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Rosyjska myśl filozoficzna - między kontemplacją a czynem 

 
 

I. W poszukiwaniu metodologii badań ducha filozofii rosyjskiej 

 

 Artykuł ten jest jedną z prób określenia specyfiki rosyjskiego sposobu filozofowania, 

którą w tej książce nazywa się „duchem filozofii”. Duch filozofii rosyjskiej już niejednokrotnie 

stawał się przedmiotem mniej czy bardziej systematycznych badań i analiz owocujących 

różnorodnymi konstatacjami. Najbardziej znaną, zapewne z racji swej efektowności, jest 

interpretacja umieszczająca tę filozofię w ramach sporu słowianofilsko - okcydentalistycznego. 

Jak wykazują jednak najnowsze badania, określanie tymi terminami kierunków intelektualnych 

i politycznych funkcjonujących w Rosji od początku jej bytu państwowego aż po czasy1 nam 

współczesne, fałszuje raczej i rozmywa historię i myśl rosyjską, zwłaszcza o tematyce 

społecznej. Jak pisze znany badacz filozofii rosyjskiej, Janusz Dobieszewski, spór 

okcydentalistyczno - słowianofilski odpowiada tylko okresowi między latami 30. a 60. XIX 

wieku, a wcześniejsze i późniejsze dyskusje pomiędzy kierunkami intelektualnymi można ująć- 

jego zdaniem - w bardziej adekwatne ramy sporu pomiędzy „teoriami kryzysu” a „teoriami 

                                                
1 Zob.  Jan Dobieszewski, Klasyczna wersja sporu między słowianofilstwem a okcydentalizmem (w:) Wokół 
słowianofilstwa. Almanach myśli rosyjskiej, Warszawa 1998, s.9. 



przełomu”. „Teoria kryzysu” byłaby, w jego ujęciu, „takim opisem rzeczywistości, w którym 

świat ujmowany jest jako będący w stanie radykalnego pęknięcia, rozdwojenia, sprzeczności”. 

Między stronami rozdwojenia istnieje jakaś szczelina, przepaść, nieprzenikalna dla teorii. 

Jedyna możliwa teoria tego stanu, teoria kryzysu, powinna maksymalnie opisywać te strony 

rozdwojenia, zawężając ową szczelinę. „Teoria przełomu” oznacza zaś odejście od teorii 

kryzysu w stronę koncepcji metafizycznej, jest tworzeniem obrazu procesów historycznych, 

który ignoruje fakty.2 

 Takie czy inne spojrzenie na filozofię rosyjską zawsze będzie jednak tylko cząstkowe, 

podobnie jak to jest z obrazem świata opisywanego na różne sposoby przez ludzi. Zawsze jest 

on tylko obrazem perspektywicznym, proponującym cząstkowe analizy, skazanym na 

konieczność ciągłych interpretacji. Rzetelne podejście do tego zagadnienia musiałoby zatem 

oznaczać ułożenie dość bogatej i zróżnicowanej mozaiki tych dotychczasowych interpretacji. 

Powstałby wtedy pewien zarys syntezy, z konieczności niedomknięty, bo pozostawiający 

miejsce na przyszłe interpretacje. Uwzględniałby on, z jednej strony, dotychczasowe głosy w 

tej sprawie samych Rosjan, a z drugiej - wypowiedzi teoretyków zdolnych do dystansu wobec 

zagadnienia, bo stojących z zewnątrz, nierzadko na gruncie innej kultury. Pojawiłyby się tu 

zatem elementy filozoficznego samopoznania Rosjan, ale też i poznania uzyskiwanego poprzez 

dialog z Innymi. 

