłaty za 

nieposłuszeństwo wobec niego. Natomiast chrześcijaństwo nie niesie ze sobą obrazu 

Boga jako mściwego sędziego. „Odkupienie, dokonane przez Syna Bożego, nie jest 

sądem, ale jest zbawieniem. Zbawienie nie jest sądem, ale jest przeobrażeniem i 

                                                
568 Piotr Przesmycki, W stronę Bogoczłowieczeństwa. Teologicznomoralne studium myśli Mikołaja Bierdiajewa, 
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prześwietleniem natury, obdarzeniem jej łaską i przebóstwieniem. Zbawienie nie jest 

usprawiedliwieniem, ale jest osiągnięciem doskonałości. Idea Boga, jako sędziego, nie 

jest duchowa, ale psychiczna.”569 Prawdziwa chrześcijańska koncepcja odkupienia, 

twierdzi Bierdiajew, polega na tym, że uważa się go za czyn miłości, a nie sądowej 

sprawiedliwości. Nawiązując do poglądów teologa Aleksandra Buchariewa, Bierdiajew 

mówi, że wolna ofiara Chrystusa od początku wchodziła w Boży plan stworzenia. Nie 

zgadza się też z taką interpretacją odkupienia, w myśl  której człowiek oczekuje od Boga 

tylko przebaczenia grzechów. Sądzi, że celem odkupienia może być takie przeobrażenie 

człowieka, aby grzech został zniszczony. Powiada, że w chrześcijaństwie podstawowa 

jest idea przeobrażenia, a nie usprawiedliwienia. Jest to ta sama idea, którą głosił także 

Niesmiełow. 

Rosyjski myśliciel konstruuje swoją eschatologiczną koncepcję w sposób 

symboliczno-mistyczny, a nie obrazowy. Dlatego nie znajdziemy u niego bardziej 

szczegółowych rozważań, opartych na biblijnej egzegezie, a odnoszących się do ludzkich 

losów pośmiertnych i przebiegu paruzji, zmartwychwstania  oraz sądu ostatecznego. W 

tej mierze koncepcja Bierdiajewa zupełnie nie przypomina eschatologicznych rozważań 

Bułgakowa czy Niesmiełowa, którzy chcą opisać rzeczywistości ostateczne człowieka, a 

nie tylko je uzasadnić i zinterpretować. Pod tym względem Bierdiajew bardziej 

przypomina Karsawina, który nie próbuje wnikać w szczegółowe kwestie 

eschatologiczne. Przede wszystkim nie do końca jest jasne, w jaki sposób Bierdiajew 

wyobraża sobie los człowieka po śmierci i jak on wiąże się z powszechnym 

zmartwychwstaniem. Trudno jest  bowiem u Bierdiajewa w jednoznaczny sposób określić 

jego pojmowanie samej natury zmartwychwstania.  

Niewątpliwie jednak z lektury jego pism wynika, że odrzuca on rozwiązanie 

spirytualistyczne i egzystencję duchowo-cielesną człowieka uważa za jedyny pełny 

sposób egzystencji. W tym względzie reprezentuje on powszechny (poza nurtem 

teozoficznym) sposób myślenia rosyjskich religijnych filozofów i jego stwierdzenia 

brzmią wyraźnie: „Chrześcijaństwu obce jest abstrakcyjno-spirytualistyczne pojmowanie 

mieśmiertelności: to religia zmartwychwstania ciała, a ciało świata dla wiary tej ma 

absolutne znaczenie. [...] Ciało świata tego i ciało każdego z nas powinno być zbawione 

dla wiecznosci, a w tym celu należy nie odchodzić od tego świata w swiat inny, nie 

czekać na wędrówkę duszy i jej naturalną nieśmiertelność, lecz jednoczyć ten świat z 
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Bogiem, uczestniczyć w jego powszechnym zbawieniu drogą historii, zbawiać ciało od 

śmierci.”570 Bierdiajew uważa, że przyjęcie teorii naturalnej nieśmiertelności jest w 

istocie pochwałą samobójstwa, bo życie w takim wypadku nie stawia przed człowiekiem 

żadnych zadań i najszybsze odejście z tego świata jest wtedy najlepszym rozwiązaniem. 

Odrzuca zatem religijny dualizm, według którego świat i człowiek składają się się z 

dobrego ducha i złego ciała. Na to miejsce wprowadza spirytualistyczny monizm, 

zakładający więż ducha z materią, czyli uduchowienie materii. Twierdzi, że świat składa 

się z istot duchowych, natomiast materię określa mianem korelacji albo stanu tych istot. 

Chrześcijaństwo uznaje więc za w równej mierze religię spirytualistyczną, jak i 

materialistyczną. 

 Według Bierdiajewa istnieją dwie perspektywy eschatologiczne. Ta, która ma 

charakter indywidualno-osobowy i uniwersalno-historyczna. Stwierdza on, że pogodzenie 

tych perspektyw jest trudne i tradycyjna teologia chrześcijańska nigdy nie przeprowadziła 

zadowalajacej syntezy. Wynika to z paradoksu czasu. Tak  więc z jednej strony mówi się 

o indywidualnym losie człowieka po jego śmierci, z drugiej zaś o rozstrzygnięciu losu 

całej ludzkości i świata. Jednak między tymi dwiema pespektywami, jak mówi Biediajew, 

znajduje się pusty czas.  

W jaki sposób Bierdiajew usiłuje rozwiązać tę trudność? Otóż twierdzi on, że 

Królestwo Boże nie istnieje w czasie, ale jest oznaką końca czasu i świata, czyli nowym 

niebem i nową ziemią. W związku z tym nie należy go utożsamiać z końcem świata, gdyż 

ten występuje w czasie. Dlatego pisze: „Królestwo Boże przychodzi nie tylko przy końcu 

czasu, ale w każdej chwili. Wyjście z czasu w wieczność może odbyć się w chwili. 

Między mną i wiecznością, tj. osiągnięciem Królestwa Bożego, nie znajduje się ten długi 

czas, który jeszcze pozostaje do końca świata. Są dwa wyjścia w wieczność – przez głebię 

chwili i przez koniec czasu i koniec świata.”571 Innymi słowy, wieczność, która objawia 

się w czasie egzysencjalnym stanowi właśnie Królestwo Boże. Oznacza to, że Apokalipsa 

zawarta jest wewnątrz każdej chwili. Takie rozumienie Apokalipsy umożliwia 

przezwyciężenie pasywnego jej pojmowania. Sąd ostateczny oraz raj i piekło ujawniają 

się w każdej chwili, w głębi duchowego życia. Co więcej, człowiek w sposób aktywny 

tworzy raj i piekło. Bierdiajew sądzi, że skutkiem obiektywacji jest to, że raj i piekło 

przenosimy do porządku obiektywnego i wyobrażamy je jako istniejące w przyszłości.  U 

Bierdiajewa ulega też przeformułowaniu pojęcie życia wiecznego. Odrzuca on takie jego 
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pojmowanie, które utrwaliło się zwłaszcza w myśli zachodniej. Pisze o tym Sebastian 

Dama: „Życie wieczne według rosyjskiego filozofa, to prawdziwe życie duchowe, a nie, 

jak to utrwaliło się w tradycji zachodnioeuropejskiej, życie pozagrobowe.”572   

Można tu jednak postawić kwestię zmartwychwstania, skoro wieczność ujawnia się 

tylko w egzystencjalnym momencie. Brzeziński zauważa: „W świecie czasowym może 

człowiek również „wychodzić” poza czas. W chwilach autentycznej twórczej ekstazy, 

kreacyjnego wzlotu, w „punkcie” nazywanym przez Bierdiajewa Augenblick, przekracza 

granicę tego, co czasoprzestrzenne, wkracza do wieczności. Dualizm ludzkiej egzystencji 

sprawia jednak, że powraca do świata zdominowanego przez czas.”573 Nie można więc 

mówić, że w takim momencie mamy do czynienia ze zmartwychwstaniem (chociaż, 

według Tołstoja, zmartwychwstanie może dokonać się w ziemskim życiu, ma ono jednak 

charakter wyłącznie moralny). Bierdiajew twierdził, że wieczność osiągnięta w 

ekstatycznym momencie nie przestaje istnieć i zostaje utrwalona, chociaż człowiek sam  

powraca do czasu. W tym sensie wszystko, co jest twórcze przejdzie do Królestwa 

Bożego. Chociaż historyczne istnienie człowieka jest owocem  uprzedmiotowienia, to 

sama historia ziemska posiada sens, o ile przejawia się w niej twórczy wysiłek. W 

związku z tym Bierdiajew pisze: „Dzieła wielkich twórców szykują Królestwo Boże i 

wchodzą doń. Wchodzą doń zarówno tragedie greckie, jak i obrazy Leonarda, 

Rembrandta, Botticellego, wchodzą rzeźby Michała Anioła, dramaty Szekspira, symfonie 

Bethovena, powieści Tołstoja, myśl filozoficzna Platona, Kanta i Hegla, wchodzą męki   

twórcze Pascala, Dostojewskiego i Nietzschego, wchodzi poszukiwanie wolności i 

spolecznej prawdy.” 574  

Można więc powiedzieć, że zmartwychwstaną nie tylko ludzkie osoby, ale także ich 

twórcze dokonania. Kiedy jednak, w jakim momencie zmartwychwstaje człowiek? Można 

sądzić, że w momencie śmierci, ponieważ śmierć nie daje już możliwości powrotu do 

świata obiektywacji i oznacza przejście w wieczność. Wydaje się więc, że można 

zasadnie przypisywać Bierdiajewowi wspomnianą przeze mnie, przy omawianiu 

poglądów Bułgakowa,  koncepcję zmartwychwstania w śmierci, o której mówi 

Hryniewicz i Zuccaro. Tym bardziej, że mówi on o przeistoczeniu się ludzkiego ciała 

materialnego w ciało duchowe. Ciało ludzkie powinno niejako postępować za duszą, 

                                                
572 Sebastian Dama, Czas jako kategoria zachodnioeuropejskiej filozofii a koncepcja wieczności M. Bierdiajewa. 
Ich konsekwencje i znaczenie dla współczesnego człowieka, [w:] pod redakcją Włodzimierza Rydzewskiego i 
Leszka Augustyna Granice Europy – granice filozofii. Filozofia a tożsamość Rosji, s.220. 
573 Bartłomiej Brzeziński, Mikołaj Bierdiajew – medytacje. Ideowe źródła i konteksty, s.183. 
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która przezwyciężyła obiektywację. „Jeśli droga realizacji pełni życia dla ludzkiego życia 

przedłuża się w świecie duchowym, to to zupełnie nie sprzeciwia się temu, aby 

dziedziczyć wieczność musiało również ludzkie ciało, forma ciała, a nie sama tylko 

dusza. Bo forma ciała, związana nierozerwalnie z obrazem ludzkiej osoby, zupełnie nie 

oznacza nierozerwalnego związku z materią ciała, z istoty śmiertelnego, z jego fizyczno-

chemicznym wyposażeniem. Zmartwychwstanie ciała jest zmartwychwstaniem ciała 

duchowego.”575 

Zmartwychwstanie człowieka w jego ciele duchowym wynika z założeń antropologii 

Bierdiajewa, z jego teorii osoby. Stwierdza on bowiem, że problemu osoby nie da się 

sprowadzić do zagadnienia relacji duszy i ciała. Osoba jest zasadą duchową, która 

obejmuje zarówno psychiczność, jak i cielesność człowieka. Duch stanowi zasadę 

jednoczącą ciało i duszę. Dlatego Bierdiajew odrzuca dualizm kartezjański. Twierdzi, że 

życie psychiczne i cielesne wzajemnie się przenikają. Faktyczny dualizm natomiast 

istnieje pomiędzy duchem a przyrodą oraz wolnością i koniecznością. Duch nadaje duszy 

i ciału formę i tworzy ich jedność. Istnienie formy ciała przeczy jego materialnemu 

wyłącznie pojmowaniu i  traktowaniu go w sposób deterministyczny. Forma ciała stanowi 

jakby etap zwycięstwa ducha nad chaosem przyrody. 

 Omawiając miejsce cielesności w teorii osoby   Bierdiajewa,   Drobżew zauważa: 

„[...] Bierdiajew postępuje za Arystotelesem, dla którego istniała aktywność formy, jej 

pierwszeństwo, zdolność do istnienia przed materią. Materię zaś Arystoteles uważał za 

pasywną, podporządkowaną formie. [...] Jednocześnie, zauważając pierwszeństwo duszy i 

duchowości, filozof nie dąży do umniejszenia wartości ciała. Odróżnia fizjologię ciała i 

formę ciała, do której podejrzliwie odnoszono się w wieku XIX.”576 Ta bliskość 

Arystotelesa i Bierdiajewa, jeśli chodzi o pojmowanie formy ciała, jest o tyle interesująca, 

że  św. Tomasz  i inni filozofowie scholastyczni wykorzystywali arystotelesowską 

koncepcję hylemorfizmu do filozoficznego uzasadnienia możliwości cielesnego 

zmartwychwstania. 

U Bierdiajewa nie jest  zatem postawione zagadnienie pośmiertnych losów ludzkiej 

duszy, oczekującej zmartwychwstania, absorbujące uwagę Bułgakowa czy Niesmiełowa, 

ponieważ inaczej, niehistorycznie pojmuje on zagadnienie końca świata. Nie sięga do 

opisów Apokalipsy, wychodząc z założenia, że zawarte tam opisy końca świata odwołują 
                                                
575Nikołaj Bierdiajew, Ekzistencialnaja dialiektika bożiestwiennogo i cziełowieczieskogo, [w:] Dialektika 
bożiestwiennogo i cziełowieczieskogo, s.470.  
576Drobżew, Piersonalizm i ekzistencializm fiłosofii N.A. Bierdiajewa, [w:] Probliema cziełowieka w russkoj 
rieligioznoj fiłosofii XIX – pierwoj połowinie XX wieka, Tambow 2000, s.141-142.  
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się do wyobrażeń wziętych z  aktualnego, poddanego obiektywacji świata. Natomiast 

dużo uwagi poświęca charakterystyce piekła i nieba (raju), pojętych jako ostateczne 

rzeczywistości eschatologiczne. Szczególne miejsce przy tym zajmuje u Bierdiajewa 

problematyka piekła, ponieważ odsyła ona do zagadnienia miejsca zła w świecie i tematu 

powszechności zbawienia, czyli apokatastazy.  Problem piekła wprowadza on w obszar 

zainteresowań etyki filozoficznej, nie ograniczajac go tylko do pola dociekań etyki 

religijnej.  Jego zdaniem etyka filozoficzna nie rozważając tematu piekła nie osiąga 

swojej głębi. Brak refleksji nad piekłem Bierdiajew uważa za symptom czasów, w 

których mamy do czynienia z kryzysem myślenia w kategoriach eschatologicznych.  

Myślenie o piekle wprowadza człowieka w szereg antynomii, które ukazują trudność 

tego zagadnienia. Jedna z tych antynomii polega na tym, że negowanie piekła może 

prowadzić do powierzchownego i nieodpowiedzialnego traktowania życia. Z drugiej 

jednak strony, uznanie istnienia piekła powoduje, że człowieka zmusza się do aktów 

moralnych pod przymusem, że są one wymuszone lękiem przed piekłem. „Jeśli istnieje 

piekło i grozi mi, to bezinteresowna miłość do Boga jest dla mnie niemożliwa, to ja 

określam się nie przez dążenie do doskonałości, a przez dążenie do uniknięcia mąk 

piekielnych.”577 Zbawienienie może polegać tylko na uniknięciu wiecznej zguby, 

wiszącej nad człowiekiem jak jakieś fatum, lecz ma wynikać z poszukiwania Królestwa 

Bożego i z dążenia do przebóstwienia, theosis. Bierdiajew sądził, że taki bezinteresowny 

stosunek do zbawienia zachowała mistyka, natomiast w powszechnej świadomości 

religijnej przewagę miał element utylitarny. 

Jednak chociaż świadomość moralna buntuje się przeciwko piekłu, to jego negacja 

prowadzi do przekreślania wolności. Bierdiajew z całą ostrością ukazuje ten dylemat: 

„Idea piekła ontologicznie związana jest z wolnością i osobą, a nie ze sprawiedliwością i 

odpłatą. Chociaż brzmi to paradoksalnie, ale piekło jest postulatem moralnym wolności 

ludzkiego ducha. Piekło jest potrzebne nie tylko po to, żeby zatriumfowała 

sprawiedliwość i źli dostali odpłatę, ale po to, żeby człowiek nie był zniewolony przez 

dobro i przymusowo wprowadzana do raju, tj. w jakimś sensie człowiek ma moralne 

prawo do piekła, ma prawo w wolności przełożyć piekło nad raj.”578 Gdyby dopuścić do 

panteistycznego rozpłynięcia się osoby w Bogu, to chociaż piekło by znikło, ale zarazem 

zabrakłoby tej osoby.  

                                                
577 Mikołaj Bierdiajew, O przeznaczeniu człowieka. Zarys etyki paradoksalnej, s.269. 
578 Ibidem, s.270. 
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Rosyjski myśliciel ukazuje też antynomię, która wynika z subiektywnego i 

obiektywnego postrzegania rzeczywistości piekła. Piekło widziane od strony obiektywnej, 

niejako od strony Boga musi budzić ludzki protest, ponieważ trudno jest dopuścić, aby 

Bóg w swoich stwórczych zamiarach przewidywał istnienie piekła. To bowiem musiałoby 

oznaczać porażkę samej idei  stworzenia, a Boga stawiałoby po stronie sił ciemności. 

„Bóg świadomie dopuszczajacy wieczne męki piekielne wcale nie jest Bogiem, podobny 

jest on raczej do diabła.”579  Tak więc dopuszczenie piekła z obiektywnego, Bożego 

punktu widzenia musi prowadzić do negowania Boga. Jednak  Bierdiajew stwierdza, że 

piekło staje się bardziej zrozumiałe, gdy przyjąć subiektywny, ludzki punkt widzenia. 

Piekło przynależy bowiem do sfery subiektywnej, a nie obiektywnej, znajduje się w 

człowieku, a nie w Bogu. Ideę obiektywności piekła Bierdiajew uważa, za manichejską, a 

nie chrześcijańską. Piekło, według niego, oznacza zamykanie się w subiektywności i brak 

odniesienia do wieczności. Dlatego twierdzi, że samo określenie „wieczne piekło” jest 

niewłaściwe, gdyż piekło przynależy do złej nieskończoności, ale nie prowadzi do zadnej 

wieczności. „Nie może być żadnej piekielnej i diabelskiej wieczności, może być jedynie 

wieczność Boża, wieczność Królestwa Bożego, na równi z którą nie może być żadnego 

bytu.”580  

Piekło oznacza pozostawanie w czasie, bycie skazanym na czasowe istnienie. 