 Oczywiście, ciągle tu opieramy się na założeniu, że możliwe jest zarówno 

samopoznanie, jak też i poznanie w oczach Innego, samodzielne określenie własnej tożsamości 

i dookreślanie jej poprzez Innych. Idąc za Toporowem3 musimy jednak skorygować to dość 

popularne rozumienie samopoznania jednostki czy całych grup, konstytuowania własnej 

identyczności czy też tożsamości społecznej lub narodowej. Jeśli bowiem spróbujemy ją oprzeć 

na rozumie i pojmiemy ją jako samoświadomość, to wtedy pojawi się od razu szereg 

ogromnych trudności. Nie wiadomo przecież dokładnie, czy można dokonywać analogii 

pomiędzy samoświadomością jednostki a samoświadomością całej grupy społecznej. Weźmy 

tak dla przykładu dość często analizowane zagadnienie samoświadomości narodowej. Taka 

samoświadomość zakłada wiedzę pewnej etnokulturowej i historycznej wspólnoty o sobie 

samej. Jest to jednak jeszcze słabe i niedokładne określenie owego fenomenu. 

Samoświadomość nie wyczerpuje się bowiem w czynności zsumowania faktów, uściślenia 

                                                
2 Zob.  Jan Dobieszewski, op. cit., s.11-12. 
3 W. N. Toporow, Ewolucja rosyjskiej samoświadomości trwa (w:) Literaturnaja Gazieta, 13 maja 1998, nr 18-
19), 



szczegółów, klasyfikowania zdarzeń4. Nie może być pojmowana jako pewna zawartość worka, 

od czasu do czasu przetrząsywanego i uzupełnianego. Nie ma przy tym żadnej specyficznej 

nauki, która zajmowałaby się tego rodzaju samoświadomością. I nie ma jej potrzeby, co nie 

podważa znaczenia dotychczasowych wyników nauk humanistycznych. Do takiej pracy w 

zupełności wystarczają wysiłki poszczególnych nauk, które mniej lub bardziej pomyślnie radzą 

sobie z tym zadaniem i nie stosują tu wcale pojęcia samoświadomości. 

 Samoświadomość grupy- jak twierdzi Toporow- nie jest w ogóle sumą czegokolwiek, 

nie jest ani rezultatem ani wynikiem. Jest natomiast rodzajem specyficznej intelektualnej 

działalności, powstającej tylko wtedy, gdy w pewnej wspólnocie pojawia się potrzeba 

uświadomienia sobie integralnego doświadczenia odpowiedniej tradycji na ponadempirycznym 

poziomie. Zwykle zbiega się to również z kształtowaniem poczucia moralnej 

odpowiedzialności i za swoją przeszłość i za swoją teraźniejszość i za przyszłość, którą buduje 

ta wspólnota w teraźniejszości. W tym sensie o samopoznaniu społecznym można mówić jako 

o modusie istnienia owej etnokulturowej wspólnoty, dla której jej historyczna przestrzeń 

zaczyna się od jej kształtowania, jest skierowana w przyszłość i włączona do pewnej jednolitej 

całości.5 Jest to próba zobaczenia siebie w historiozoficznej perspektywie i metahistorycznej 

głębi, poza empirią i tym wszystkim, co przypadkowe. A to, co indywidualne wzbudza 

zainteresowanie grupy tylko wtedy, gdy pozostawia ślad, choćby niewyraźny na tym, co 

ogólne w samoświadomości narodu. Samopoznanie pewnej wspólnoty, w tym przypadku 

etniczno-kulturowej, nie może ponadto opierać się wyłącznie na własnych świadectwach, 

danych konkretnych i abstrakcyjnych pochodzących od niej samej, ale też na świadectwach 

pochodzących od innych. 

 Badanie samoświadomości społecznej, jak widać nie jest zadaniem łatwym. Przede 

wszystkim dlatego, że nie jest procesem ciągłym, może odbywać się tylko w sytuacjach 

szczególnych, w chwilach urojonego czy też prawdziwego zagrożenia bytu grupy. Ponadto 

najczęściej nie jest to samoświadomość całej wspólnoty, ponieważ nie wszyscy jej członkowie 

odbierają nowe sytuacje jako fakty stwarzające zagrożenie. Jakaś jej część, często bardzo 

znacząca, odbiera pewne przemiany nawet jako korzystne dla siebie, ujmuje je w innej optyce. 