Bierdiajew używa różnych określeń, aby opisać ten stan istnienia: sfera niebytowa,  

fantasmagoria, koszmarny sen. Mówi też, że przeżywanie piekła jest jakby powrotem do 

niebytu, który istniał przed stworzeniem świata, co dzieje się za sprawą irracjonalnej 

wolności. Męka piekielna bierze się stąd, że człowiek przeszedł już drogę życia w świecie 

stworzonym przez Boga i nie może wrócić do niebytu, gdyż zachował jeszcze resztki 

obrazu Bożego w sobie. Bierdiajew, aby wyjaśnić charakter piekła, odwołuje się też do 

pojęć z zakresu psychoanalizy. Twierdzi, że świadomość  od narodzin do śmierci zawiera 

w sobie stany, które są efektem grzesznych namiętności, które lęgną się w 

podświadomości. Świadomość, która ulega koszmarom podświadomości żyje właśnie w 

subiektywnie pojmowanym piekle. Dopiero otwarcie jej na sferę nadświadomości może 

przywrócić człowiekowi jego zachwianą osobową integralność. „Przez rozkład osoby 

zsuwamy się w dół, do koszmarnych widziadeł sennych i rojeń. Ostateczne zaś obudzenie 

osiąga się przez tę duchową trzeźwość, która prowadzi do światła całościowej 

                                                
579 Ibidem, s.271. 
580 Ibidem, s.272. 
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nadświadomości.”581 Fakt zaistnienia świadomości powoduje, że nie jest możliwe 

całkowite pogrążenie się w nieswiadomość. Istnieje wtedy albo możliwość ruchu w stronę 

nadświadomości, czyli rozwój duchowy, albo pogrążanie się w „stany piekielne”. 

Cierpienie piekielne jest związane z tym, że człowiek nie może wyzbyć się świadomości, 

że jest ona nieustannie rozdarta. 

Bierdiajew przedstawia również interesującą interpretację historycznego 

kształtowania się idei piekła. Zauważa, że jej początki występują u starożytnych, chociaż 

nie wiąże się ona z ideą sprawiedliwości jako pośmiertnej odpłaty. Piekło, pojmowane 

jako kraina cieni, było tam traktowane jako los wszystkich śmiertelników. Stan 

pośmiertny oznaczał  nieustanne przebywanie w koszmarnej krainie w stanie półżycia, z 

którego nie było wyzwolenia przez ostateczną śmierć, rozumianą jako unicestwienie. 

Bierdiajew jednak podkreśla, że w świadomości Greków nie wykształciła się myśl o 

pośmiertnym podziale na królestwo zbawionych i miejsce potępionych. Taki dualizm 

pojawił się u Persów i rozwinął się w manicheizmie. Co więcej, świadomość biblijna i 

chrześcijańska przejęły część z tych perskich i manichejskich wyobrażeń.  

Rosyjski filozof mówi więc o dwóch wyobrażeniach piekła. Pierwsze z nich 

oznaczało zgubę całej ludzkosci, która nie znała drogi zbawienia, a drugie wiązało się z 

działaniem karzącej sprawiedliwości nad złymi, gdy dobrzy poznali drogę zbawienia. Za 

największy skandal Bierdiajew uważał to, że koncepcja wiecznego piekła była umacniana 

przez owych „dobrych”. Jego zdaniem greccy ojcowie Kościoła nie byli jeszcze 

owładnięci ideą piekła, natomiast najbardziej do jej rozwinięcia się przyczyniło się 

chrześcijaństwo zachodnie (św. Augustyn, św. Tomasz, Dante). Rosyjski myśliciel 

dostrzegał doniosłość nauki Orygenesa o apokatastazie, ale jednocześnie zauważa, że i 

ona prowadzi do nierozstrzygalnej antynomii, wynikającej z tego, że nie respektule ona 

wolności stworzenia. Orygenes bowiem, przesądzając zbawienie wszystkich ludzi, 

racjonalizuje eschatologiczną tajemnicę. „Zbawienie całego świata, rozumiane jako 

powszechne przywrócenie do stanu początkowego sprzed grzechu pierworodnego, 

ujmowane jest jako rezultat zdeterminowanego procesu, niezależnego od wolności 

człowieka.”582  

Czy jednak Bierdiajew właściwie odczytuje intencje Orygenesa? Można mieć co do 

tego wątpliwości. Henri Crouzel w swojej pracy o Orygenesie twierdzi, że 

przeświadczenie Orygenesa o konieczności apokatastazy wcale nie miało charakteru 

                                                
581 Ibidem, s.274. 
582 Ibidem, s.275-276.  
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uznawania deteministycznego prawa. „Tak czy inaczej, gdyby twierdzenia o 

powszechności apokatastazy, jakie wynajduje się w jego dziele, należało [...] uważać [...] 

za tezy o charakterze dogmatu, to okazałoby się, ze stoją one w sprzeczności z kwestią, 

która ma zasadnicze znaczenie w syntezie, jaką stanowi traktat O zasadach – z wolną 

wolą. W istocie Bóg i Jego Słowo nigdy nie zniewalaja człowieka, nie steruja nim, 

utrzymując go zarazem w fałszywym przekonaniu, że jest wolny. Człowiek dobrowolnie 

poddaje się Słowu, dobrowolnie podda się Ojcu w apokatastazie.”583 Tym niemniej 

determinizm zbawienia u Orygenesa, zdaniem Bierdiajewa, jest lepszym rozwiązaniem od 

determinizmu potępienia u św. Augustyna czy Kalwina. Teoria predestynacji czyni z 

Boga fatum dla stworzenia.  

Bierdiajew uważał ideę ecznego piekła za przejaw myślenia w kategoriach skrajnie 

fatalistycznych, ponieważ uznaje ona wolność wprowadzającą do piekła, natomiast neguje 

wolność, która mogłaby z tego piekła wyprowadzić. Poza tym, zauważa, przyjmowanie 

wiecznej męki, która jest odpłatą za grzech popełniony w czasie nie da się logicznie 

dopuścić. Wprawdzie Bierdiajew odrzuca naukę o reinkarnacji, według której za grzechy 

popełnione w czasie odbywa się pokutę czasową, ale jednocześnie twierdzi, że los 

człowieka rozstrzga się w duchowych światach, które wykraczają poza   ziemskie życie. 

 Rosyjski myśliciel pokazuje, w jaki sposób formuje się idea piekła w sferze 

obiektywnej. Mianowicie następuje podział na obóz „dobrych” i obóz „ złych”, przy 

czym przeznaczone jest im z góry odpowiednio niebo i piekło. Odepchnięcie złych do 

piekła dokonuje się przy tym w tym jeszcze życiu, czyli następuje proces 

stygmatyzowania. Przy tym, mówi Bierdiajew, piekło jest wytworem dobrych, którzy w 

jego istnieniu postrzegają ideał sprawiedliwości. Dobrzy w ten sposób jakby izolują się od 

zła, ale nie myślą o zbawianiu złych. Bierdiajew obnaża tu fałsz takiej etyki: 

„Największym wypaczeniem etyki, etyki uznanej za bardzo wzniosłą, było oddzielenie 

losu „dobrych” od losu „złych” i ten ostateczny sąd „dobrych” nad „złymi”. Na próżno 

myśli się, że piekło jako odwet i kara, odbywana bezterminowo w jakiejś obiektywnej 

sferze bytu, jest sądem Bożym. Jest to pocieszający wymysł i fałsz, dopuszczony przez 

tych, którzy uznają siebie za „dobrych”.”584  

Bierdiajew zauważa, że zwolennicy piekła w istocie chcą sąd Boży zastąpić sądem 

ludzkim. Sąd Boży nie dokonuje się po tej stronie dobra i zła i będzie na nim sądzona 

sama idea piekła. Rosyjski myśliciel sądził, że o ile człowiek może siebie uznawać za 

                                                
583 Henri Crouzel, Orygenes, Kraków 2004, przełożył Janusz Margański, s.320. 
584 Mikołaj Bierdiajew, O przeznaczeniu człowieka. Zarys etyki paradoksalnej, s.278. 
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zasługującego na piekło, to czymś niedopuszczalnym moralnie jest godzenie się na piekło 

dla innych. Takie egoistyczne myślenie stoi w sprzeczności z ideą zbawienia. Zresztą 

istotę piekła Bierdiajew wiązał z egocentryzmem i oddzieleniem duszy od Boga. Nie Bóg 

zagraża człowiekowi piekłem, który mu przygotował, ale to człowiek sam sobie tworzy 

piekło samozamknięcia. „Straszne nie jest to, co Bóg ze mną zrobi. Straszne jest to, co ja 

sam zrobię ze sobą. [...] Piekło, zasadniczo, oznacza nie to, że człowiek dostał się w ręce 

Boże, a to, że ostatecznie pozostaje on we własnych rękach.”585 Bierdiajew wypowiada 

też istotną myśl, że bez Chrystusa człowiek jest skazany na tworzenie piekła. Piekło 

uniemożliwia przejście do transcendencji i Chrystus, zstępując do  immanencji, w której 

człowiek pogrążył się (zstąpienie Chrystusa do piekieł), wyzwala go z tego stanu. 

Ostatecznie więc Bierdiajew piekło postrzega jako rzeczywistość immanentną i 

psychologiczną, a jego przeżywanie ma charakter subiektywny. Podobną opinię wyrażał 

Evdokimov: „Można by powiedzieć, ze piekło nie jest w wieczności ani nawet w czasie 

jako w wymiarze obiektywnym, ale we własnej subiektywnosci, która pozbawia je gruntu 

i czyni z niego istnienie ułudne, pewną jak gdyby formę subiektywnego nieistnienia.”586 

Piekło przy tym jest czasowe i dlatego wprowadzenie czasu do wieczności jest już 

zwycięstwem nad piekłem. W czasie nie można istnieć wiecznie i dlatego piekło nie może 

być wieczne.  

Istnienie wiecznego piekła jest dla Bierdiajewa koszmarem, do którego można 

przyrównać koszmar reinkarnacji. Rosyjski myśliciel stwierdza wręcz, że zgroza piekła 

przerasta zgrozę śmierci, ponieważ zgroza śmierci lokuje się po tej stronie życia, 

natomiast nie istnieje po drugiej stronie. Tymczasem piekło jest stanem jakby wiecznego 

umierania. Bierdiajew jednoznacznie stwierdza: „Walka przeciw zgrozie piekła możliwa 

jest jedynie w Chrystusie i przez Chrystusa. Wiara w Chrystusa, w Jego 

Zmartwychwstanie, jest wiarą w zwycięstwo nad piekłem.”587  Wypowiada on też istotną 

myśl, że problem zwycięstwa nad piekłem nie jest związany z miłosierdziem i 

przebaczeniem ze strony Boga, bo nie można w nieskończoność tego miłosierdzia wątpić, 

lecz że polega ona na tym, w jaki sposób Bóg może przezwyciężyć to co jest ciemne w 

wolności stworzenia. I tu stwierdza, ze Bóg nie może zwyciężyć nad ciemną wolnością, 

bo on jej nie stworzył; nie może też tego uczynić człowiek, który stał się niewolnikiem tej 

wolności. Natomiast może to uczynić Chrystus jako Bogoczłowiek, zstępujący do piekła. 

                                                
585 Ibidem, s.280. 
586 Paul Evdokimov, Prawosławie, Warszawa 1986, przełożył ks.Jerzy Klinger s.424. 
587Mikołaj Bierdiajew, O przeznaczeniu człowieka. Zarys etyki paradoksalnej, s.283.  
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 Zdaniem rosyjskiego filozofa Chrystus jest też gwarantem zbawienia wszystkich 

stworzeń. Odwołując się do Fiodorowa idei wskrzeszenia wszystkich zmarłych, 

Bierdiajew twierdzi, że za tym postulatem i zadaniem powinno iść także wybawienie 

wszystkich od piekła. Dlatego, jego zdaniem, wola moralna powinna być nakierowana na 

powszechne zbawienie. Chociaż piekło, w sensie immanentnym, istnieje, to nie można go 

rozszerzać i obiektywizować. Szczególnie słowa krytyki kierował Bierdiajew pod 

adresem owych rzekomo dobrych, którzy złych kierowali na drogę zatracenia. Jak pisał: 

„Niesprawiedliwe jest składanie całej odpowiedzialności na „zło” i „złych”. „Zło” i „źli” 

pojawili się  dlatego, że „dobro” i „dobrzy” byli kiepscy, że było w nich mało dobra.”588 

W pojmowaniu Bierdiajewa zagadnienie piekła przynależy do sfery tajemnicy i nauka 

o wieczności mąk piekielnych jest racjonalizacją tej tajemnicy. Zresztą za racjonalizację 

eschatologicznej tajemnicy uważał też ideę nieskończonych reinkarnacji, ideę 

rozpłynięcia się osoby w Bogu i ideę nieuchronności powszechnego zbawienia. 

Twierdził, że należy ostatnie słowo w kwestii piekła oddać Chrystusowi i że, nawet  jeśli 

człowiek nie może z całą pewnością wiedzieć, czy piekła nie będzie, to powinien zdawać 

sobie sprawę, że piekła być nie powinno. Bierdiajew niewątpliwie był zwolennikiem 

apokatastazy, jednak nie dążył do tego, aby apokatastazę zadekretować w sposób 

racjonalistyczny i dogmatyczny. Jest to zgodne z duchem jego filozofii wolności. 

Również w tym samym duchu pojmuje on problematyką raju, rozumianego jako 

ostateczny cel zbawienia. Zauważa on, że raj jest tym, co ludzie lokowali zarówno na 

początku, jak i na końcu. Pogaństwo kierowało jednak główną swoją uwagę na raj w 

przeszłości, czyli złoty wiek. Dopiero w religii żydowskiej pojawiło się wyraźne 

oczekiwanie przyszłego raju.  

Bierdiajew wprowadza istotne rozróżnienie, określając opowieść o raju pierwotnym 

mianem mitu, natomiast oczekiwanie przyszłego Królestwa Bożego nazywa 

mesjanizmem. Biblia łączy te dwa elementy. Rosyjski myśliciel stwierdza, że 

wspomnienie minionego raju zachowało się w ludzkim odczuwaniu rzeczywistości. 

Jednak oczekiwanie przyszłego raju zostało zmącone przez realność przyszłego piekła. 

Piekło jest ceną rozróżnienia dobra i zła, które nastąpiło po upadku. „Taka jest cena 

wolności, wolności poznania dobra i zła oraz wolności wyboru dobra lub zła. 

Wspomnienie o raju i marzenie o raju zatrute są strasznym przeczuciem piekła, jeśli nie 

dla siebie, to dla innych.”589 Uniknięcie piekła za cenę wyrzeczenia się wolności, za 

                                                
588 Ibidem, s.285. 
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Dostojewskim, Biediajew uważa za rozwiązanie niedopuszczalne. Raj nie może bowiem 

być czymś przymusowym. Bierdiajew stwierdza wręcz, że kuszenie szatana nie tyle jest 

pokusą wolności, ile pokusą wolności wyrzeczenia się. Zresztą grzech pierworodny nie da 

się racjonalnie wyjaśnić i należy go rozwazać w sposób antynomiczny. „Grzech 

pierworodny jest ukazaniem i próbą wolności człowieka, wyjściem z początkowego, 

przedświadomego naturalnego raju, nie znajacego jeszcze wolności ducha, i jednocześnie 

grzech pierworodny jest utratą wolności, podporządkowaniem człowieka niższym 

żywiołom przyrody.”590 W ten sposób można stwierdzić, że grzech pierworodny był 

konieczny, chociaż pojęcie koniecznej wolności zawiera w sobie sprzeczność. 

Raj końcowy nie będzie tym rajem , który był na początku. Ten pierwszy bowiem był 

rajem naturalnym, natomiast drugi ma być rajem duchowym. Raj naturalny nie znał 

jeszcze Bogoczłowieczeństwa, które pojawiło się w procesie rozwoju świata. Bierdiajew 

uważał, że nie istnieje możliwość powrotu do pierwotnego raju, w którym nie było 

rozróznienia dobra i zła i człowiek powinien drogę poznania dobra i zła przebyć do 

końca. Stwierdza przy tym, że samo poznanie nie jest złem, co odróżnia jego pogląd od 

oceny poznania przez Szestowa. Nostalgia za rajem utraconym nie może człowiekowi 

przesłaniać faktu, że musi tragiczną drogą zmierzać do ostatecznego raju. Przyszły raj ma 

znajdować się poza rozróżnieniem dobra i zła i dlatego nie można do niego odnieść 

kategorii aktualnego życia moralnego, w którym obowiązuje podział na „dobrych” i 

„złych”. Przyszły raj nie może istnieć obok piekła.  

Raj, zdaniem rosyjskiego filozofa, może być myślany tylko apofatycznie, a nie 

katafatycznie. Katafatyczne są wyobrażenia o raju zawierają w sobie element odniesienia 

się do kategorii czasowych i dlatego raj wydaje się miejscem pozbawionym dynamiki, 

wręcz nudnym. Raj tymczasem znajduje się w wieczności i należy do niego przykładać 

inne miary doskonałości. Raj posiada swoją dynamikę, która ma inny charakter. 

Bierdiajew twierdzi, że wieczność raju należy sobie wyobrażać jako ruch po okręgu, a nie 

linii prostej, jest to  bowiem ruch wewnętrzny. „Konieczne jest  wyobrażać sobie w raju 

nie mniej, a więcej życia, niż w naszym grzesznym świecie, nie mniej, a więcej ruchu, ale 

ruchu nie opartego na rozerwanym czasie, ruchu „ducha”, a nie „przyrody”.”591 Człowiek, 

nie mogąc sobie poradzić z paradoksem czasu i wieczności, tworzy idee chiliastyczne, 

które mieszają czas z wiecznością  i Królestwo Boże lokują w czasie. Bierdiajew ideę 

ziemskiego raju uważa za fałszywy chiliazm. O raju na ziemi można mówić tylko w tym 

                                                
590 Ibidem, s.288. 
591 Ibidem, s.290-291. 



 - 383 - 383 

sensie, że Królestwo Boże to wieczność uobecniająca się w czasie. „Apokalipsa jest nie 

tylko objawieniem końca świata i historii. Apokalipsa jest także objawieniem końca 

wewnątrz świata i historii, wewnątrz życia ludzkiego, wewnątrz każdej chwili życia.”592 

Bierdiajew przeciwstawia się pasywnemu pojmowaniu Apokalipsy, które polega na 

biernym oczekiwaniu końca i sądu. Stwierdza człowiek poniekąd sam tworzy swój raj i 

piekło, a Sąd Boży jest głosem wieczności w czasie. 

Rosyjski filozof podkreśla, że szczęśliwości rajskiej nie można utożsamiać z 

ziemskimi miarami szczęścia. Podejrzliwy stosunek do rajskiej szczęśliwości bierze się 

stąd, że wyobrażamy ja w ziemski sposób, jako błogostan, samozaspokojenie. Bierdiajew 

stwierdza, że rajską szczęśliwość należy łączyć tylko z Chrystusem, a w związku z tym 

zawiera ona krzyż i ukrzyżowanie. Dochodzi do wniosku, że w odniesieniu do raju należy 

mówić nie o samym tylko dobru, bo to zawiera w sobie przeciwstawienie do zła, ale o 

ponaddobru, metadobru.  Etyka dobra nie przezwyciężała podziału na potępionych i 

zbawionych, prowadziła do odrzucenia potępionych i zadowolenia z własnego tylko 

zbawienia. Bierdiajew odrzuca etykę osobistego tylko zbawienia, w imię zbawienia w 

łączności z innymi ludźmi i światem. Dlatego ma na względzie kosmiczny wymiar etyki. 