 Biorąc pod uwagę wymienione trudności, można podjąć też inną próbę tworzenia 

obrazu ducha filozofii rosyjskiej. Nie wymaga ona cierpliwego oczekiwania na sumowanie się 

poszczególnych głosów, punktów widzenia w całościowej mozaice, poczynając od ujmowania 

                                                
4 Tamże.... 
5 W. N. Toporow, tamże... 



tej filozofii w ramach sporu pomiędzy materializmem a idealizmem, aż po jej obraz nakreślony 

przez „teorie kryzysu” i „teorie przełomu”, lecz podjęcia wysiłku dotarcia do samej struktury 

tego obrazu, czyli do panoramy narodowej filozofii rosyjskiej. Trzeba byłoby tu dotrzeć do 

intuicji czy form leżących pod wykładami filozofów, do czegoś, co można nazwać 

aprioryzmem obrazowym, leżącym u podstaw aprioryzmu rozumu6. Albowiem na poziomie 

logiki, sylogizmów, aparatu dedukcji i indukcji nie udaje się uchwycić różnic narodowych 

(chociaż można mówić o pewnej słabości terminu średniego w rosyjskim sylogizmie). 

Należałoby tu zatem przeanalizować, jak to uczynił wstępnie G. D.Gaczew, terminologię 

filozoficzną, wziąć pod uwagę takie pojęcia, jak: substancja, czas, przestrzeń, przedmiot, 

granica. Owszem, i tutaj konieczne byłoby tło porównawcze, ustawianie głównych kategorii tej 

struktury na tle innych ujęć tych podstawowych wyznaczników (np. czas według Rosjan i czas 

według Francuzów). Okazuje się bowiem, że przekładanie tych podstawowych kategorii w 

struktury innego języka może po drodze prowadzić do zafałszowania obrazu. Widać to 

chociażby - jak pokazuje Gaczew - gdy skoncentrujemy swoją uwagę na pojęciu przedmiotu. 

Otóż pojęciem przedmiot (priedmiet) oznacza się w języku rosyjskim to, co w języku 

niemieckim nazywane jest Gegen-stand - stojący na przeciwko (protiwo-stoj). Niemiecki 

wyraz akcentuje, jego zdaniem, dążenie do wertykalności, a pojęcie rosyjskie - aspekt 

horyzontalny, w którym odległość i szerokość są czymś o wiele ważniejszym, niż wysokość i 

głębia itd. Także do Rosji, jej mentalności czy filozofii nie można przenosić automatycznie 

zachodnioeuropejskiej jedności kategorii czasu i przestrzeni (czy wprost: czasoprzestrzeni). Tu 

bowiem występuje coś, co można nazwać niezgodnością czasu i przestrzeni. Aby tę intuicję 

Gaczewa prawomocnie uzasadnić, należałoby jednak przeanalizować całą literaturę rosyjską, w 

której ten aprioryzm obrazowy występuje i pokazać, jak filozofowie nieświadomie wychodzili 

od niego tworząc konstrukcje rozumu. Jest to jednak zadanie, które wymaga całych lat badań, 

dlatego powrócimy do perspektywizmu.  

 

II. Między kontemplacją a czynem 

 

  Perspektywizm w oglądzie ducha filozofii rosyjskiej spotykać się jednak musi z czymś 

absolutnym. Tą niepodważalną prawdą przy opisywaniu tej czy innej filozofii, tej czy innej 

                                                
6 Próbę taką zasygnalizował G .D. Gaczew w swoim wystąpieniu pt.”Mentalność czyli narodowy 
kosmopsychologos” podczas obrad Okrągłego Stołu przeprowadzonych w redakcji Woprosów Filozofii, mającej 
siedzibę w Moskwie,  na początku 1993 r. 



kultury narodowej jest ujmowanie jej jako dialektycznej jedności dwóch przeciwstawnych 

tendencji, ruchów stanowiących w sumie pewną całość. Tak właśnie ujmowana jest cała 

rosyjska kultura duchowa: jako organiczny związek krytycznego realizmu (przeradzającego się 

wąski przyziemny pragmatyzm) i zasady mistyczno-kontemplatywnej. Związek tych tendencji 

został na razie pokazany przez badaczy, zwłaszcza przez W.G. Szczukina, na przykładzie 

literatury pięknej, sporów teologicznych. Ale oni sami dostrzegli też, że tendencje te 

przekraczały ramy umysłowej spekulacji i stawały się często naczelnymi zasadami życia. Jak 