„Moje zbawienie i przemienienie związane jest nie tylko ze zbawieniem i przemienieniem 

innych ludzi, ale także ze zbawieniem i przemienieniem zwierząt, roślin, minerałów i 

każdego ździebełka, z wprowadzeniem ich do Królestwa Bożego. I zależy to od moich 

wysiłków twórczych.” 593  

Stwierdzenia Bierdiajewa przypominają tutaj supramoralistyczne tezy Fiodorowa, 

który głosił ideę przekształcania przez wskrzeszoną i wskrzeszającą ludzkość całego 

kosmosu. Bierdiajew odróżnia dobro, które działa w warunkach grzesznego świata, od 

dobra, które nie ma charakteru oceniającego i osadzającego. Pierwsze dobro tworzy 

piekło, gdy jest projektowane na życie wieczne, drugie natomiast nie dopuszcza istnienia 

piekła. Etyka raju ma, według Bierdiajewa, twórczy charakter i przezwycięża rozdarcie 

obecnego  świata. Tak rozumiana twórczość przezwycięża  przeciwstawienie 

kontemplacji i działania. Ostatecznym celem jest przebóstwienie rzeczywistości, w 

świetle którego okaże się, że ludzkie doświadczenie wolności  i związane z nim 

doświadczenie zła przyczyniło się do wzniesienia świata na wyższy poziom bytowy. 

Paradoksalnie, ujawni to pozytywny sens zła, które jednak będzie już radykalnie 

zniszczone.  

                                                
592 Ibidem, s.292. 
593 Ibidem, s.295-296. 
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Bierdiajew stwierdza wręcz, że przebóstwienie człowieka wzbogaca samego Boga, co 

zbliża go do Karsawina, który doświadczenie ludzkiej niedoskonałości, doświadczenie 

zła, śmierci, cierpienia uważał za wzbogacenie wszechjedności Absolutu. Jewłampijew 

uważa, że Bierdiajew mówi o jakimś wręcz pierwszeństwie człowieka przed Bogiem ze 

względu na jego specyficzne doświadczenie wolności. „Będąc z jednej swojej strony 

pogrążony w «upadły» świat, podporządkowany temu światu i podporządkowujący się 

mu («narzędziem» takiego podporządkowania jest rozum), człowiek jednocześnie 

zachowuje w swojej istocie tożsamość z pierwotnym istnieniem, tj. z wolnością. Dlatego 

tylko on może «zbawić» Boga i wolność, «odczarowawszy», «roztopiwszy» świat tym 

samym zbawiając wolność od «martwoty», w którą ona sama siebie wtraciła. [...] Bóg 

potrzebuje człowieka, o ile człowiek – to Bóg w tej swojej części, gdzie działa jego 

główna sprzeczność – sprzeczność, z powodu której miało miejsce skażenie pierwotnej 

wolności i w której można znaleźć podstawę dla przywrócenia wolności jej twórczej 

pełni.”594 Jewłampijew mówi, że chrześcijański Bóg u Bierdiajewa jest tylko 

wyobrażeniem twórczej mocy samego człowieka, a zatem stanowi on tylko ideał i 

ostateczną podstawę ludzkiej twórczości. Interpretacja ta wydaje się jednak być zbyt 

radykalna, ponieważ nie uwzględnia w dostatecznym stopniu człowieczeństwa Chrystusa. 

Tym niemniej wskazuje na znaczenie ludzkiej twórczości, która we współdziałaniu z 

Bogiem realizuje Królestwo Boże.  

Filozofia Bierdiajewa może być odbierana jako pewnego rodzaju kwintesencja 

eschatologicznego nastawienia rosyjskiej filozofii religijnej. Jest to myślenie wyrastające 

z czegoś znacznie więcej, aniżeli tylko z chęci poznawczego ogarnięcia ludzkiej i boskiej 

rzeczywistości. Ważny tu jest moment twórczej pasji w podejściu do zagadnień cierpienia 

i śmierci. Rosyjski myśliciel ukazuje dramat człowieka i dramat Boga, które w tajemniczy 

sposób splatają się w Bogoczłowieku. Walka ze złem i jego następstwami, widocznymi w 

cierpieniu i śmierci, toczy się w planie metafizyczno-kosmicznym i antropologiczno- 

personalistycznym. Nawiązując do gnostyckich koncepcji ukazuje on wyraziście realność 

zła, to że jest ono problemem nie tylko człowieka, ale i samego Boga. Dopiero 

perspektywa Bogoczłowieka, uosobionego w Chrystusie może nieść nadzieję na 

zbawienie i przy tym zbawienie w pełnym jego wymiarze. Bóg doświadczający cierpienia 

i śmierci w ludzkiej swojej postaci, na samym dnie bytu otwiera drogę wybawienia ze zła 

dla całego stworzenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                
594 Igor Jewłampijew,Absoliut kak swoboda: N. Bierdiajew, [w:] Istorija  russkoj metafizyki w XIX – XX 
wiekach. Russkaja fiłosofija w poiskach Absoliuta, s.332-333. 
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WNIOSKI KOŃCOWE  

 

Przedstawione w niniejszej pracy poglądy rosyjskich myślicieli na temat problematyki 

cierpienia i śmierci stanowią tylko wycinek eschatologicznych zainteresowań całej 

rosyjskiej religijnej filozofii. Tym niemniej na ich podstawie można wyrobić sąd o 

specyfice rosyjskiego myślenia na temat tych, kluczowych dla istnienia ludzkiego 

fenomenów. Przede wszystkim nasuwa się ta oto podstawowa uwaga, że rosyjscy 

myśliciele religijni nie traktowali zagadnień związanych z cierpieniem i śmiercią  jako 

problemów tylko poznawczych, lecz umieszczali je w eschatologicznej perspektywie 

zbawienia. Temat zbawienia przewija się przez wszystkie prezentowane koncepcje. 

Cierpienie i śmierć nie są w nich traktowane jako pewne wyjściowe fenomeny, jako dane, 

które należy zbadać, zanalizować i opisać. Rosyjscy myśliciele dostrzegają ich 

nieprzystawalność do ludzkich aspiracji, pragnień i dążeń. Człowiek jawi się im jako ktoś 

znacznie więcej, aniżeli  byt podlegający przyrodniczym prawidłowościom, ponieważ  

konstatuje nieustannie swój związek z boskimi źródłami życia. Tak jest u Fiodorowa, 

który za wzór relacji między ludźmi uważa wewnętrzne życie Trójcy Świętej, u 

Bułgakowa, gdzie podstawową zasadą stworzenia jest jego sofijność, u Niesmiełowa, 

według którego zagadka człowieka wyraża się w tym, że nosi on w sobie niezatarty obraz 

Boga, czy u Karsawina, włączającego całe stworzenie we wszechjedność Absolutu, a 

także u Bierdiajewa, dla którego istotą człowieka jest jego powołanie do twórczości, 

mającej boskie korzenie. To boskie pochodzenie istoty ludzkiej, stojącej na szczycie 

stworzenia, powoduje, że cierpienie i śmierć są przez ludzi obierane jako ontologiczny 

skandal i dysonans.  

Stąd bierze się poszukiwanie przyczyn obecności w świecie zła, które uczyniło wyłom 

w doskonałym boskim stworzeniu. Chociaż problem samej możliwości zaistnienia zła w 

świecie w obliczu nieskończonej dobroci bytu Bożego jest spowity apofatyczną mgłą 

tajemnicy, to prezentowani myśliciele usiłowali, choćby częściowo, przeniknąć jej 

zasłonę. Albowiem wychodzą z założenia, że tylko poznanie przyczyny zaistnienia 

cierpienia i śmierci może prowadzić do wskazania na sposób uwolnienia się z nich. 

Zgodnie z dogmatyką chrześcijańską przyjmują fakt grzechu pierworodnego jako 

początek skażenia stworzenia przez zło. To zaś skażenie pociąga za sobą obecność 

cierpienia i śmierci. Spośród omawianych myślicieli tylko Fiodorow nie wgłębia się 
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zbytnio w problematykę teodycei, natomiast pozostali myśliciele zadają fundamentalne 

pytanie o możliwość zaistnienia zła, które stanowiło możliwość wyboru dla prarodziców. 

Niesmiełow odwołuje się do wyjaśniania antropologicznego, rozważając psychologiczne 

motywy upadku prarodziców. Jednak nie jest to ostateczny poziom wyjaśniania, 

ponieważ zło w świecie zrodziło się wraz z buntem przeciwko Bogu części czystych 

duchów. Korzenie zła są tu jednak ostatecznie natury moralnej i wynika ono z 

niewłaściwego spożytkowania wolności. O ile w przypadku czystych duchów możemy 

mówić o świadomym buncie wobec Boga, to człowiek skaził stworzenie złem wskutek 

pomyłki, będąc kuszony przez szatana. Niesmiełow nie sięga jednak do ontologicznego 

wyjaśniania genezy zła, co ma źródło w antropologicznych założeniach jego filozofii. 

Taką pogłębioną perspektywę ontologiczną znajdujemy natomiast u Bułgakowa i 

Karsawina, a zwłaszcza Bierdiajewa. Tutaj akcent przesuwa się w stronę rozważań 

dotyczących ontycznego statusu nicości. Fakt, że świat został stworzony z nicości,  

podsuwa tym myślicielom możliwe wytłumaczenie genezy zła, jako związanego z tą 

nicością. Bułgakow i Karsawin odrzucają wprawdzie taką możliwość, że zasada zła 

zawarta jest w pierwotnej boskiej nicości (taką koncepcję znajdujemy w Bierdiajewa 

koncepcji pierwotnej wolności, rozumianej jako Ungrund), z drugiej jednak strony 

niebezpiecznie zbliżają się do pojmowania nicości jako autonomicznej całkowicie w 

stosunku do Boga zasady. To zaś grozi popadnięciem w manicheizm. Mimo, że obaj 

myśliciele deklarują prywatywną koncepcję zła, to na poziomie rozważań ontologicznych 

wikłają się w trudności, które grożą zakwestionowaniem Bożej wszechmocy. Zresztą, i 

Bułgakow, i Karsawin akt stworzenia świata przez Boga pojmują jako jego ofiarę, co 

zbliża ich w stronę gnostyckich interpretacji stworzenia i stoi w sprzeczności z 

deklarowaną ortodoksyjnością, ale może też być świadectwem  poszukiwania podstaw 

teodycei w charakterze samego bytu  Boga. Jeśli bowiem Golgota stoi u podstaw 

stworzenia, to wtedy odpada konieczność usprawiedliwiania Boga z tego, że stworzył 

świat pełen cierpienia i śmierci. Najbliższy gnozy był natomiast Bierdiajew, który głosił 

koncepcję niestworzonej wolności i swoją filozofię określał mianem chrześcijańskiego 

gnostycyzmu. 

Znamiennym rysem przedstawionych koncepcji eschatologicznych jest ich 

chrystocentryzm. Oznacza on, że problem cierpienia i śmierci jest w nich rozważany z 

pozycji nauki o Bogoczłowieczeństwie. Wcielenie Boga, jego cierpienie i śmierć na 

krzyżu jest jedyną drogą przezwyciężenia ludzkich cierpień i śmierci. U Fiodorowa 

moment chrystologiczny jest wyakcentowany najsłabiej, chociaż stawia on Chrystusa 
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jako wzorzec doskonałego wskrzesiciela. Natomiast pozostali myśliciele prawdę o 

kenozie Chrystusa stawiają w centrum swoich rozważań. Wcielenie Chrystusa uczyniło 

możliwym to, aby śmierć przestała być tylko fundamentalnym złem, lecz stała się także 

drogą prowadzącą do uwolnienia się od niej. Jest to osiągalne na drodze kenozy, która 

oznacza, że śmierć zostaje przezwyciężona przez Chrystusa jego śmiercią. Paradoksalnie, 

w świetle śmierci i zmartwychwstania Chrystusa,  śmierć okazuje się być darem Boga i 

swoistym dobrem. Odbudowa sofijnego porządku stworzenia (Bułgakow), przywrócenie 

Bożego obrazu w człowieku  i oczyszczenie ludzi z grzechu (Niesmiełow), wprowadzenie 

niedoskonałego stworzenia w doskonałość Absolutu (Karsawin), przezwyciężenie 

skutków obiektywacji (Bierdiajew) dokonuje się poprzez kenozę Chrystusa i w niej 

filozofowie ci widzą jedyny sposób przezwyciężenia zła. Kenotyczne 

Bogoczłowieczeństwo jest przy tym jakby przedłużeniem ofiarnego aktu stworzenia, o 

którym wyżej była mowa. Poprzez ofiarę Chrystusa na krzyżu śmierć przestaje być 

przejawem upadku, ale zostaje włączona w obszar zbawienia i przeobrażenia świata i 

ludzi. Pisze o tym współczesny rosyjski filozof W. Ingowatow: „Właśnie wiara w 

Chrystusa jest tą ontologiczną podstawą, bez której niemożliwe jest przeobrażenie 

istnienia. Symbolem przeobrażenia człowieka staje się krzyż, na którym śmierć została 

uświęcona ofiarą Zbawiciela. Absolutnie niewinny i bezgrzeszny Chrystus dobrowolnie 

był zmuszony najpierw przyjąć śmierć, aby potem ją zwyciężyć. Dlatego bez śmierci nie 

ma życia, nie ma zmartwychwstania. Bunt, protest przeciwko śmierci zupełnie nie jest 

cechą chrześcijańską.”595   

Bogoczłowieczeństwo oznacza nie tylko usensownienie ludzkiego cierpienia i śmierci, 

nadanie im zbawczego charakteru, ale także wiąże się z dowartościwaniem ludzkiej 

cielesności. Fakt, że Chrystus cierpiał i umarł w ciele i również cieleśnie zmartwychwstał 

oznacza pełną rehabilitację ludzkiej cielesności. U wszystkich pięciu myślicieli położony 

jest nacisk na to, że jedyną pełną formą nieśmiertelności jest nieśmiertelność cielesna, 

chociaż w ciele już przebóstwionym. To znaczenie cielesnego sposobu bytowania 

szczególnie widoczne jest u Fiodorowa i Karsawina, którzy nie dopuszczają możliwości 

pośmiertnego bytowania człowieka w formie niematerialnej  duszy. Natomiast Bułgakow 

i Niesmiełow nie głoszą aż tak radykalnego poglądu i przyjmują, że istnieje stan pośredni 

pomiędzy momentem śmierci i zmartwychwstania, kiedy człowiek egzystuje tylko 

niematerialnie.   Nie jest to jednak stan doskonały, ale przejściowy, do zmartwychwstania 

                                                
595 W. Ingowatow, Obmirszczionnyj cziełowiek. Opyt eschatołogiczieskoj antropologii, Barnauł 2003, s.130. 
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i sądu ostatecznego. Bierdiajew nie zajmuje wyraźnego stanowiska co do istnienia i 

natury stanu pośredniego. Tak więc, w zgodzie z tradycyjną chrześcijańską nauką o 

zmartwychwstaniu, prezentowani myśliciele odrzucają eschatologiczny spirytualizm. 

Istnieją natomiast między nimi różnice co do pojmowania natury zmartwychwstałych 

(albo wskrzeszonych, jak u Fiodorowa) ciał. Fiodorow twierdzi wręcz, że ciała zmarłych 

przodków powinny być literalnie odtworzone z pozostałego po nich prochu. Karsawin, 

chociaż przy innych założeniach, przyjmuje fakt cielesnego unieśmiertelnienia człowieka 

w jego empirycznym istnieniu. Bułgakow mówi o zachowaniu materialnej więzi ciała 

zmartwychwstałego ze zmarłym, natomiast Niesmiełow twierdzi, że przy 

zmartwychwstaniu dusza utworzy sobie całkiem nowe ciało. Bierdiajew mówi o ciele 

duchowym. Niezależnie jednak od tych różnic  mamy tu do czynienia ze swoistym 

eschatologicznym realizmem, to znaczy uznaniem wyższości ludzkiej egzystencji 

duchowo-cielesnej nad wyłącznie duchową. To zaś ma swoje chrystologiczne 

uzasadnienie w wydarzeniu, jakim było wcielenie i zmartwychwstanie Chrystusa. 

Istotnym elementem eschatologicznej refleksji omawianych filozofów jest ich 

stosunek do zagadnienia powszechności zbawienia. Tutaj ostrość w postrzeganiu 

problematyki obecności zła w świecie znajduje przeciwwagę w snutych i uzasadnianych 

wizjach apokatastazy. Fiodorow,  Bułgakow i Bierdiajew przyjmują pełna apokatastazę, 

to znaczy zbawienie wszystkich ludzi i wszystkich upadłych duchów. Natomiast 

Niesmiełow tylko warunkowo dopuszcza zbawienie szatana. Karsawin głosi zaś 

koncepcję, która nie odrzuca powszechności zbawienia ludzi, ale też i   nie neguje 

wieczności piekła i kary. Spośród tych koncepcji ta właśnie wydaje się być najbardziej 

paradoksalną. Koncepcja apokatastazy wydaje się być najbardziej znaczącym dorobkiem 

intelektualnym rosyjskiej eschatologii . Idee te poniekąd zdają się przeczyć opiniom o 

przemożnym wpływie elementów gnostycko-manichejskich w rosyjskiej myśli 

filozoficznej. Ów eschatologiczny optymizm, płynący z nauki o apokatastazie, działa u 

rosyjskich myślicieli, rozważających problemy związane z cierpieniem i śmiercią, na 

zasadzie kontrastu. Dotkliwość skutków grzechu i zła zostaje zrekompensowana 

nadmiarem Bożej łaski, prowadzącej do powszechnego zbawienia. Nieprzyjmowanie 

rozwiązań pośrednich, kompromisowych jest charakterystyką całej rosyjskiej myśli. 

Widać to także w nauce o powszechności zbawienia. Penitencjarne pojmowanie 

zbawienia nie znajduje poparcia u najwybitniejszych rosyjskich myślicieli, ponieważ 

kłóci się z obrazem Boga jako nieskończenie miłosiernego Stwórcy i Zbawiciela. Poprzez 

naukę o apokatastazie rosyjscy myśliciele również odrzucają możliwość ontologizacji zła, 
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które okazuje się być czymś wtórnym wobec dobra. Apokatastaza oznacza odbudowanie 

stworzenia w jego pierwotnym doskonałym stanie, a zło, cierpienie i śmierć, jako 

całkowicie przezwyciężone, paradoksalnie przyczyniają się do  przyrostu dobra.  Przy 

tym apokatastaza nie narusza wolności bytów stworzonych, ponieważ, co podkreślają jej 

rosyjscy zwolennicy, łączyć się powinna z wyrażaną przez grzeszników wolą zbawienia. 

Tendencja do tego, aby postrzegać Boga nie jako karzącego, surowego Sędziego, lecz 

jako zasadę najwyższej miłości do stworzenia jest także widoczna w koncepcji Fiodorowa 

o warunkowości proroctw apokaliptycznych. Wynika z niej, że Bóg nie przesądza z góry 

losów świata, nie skazuje go na kosmiczną katastrofę, lecz wzywa najpierw ludzi do 

przemiany siebie i przemiany świata. Zresztą oryginalność i nowatorski charakter refleksji 

Fiodorowa w tym zakresie dobrze jest widoczna, gdy porównać jego koncepcję z 

biblijnymi opisami końca świata, które przytacza Niesmiełow.  

Poglądy rosyjskich zwolenników apokatastazy niewątpliwie wpłynęły na umocnienie 

obecnej i wcześniej w prawosławiu tendencji. Widać to w stwierdzeniach niektórych 

znawców teologii prawosławnej. Andrzej Sarwa pisze, że „[...] na cierpienia grzeszników 

Bóg może odpowiedzieć pełną miłością i uwolnić ich, wprowadzajac ich na koniec do 

Swego Królestwa. Cierpienia ich mogą jednak trwać nieskonczenie długo, przez „eony” 

czasów, aż do całkowitego oczyszczenia tych, którzy w życiu pobładzili, wybrali źle – z 

najrozmaitszych przyczyn, ludziom nieznanych, znanych wszakże Bogu. Bóg zaś 

wszystko może. A Bóg jest Ojcem także i grzeszników. A żaden ojciec nie karze swego 

dziecka nieskończenie długo, bez względu na przewinę, jakiej by się dopuściło. Bo 

Miłość wybacza...”596  Z drugiej jednak strony nie brakuje i dzisiaj wśród prawosławnych 

teologów zdecydowanych zwolenników wieczności kar piekielnych. Nikolas Vasiliadis, 

odnosząc się do poglądów Bierdiajewa (ale także i Bułgakowa) pisze: „[...] filozof N. 