pisze W.G. Szczukin, „spory pomiędzy osiflanami a niestiażatielami na przełomie XV i XVI 

wieku, między tradycjonalistami a łacinnikami w XVIII w., i słowianofilami a okcydentalistami 

w XIX w. niewiele przypominały typowe dyskusje teologiczne czy polityczne.7 Były bowiem 

wyrazem tej dualistycznej struktury tkwiącej w każdej kulturze, która sprawia że można 

dopatrywać się zawsze dwóch biegunów i oscylacji między nimi, rozpinać obraz danej kultury, 

danego okresu historycznego w sferze „pomiędzy”: między zdrowym rozsądkiem ( 

pragmatyzmem) a mistycyzmem, racjonalizmem a irracjonalizmem, materializmem a 

idealizmem itd. 

 Coś, co opisuje całość kultury rosyjskiej, może z powodzeniem opisywać także jej 

część, jaką jest właśnie filozofia rosyjska ( tym bardziej, że często powieściopisarz pełnił tu 

rolę filozofa). Tę dialektyczną jedność dwóch przeciwstawnych tendencji: realizmu 

krytycznego (swoistego nominalizmu) i nurtu kontemplatywnego (antynominalizmu) w 

umysłowości Rosjan, podnoszoną przez W.G. Szczukina, spróbujemy zatem znaleźć i w 

ogólnie pojętej filozofii rosyjskiej. Nazwiemy ją tutaj dialektyczną jednością  filozofii 

kontemplacji i filozofii czynu (pamiętając ciągle, że ta interpretacja ducha filozofii rosyjskiej 

jest równie cząstkowa, jak wszystkie inne). 

 Wydaje się, że źródła tych dwóch nurtów można dopatrywać się w fatalizmie 

cechującym mentalność społeczeństw antycznych, w których narodziło się chrześcijaństwo ze 

swoją ideą wolnej woli człowieka (i która to idea, chociaż z wielkimi oporami, stała się z 

czasem fundamentem otwartej kultury Zachodu). Fatalizm wiązał się z brakiem wolności 

jednostki w świecie społecznym i koniecznością podporządkowania się jego regułom, z ideą 

dobra jako pełnego podporządkowania się podziałom społecznym i zła, jako próby wyjścia 

poza tą surową reglamentację życia (tak podobną do surowej reglamentacji przyrody, w której 

każdy organizm zajmuje swoją ściśle wyznaczoną ekologiczną niszę). W wyżej rozwiniętych 

                                                
7 Zob .W. G.Szczukin, Chrześcijański Wschód a topika kultury rosyjskiej (w:) Woprosy fiłosofii, nr 4, 1995,s. 



przejawach aktywności kulturowej fatalizm przyjmował postać badania i kontemplacji 

rzeczywistości, poznawania jej dla samego oglądania (i dla głębokiej rozkoszy umysłu, jaką 

rodzi posiadanie prawdy), formę wiedzy czystej, wolnej od doraźnych zastosowań i korzyści. 

(bo te nie były możliwe). Fatalizm ten mógł też rodzić samą kontemplację,  jak to widać w 

tradycji neoplatońskiej filozofii Greków (a potem w patrystyce wschodniej), czyli poznanie 

intuicyjne, bezpośrednie. Było to poznanie umysłem, a nie rozumem, widzenie umysłem. 

Różniło się ono tym od refleksji, że refleksja była tylko odbiciem poznania intuicyjnego, 

niedoskonałym, bo nie znającym jego form wytworem rozumu (A.Schopenhauer), dlatego 

skazanym na niekończące się rozróżnienia, dystynkcje i podziały. Oglądanie wprost umysłem 

przedmiotu poznania przewyższało jakiekolwiek antynomie, dążyło do jego jedności,  

integralności. Ponadto refleksja była medytacją nad „naturą” poznawanego przedmiotu, a 

kontemplacja stanowiła raczej docieranie do tego, co konkretne, była postrzeganiem z 

estetycznego punktu widzenia. 