Bierdiajew w swojej książce O priednaznaczenii czełowieka, zwłaszcza w cz.3., rozdz. 2. 

(Giejenna), odrzuca wieczność piekła i dołącza się do heretyckich nauk Orygenesa i jego 

zwolenników. Orygenes, próbując pogodzić Bożą dobroć z Bożą sprawiedliwoscią, 

sformułował poglądy, które nasza święta Cerkiew odrzuciła jako niegodne na V Soborze 

Powszechnym.”597 Ta rozbieżność poglądów pokazuje, że problem apokatastazy jest dalej 

w sensie dogmatycznym otwarty i zdanie prezentowanych filozofów w toczonej dyskusji 

ma istotne znaczenie. 

                                                
596 Andrzej Sarwa, Rzeczy ostateczne człowieka i świata. Eschatologia Kościoła Wschodniego, Łódź 2003, 
s.198. 
597 Nikolas Vasiliadis, Misterium śmierci,  Białystok 2005, przekład Andrzej Bień, Katarzyna Korszak, s.488. 
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Zło, cierpienie i śmierć rozpatrywane są przez rosyjskich myślicieli w wymiarze 

kosmicznym, to znaczy mają oni na względzie to, że skutkiem grzechu pierworodnego jest 

skażenie całego stworzenia. Dlatego też proces zbawienia dokonuje się w skali całego 

wszechświata. W ten sposób podkreślone zostaje znaczenie więzi człowieka ze światem 

fizycznym, z całą przyrodą, która realizuje się poprzez jego cielesność. Człowiek nie jest 

rozpatrywany jako byt wyizolowany z przyrody, lecz wskutek grzechu zostały naruszone 

jego harmonijne relacje z przyrodą i w związku z tym przyroda jawi mu się jako niosąca 

cierpienie i śmierć. Szczególnie motyw ten wyakcentował Fiodorow, lecz na poczesnym 

miejscu znajduje się on także u pozostałych myślicieli. Przeobrażenie i przebóstwienie 

człowieka oraz przyrody w związku z tym jawia się jako dwa człony tego samego procesu 

zbawienia. Kenoza Chrystusa posiada swój wymiar zarówno antropologiczny, jak i 

kosmiczny. Człowiek w relacji do przyrody znajduje się w sytuacji jej więźnia, jednak 

stan ten jest spowodowany jego winą i jego grzechem. Tylko Fiodorow sądził, że 

człowiek własnym wysiłkiem może przełamać to zamknięcie w świecie przyrodniczych 

determinizmów. Jednak jego propozycja wydaje się być problematyczna. Skażenie 

rzeczywistości jest zbyt głębokie, aby fatalne następstwa grzechu   mógł on własnymi 

silami odwrócić. Ostatecznie przecież walka ze śmiercionośną przyrodą ma się 

dokonywać poprzez wprzęgnięcie w nią sił tejże przyrody. Skąd jednak immanencja ma 

czerpać energię do przemiany,   krążąc bez przerwy w samej sobie? Potrzebna jest kenoza 

Boga w odniesieniu do człowieka i do kosmosu. Ten motyw jest silnie wyakcentowany u 

Bułgakowa, Karsawina i Bierdiajewa. 

Myślenie prezentowanych filozofów porusza się w obszarze nieustannej dialektyki 

buntu i pokory. Rzeczywistość cierpienia i śmierci wyniknęła z zasadniczego buntu 

człowieka i upadłych duchów w stosunku do Boga i jego twórczych zamiarów. Ten bunt 

miał jednak i swoją pozytywną stronę. Oto przez grzech człowiek uświadomił sobie 

znaczenie wolności, którą może wykorzystać do swojego zbawienia  i wkroczenia na 

wyższy stopień istnienia po przejściu drogi cierpienia i śmierci. Doświadczenie grzechu i 

zła nie było więc daremne, a nawet może być traktowane jako pozytywne i zbawcze. Jest 

to podstawowy paradoks chrześcijańskiego myślenia, który szczególnie dobitnie ukazuje 

Karsawin i Bierdiajew. Co więcej, to ludzkie doświadczenie wzbogaca Boga, który sam 

będąc bez grzechu wziął na siebie jego ciężar w postaci cierpienia i śmierci. Bóg 

wzbogacił się w człowieku – taki wniosek potwierdza antropologiczny wymiar rosyjskiej 

myśli religijnej. Antropologizm przewija się u wszystkich wymienionych myślicieli, 

momentami ocierając się o religię człowiekobóstwa. Jego przejawem jest ideał 
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wskrzeszenia ludzi przez samych ludzi u Fiodorowa, czy antropologiczna droga 

odkrywania Boga u Niesmiełowa albo apoteoza ludzkiej twórczości u Bierdiajewa. 

Jednak w istocie u żadnego z prezentowanych myślicieli nie następuje odejście od 

teologicznej podstawy, którą stanowi Bogoczłowieczeństwo. W tym też wyraża się duch 

pokory, zawarty w ich koncepcjach. Zbawienie jest przez nich pojmowane jako 

uczestniczenie w eschatologicznej „inicjatywie” Chrystusa, jako włączenie się w nią. 

Dlatego wzorcem dla człowieka jest pokorne znoszenie krzyża przez Chrystusa. 

Cierpienie i śmierć zostają pokonane poprzez znoszenie ich. Może najsłabiej ten motyw 

był podjęty przez Fiodorowa, który więcej mówi o pokorze wypływającej z pamięci o 

zmarłych przodkach i o długu ich wskrzeszenia. Pozostali myśliciele zaś w centrum 

stawiają cierpienie i śmierć Chrystusa, które należy zaakceptować tak samo, jak własne 

cierpienie i śmierć. 

Bunt i pokora mogą być jednak rozważane również w innym schemacie. Mianowicie 

bunt człowieka może kierować się przeciwko cierpieniu, które jego zdaniem nie zawsze 

jest przez niego zawinione. Wtedy większej wagi nabiera problem teodycei, który w 

klasycznej formie wyrażony jest przez Dostojewskiego, który nie godzi się na świat, w 

którym cierpią niewinne dzieci. Czy prezentowani filozofowie również idą drogą tego 

buntu? Można czasami odnieść wrażenie, że ciężar argumentacji przesuwa się w stronę 

rozważania zagadnień związanych z problematyką ludzkiego grzechu i winy, co 

powoduje, że kwestia cierpienia z obszaru teodycei zostaje przesunięta w obszar 

soteriologii. Takie nastawienie można dostrzec u Bułgakowa, Niesmiełowa, Karsawina, 

Bierdiajewa. Natomiast ludzki bunt przeciwko cierpieniu lepiej jest widoczny u 

Fiodorowa. W tym kontekście warto jest powołać się na znaczące uwagi niemieckiego 

teologa Johanna Baptista Metza, który usiłuje fenomen cierpienia ukazać także w jego 

oddzieleniu od zagadnienia grzechu i winy. Pisze on: „Pytanie o sprawiedliwość dla 

niewinnie cierpiących, niezwykle głęboko niepokojące biblijne tradycje, zostało 

mianowicie z chwilą teologizacji chrześcijaństwa przemienione w pytanie o odkupienie 

winnych. Odpowiedź na to pytanie była na podorędziu: czyn odkupieńczy Chrystusa. 

Chrześcijańska soteriologia udramatyzowała nadmiernie problem winy i zrelatywizowała 

problem cierpienia. Teologia uznała, że w ten sposób wyjmie tkwiący w chrześcijaństwie 

cierń w postaci problemu teodycei. Pytanie o cierpienie dostało się w krąg 

soteriologiczny. Chrześcijaństwo przemieniło się z religii, wrażliwej przede wszystkim na 

cierpienie, w religię wrażliwą przede wszystkim na grzech. Pierwsze spojrzenie zwracało 

się już nie ku cierpieniu stworzenia, lecz ku jego winie.[...] Czy krzyku ludzi w 
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otchłannych dziejach cierpienia ich świata nie wyrugowaliśmy zbyt szybko i zbyt 

beztrosko z chrześcijańskiego przepowiadania cierpienia?”598 Autor ten wypowiada się 

też przeciwko nadmiernemu akcentowaniu koncepcji cierpiącego Boga, ponieważ wtedy, 

w obliczu cierpienia samego Boga, cierpienie ludzkie nie może być stawiane jako zarzut 

wobec Boga. Zamiast cierpienia w Bogu, uważa, należałoby większy nacisk położyć na 

cierpienie z powodu Boga. Język skargi i krzyku, który znajdujemy u cierpiącego 

sprawiedliwego Hioba i opuszczonego na krzyżu Chrystusa może więcej powiedzieć o 

cierpieniu, niż odniesienie go tylko do grzechu ludzi. Takie, pozbawione 

soteriologicznego obciążenia, pojmowanie cierpienia możemy na gruncie rosyjskiej 

filozofii religijnej znaleźć u Szestowa, który nie znajduje oparcia w cierpiącym wraz z 

ludzkością na krzyżu Bogoczłowieku, lecz de profundis zwraca się językiem skargi i 

buntu  ku niepojętemu Stwórcy. Jednak myśliciele rosyjscy, opowiadajacy się za religią 

Bogoczłowieczeństwa, mówiąc o cierpieniu w Bogu, nie zmniejszali przecież przez to 

rangi cierpień ludzkich. Myśl ta, że bezgrzeszny Bóg wzbogaca się w człowieku, bo 

cierpi ludzkim cierpieniem wskazywałaby i na to, że trudno jest ograniczać się w próbie 

ich interpretacji do perspektywy wyłącznie soteriologicznej. Odnosi się to zwłaszcza do 

Karsawina i Bierdiajewa.    

W świetle przedstawionych koncepcji rodzi się pytanie, czy u myślicieli tych nie 

doszło do nadmiernej teologizacji problematyki cierpienia i śmierci i czy religijne 

uniesienie nie przeważyło u nich nad racjonalnym filozoficznym namysłem. Perspektywa 

eschatologiczna słabo została przyswojona przez filozofię zachodnią, która odsyła ją do 

kręgu mitu, jakby zapominając, że istnieje też coś takiego jak mit rozumu i racjonalności. 

Sceptycyzm i ostrożność myśli zachodniej unieważnia znaczenie eschatologicznej etyki i 

eschatologicznej metafizyki. Ostatecznie jednak nie chodzi tylko o to, żeby świat 

poznawać, lecz poznawać i przeżywać albo przeżywająco poznawać i poznawczo 

przeżywać. Rosyjscy myśliciele wskazywali na ową integralność ludzkiej istoty, która jest 

istotna zwłaszcza w odniesieniu do fenomenów cierpienia i śmierci. Dlatego od filozofii 

oczekiwali czegoś więcej, aniżeli tylko opisu i rozumienia rzeczywistości. Zadanie 

filozofii pojmowali w kategoriach nadawania celu ludzkiemu życiu. Następujace 

stwierdzenia Ingowatowa dobrze, jak się zdaje, opisują rozumienie posłannictwa filozofii 

przez rosyjskich religijnych myślicieli: „Zgodnie ze swoją wewnętrzną myślową strukturą 

filozofia może być określona jako ponadnaukowe intuicyjne wnikanie w istnienie. Sens 

                                                
598 Johann Baptist Metz, Teologia wobec cierpienia, Kraków 2008, przekład Juliusz Zychowicz, s.143-144. 
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takiego rozumienia nie da się ustanowić poza ogólnym światopoglądowym horyzontem 

człowieka, jego pierwotnymi religijno-metafizycznymi intuicjami. Główne powołanie 

filozofii, sam sens jej istnienia w duchowej kulturze ludzkości można byłoby 

symbolicznie przedstawić w charakerze przewodnika człowieka na drodze do swojej 

prawdziwej Ojczyzny, dla osiągnięcia prawdziwego celu obecności w świecie. Ta droga 

spełnia się w osobie poprzez własne duchowe przeobrażenie, ponieważ w człowieku 

należy widzieć nie tylko to, co jest , ale i to, co powinno być.”599  

Można powiedzieć, że filozofia, jeśli pojmować ją jako poszukiwanie, w konieczny 

sposób prowadzi do problematyki eschatologicznej. Rozerwanie porządku teologicznego i 

filozoficznego w myśli zachodniej prowadziło to tego, że filozofia nie tylko zamykała się 

przed perspektywą eschatologiczną, lecz nawet poddawała ją krytyce i stawała się jej 

wroga. Tymczasem eschatologię można traktować jako dopełnienie wyczerpującej 

filozoficznej analizy fenomenów śmierci i cierpienia na poziomie ludzkiego rozumu. 

Zagadka zła w świecie, jego genezy nie da się rozwiązać na płaszczyźnie czysto 

filozoficznej. Dopiero sięgnięcie do religijnego mitu może wskazać nie tylko na możliwą 

genezę zła, ale i sposób jego przezwyciężenia. Tu jeszcze raz można odwołać się do 

zdania Ingowatowa: „[...] antropologia filozoficzna, organicznie związana jest z nauką 

eschatologiczną o końcu świata, zawsze zwrócona jest do tego, co transcendentne, do 

Boga jako «alfy i omegi» wszelkiego istnienia. Nie będzie przesadą powiedzenie, że w 

takim rozumieniu filozofia człowieka pojawia się na progu teologii. Lecz na mocy tego, 

że ze swojej natury filozofia dysponuje innymi sposobami i metodami myślenia, aniżeli 

teologia, nigdy nie przekracza ona tej cienkiej granicy i nie rozpuszcza się w tej ostatniej. 

Nie można także mówić, że jakaś z tych sfer ludzkiego ducha  jest «lepsza» albo «gorsza» 

od drugiej: autentyczna filozofia i chrześcijańska teologia mają wspólnie jeden i ten sam 

cel – wyjaśnienie boskiej zasady, określenie dróg Boga w świecie, wypełnienie 

egzystencjalnej obecności człowieka w świecie autentycznym i wyższym sensem.”600  

Filozofowie, prezentowani w tej pracy, szli właśnie taką drogą. Wybór „narzędzia” 

poznania, którym może być albo teologia, albo filozofia nie był  dla nich sprawą 

pierwszej rangi. Istotne natomiast było wyjaśnienie fenomenów cierpienia i śmierci, 

znalezienie dla nich jak najszerszego kontekstu. Stąd mamy dociekanie filozoficzne 

nieustannie przeplatane refleksją teologiczną. Choć z punktu widzenia zachodniej myśli 

takie postępowanie jest przydawaniem filozofii tego, co nie należy do jej istoty, to z tego 

                                                
599 W. Ingowatow, Obmirszczionnyj cziełowiek. Opyt eschatołogiczieskoj antropologii, s.67. 
600 Ibidem, s.23. 
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jednak wcale nie wynika, że myśl ta posiada monopol na określanie czym filozofia ma się 

zajmować, a czym nie. Refleksja eschatologiczna myślicieli rosyjskich dowodnie 

pokazuje, że możliwe są inne sposoby uprawiania filozofii. Zresztą myślenie zachodnich 

religijnych egzystencjalistów (Kierkegaard, Unamuno) wcale nie odbiega aż tak bardzo 

od przedstawionych tu koncepcji, biorąc pod uwagę nasycenie go pierwiastkami 

teologicznymi. Efektem zamykania się filozofii w obszarach naukowej racjonalności i 

empirycznej sprawdzalności jest atrofia związana z jej myśleniem na temat śmierci. O ile 

jeszcze rozważany jest przyrodniczy i egzystencjalny aspekt śmierci, to cała 

problematyka nieśmiertelności jest wyrzucana poza obręb dociekań filozoficznych. 

Kantowski krytycyzm kładzie się cieniem na znacznej części współczesnej refleksji 

tanatologicznej. Na te ograniczenia zwraca uwagę Georg Scherer, wskazujący na 

niebezpieczeństwo zbyt łatwej rezygnacji filozofii z rozważania rzeczywistości w 

aspekcie jej głęboko rozumianej jedności: „Czy nasza wiedza o śmierci i o wszystkim, co 

się z nią wiąże, wyczerpuje się na tym, co mają nam o niej do powiedzenia dzisiejsze 

nauki, a przede wszystkim nauki przyrodnicze? A może znaczenie mają także 

doświadczenia odkrywane w religiach, literaturze i sztuce? Zbyt łatwo zapominamy o 

tym, że dzisiejsze nauki dostarczają nam informacji o śmierci zdobywanych w granicach 

określonych metod, które są uzależnione od również ograniczonych perspektyw i 

aspektów. Dlatego nie potrafią one dostarczyć nam całej wiedzy, niezbędnej do tego, by 

nasze stanowisko wobec śmiertelności człowieka było należycie uzasadnione.”601 

Refleksja, prezentowanych w tej pracy autorów, dotycząca zagadnień związanych ze 

śmiercią i cierpieniem wskazuje, że możliwa jest inna droga, aniżeli ta, którą poszedł 

zachodni racjonalistyczny minimalizm i redukcjonizm. Istnieją zresztą konsekwencje 

społeczne i mentalne takiego zawężonego, pozbawionego horyzontu eschatologicznego 

pojmowania umierania i cierpienia. Przestają one bowiem pełnić rolę doświadczeń 

fundamentalnych, a traktowane są wręcz jako dodatkowy kłopot, nie przystający do 

sprawnie funkcjonujacej machiny społecznej. Stąd rodzi się na przykład pokusa 

uprawomocnienia praktyk eutanazyjnych.  

Co istotnego wnieśli do filozofii, rozumianej w jej uniwersalnym wymiarze, 

myśliciele, których poglądy usiłowałem w swojej pracy przybliżyć i zanalizować?  Na 

pewno będzie to „napięcie eschatologiczne”, które przewija się przez ich koncepcje. Jest 

ono jednakowo silne, niezależnie od tego, czy ich ontologia bardziej zmierza w stronę 
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realizmu (Fiodorow), czy też osiąga pewne szczyty myśli spekulatywnej (Bułgakow, 

Karsawin). Jeśli rozwój filozofii pojmować jako pewną oscylację związaną ze wzrostem i 

opadaniem owej eschatologicznej fali, to myśliciele ci reprezentują tę pierwszą tendencję. 

Jest to być może jeden z podstawowych wyróżników rosyjskiego renesansu religijnego, 

który podziałał zapładniająco na filozofię światową. Właśnie poprzez owo zatrzymanie 

filozoficznej uwagi na całej złożoności problematyki eschatologicznej, poprzez drążenie 

tematów związanych z tym wszystkim, co implikuje myślowe sięganie poza przyrodniczy 

fakt śmierci śmierci  i cierpienia, myśl ta pobudza i nie pozwala zapaść w dogmatyczną 

drzemkę. Eschatologia, wypierana z obszaru dociekań filozoficznych w stronę teologii, 

nabiera tu swojego również filozoficznego sensu i blasku. W ten sposób filozofia 

przedłuża trakty, po których przyzwyczaiła się chodzić i abstrakcyjnie pojmowaną 

wieczność napełnia żywą ludzką nadzieją.      
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