 Jednakże, jak zwraca na to uwagę Szczukin, sama kontemplacja mogła rozgałęziać się, 

przyjmować formę kontemplacji nominalistycznej i spirytualistycznej.8 Pierwsza kierowała się 

na ogląd i zrozumienie harmonii oraz piękna świata realnego, namacalnego, była umiłowaniem 

tego, co doczesne (gardząc przy tym - ze zrozumiałych powodów - mistycyzmem, dzieleniem 

świata na dwie rzeczywistości; ziemską i transcendentną wobec tej pierwszej), druga natomiast 

odrzucała przykrą, bo rodzącą jedynie społeczne ograniczenia doczesność i zakładała 

mistyczne zjednoczenie się z istotą Boga, Bożą energią. Te dwa rozumienia kontemplacji były 

obecne nie tylko w antycznym chrześcijaństwie III i IV wieku, w którym pojmowano niekiedy 

(wbrew spirytualistom, takim jak Dionizy Areopagita) doczesny świat jako miejsce 

zamieszkiwania Boga (Orygenes, Klemens z Aleksandrii) lub  (wersji umiarkowanej) teren 

działania Opatrzności Bożej (Ewagriusz z Pontu)9, ale rywalizowały ze sobą aż do 9.wieku, 

kiedy to doszło do pewnego kompromisu tych obywdu źródeł (Jan Szkot Eriugena). Widać to 

zwłaszcza w zachodnim chrześcijaństwie, w którym średniowieczny nominalizm wchłonął te 

tradycje i zdecydował raz na zawsze o racjonalnym pojmowaniu kontemplacji na zachodzie 

Europy10. W oczach chrześcijańskiego Zachodu świat będzie zawsze realny, a byt Boga stanie 

                                                                                                                                                   
67 
8 Zob. W. G. Szczukin, op .cit., s.60. 
9 Jak pisze T. Spidlik, autor  świetnej monografii o myśli rosyjskiej, Ewagriusz umieszczał „kontemplację 
Opatrzności” wśród pięciu rodzajów theoria. Zob. T.Spidlik, Myśl rosyjska. Inna wizja człowieka, Warszawa 
2000, s.209. 
10 Zob. W. G. Szczukin, op. cit. s. 60. 



się czymś niepewnym, hipotetycznym, domagającym się wyszukiwania dowodów na jego 

istnienie.11 

 Błędne jednak byłoby tutaj stwierdzenie, że wschodnie chrześcijaństwo, które 

ukształtowało kulturę rosyjską, kompromis tych dwóch tradycji kontemplacji pojęło na sposób 

przeciwny, czyli że zaakcentowało spirytualistyczne pojmowanie czystego oglądu 

rzeczywistości boskiej, że uprawiało teologię wyłącznie jako modlitwę, dialog z Bogiem, 

mistyczne rozważania tajemnicy Trójcy Świętej, a duszę człowieka traktowało jako tarczę 

oczyszczoną na światłość Bożą12, że nie doszło do rozdziału pomiędzy teologią a filozofią. 

Otóż pomimo oficjalnego zakończenia sporów teologicznych na temat kontemplacji,  

starororuska tradycja odwoływania się do wschodniej patrystyki bardzo często skłaniała 

niektórych myślicieli do racjonalnego rozumienia kontemplacji ( i w efekcie do umiłowania 

tego, co doczesne). Bazyli Wielki (IV w.) twierdził na przykład, że aby uprościć wznoszenie 

umysłu ku Bogu, wystarczy podziwiać piękno świata, a Tichon Zadonski w „Skarbcu 

duchowym zebranym po świecie” pokazał, że każdą widzialną rzecz można traktować jako 

symbol niewidzialnej rzeczywistości.13 Aby bowiem udowodnić Opatrzność Bożą w dziejach 

ludzkich nie wystarczyło doświadczanie jej w swoim życiu, jej „dotknięcie”, czy w końcu 

szukanie  „po omacku”, lecz potrzebne były argumenty rozumowe, wyrażane choćby w formie 

obrazowej. Świadczą o tym dzieła rosyjskich ojców cerkwi14, które posługują się konkretnymi 

obrazami, porównaniami, alegoriami, zastępującymi niedostatek scholastycznych chwytów 

zachodniego Średniowiecza. Jak pisze Szczukin, przykładem może być tu chociażby XIV-

wieczne „Słowo Daniła Więźnia”. Nawyk myślenia konkretnymi obrazami bez zbytniego 

„mędrkowania” doprowadził, jego zdaniem, do pojawienia się z czasem realizmu w literaturze 

okresu baroku i klasycyzmu i do stworzenia gruntu pod autonomiczną filozofię naturalną, 

odrywającą się od teologii (swoisty realizm, a w końcu i materializm w filozofii)15. 

 Jednakże najwyższe zadowolenie, jakie daje czysta wiedza (i nauka) nigdy nie jest 

zupełne i ostateczne, jak sądził Arystoteles czy awerroiści na Zachodzie. Ich poglądy są 

                                                
11 P. Evdokimov, Poznanie Boga w Kościele Wschodnim, Kraków 1996,  s. 88. 
12 Twierdzi tak P. Evdokimov w powyższej pracy, zob.  ss. 85-90. 
13 Zob. T. Spidlik, Myśl rosyjska..., s. 244. 
14 Zob. pisze o tym M. N. Tichomorow, Anticznoje i wizantyjskoje nasledije w Drewniej Rusi, Moskwa 1963 i 
Tenże, Fiłosofia w Drewniej Rusi (w:) Russkaja kultura X-XVIII wiekow, Moskwa 1968; cyt.za W .Szczukin, 
op. cit., s  68. 
15 Można tu dodać, że wprawdzie grunt taki zaistniał i umożliwił fascynację europejską myślą oświeceniową  
oraz pozytywistyczną (od 1870 r.) ale jednak silniejsza w Rosji była tendencja „idealistyczna”, kładąca nacisk 
na nierozdzielność religii i filozofii. Łączyła się ona z przekonaniem, że inteligencja rosyjska, wyrzekając się 



zrozumiałe zresztą tylko na gruncie uwarunkowania mentalnością fatalistyczną społeczeństw 

zamkniętych. Bo w końcu, obok zaspokojenia, jakie daje intuicyjne poznanie rzeczywistości, 

budzi się niezaspokojenie. A to niezaspokojenie przez poznanie, objawia się, jak wiemy z 

doświadczenia, w pragnieniu czynu. Ono nam mówi, że warto znać rzeczywisty stan rzeczy, 

ale tylko po to, aby działać. Jak pisze B. Croce, nikt nie zatrzymuje się na poznaniu, nawet 

sceptycy i pesymiści, bo i oni, w konsekwencji poznania, wybierają taki a nie inny cel życia.16 

Jest to odmienne spojrzenie na związek poznania i działania, możliwy tylko przy poznaniu 

intuicyjnym, i w kulturze wyrosłej na fundamencie wschodniego chrześcijaństwa. Jak 

wykazywali bowiem filozofowie niemieccy I połowy XIX wieku, poznanie analityczne, 

refleksja prowadzi do rozdwojenia wewnętrznego. Człowiek „rozpada się w niej na dwóch 

ludzi, jeden żyje, a drugi obserwuje go i osądza” (A. Schopenhauer a za nim - W.G.Bieliński), 

dochodzi  tu do atrofii woli i niezdolności do czynu. Unika się tu bowiem podejmowania 

decyzji o działaniu tak długo, aż wszystko zostanie wyjaśnione, wszystkie argumenty zostaną 

rozpatrzone. 

 Zatem Rosjanie, od fatalistycznego zachwytu pięknem, harmonią i potęgą przyrody czy 

historii, którym nie można było się przeciwstawić, a tylko pojednać z nimi, przechodzili (zdaje 

się w pierwszej chwili, że niekonsekwentnie) do czynu pragmatycznego, do codziennej 

prozaicznej walki o przeżycie. Odbywało się to jednak w ramach wyznaczanych przez te 

potęgi i fascynację nimi. Taką postawę wyrażała chociażby następująca myśl: „Wyrwać roślinę- 

to nie grzech, ale serce, które nauczyło się kochać, współczuje wszelkiemu stworzeniu, nawet 

najdrobniejszemu listkowi”17. Bardzo długo nie było mowy o radykalnym przeobrażaniu 

Kosmosu i Historii, dopiero w XIX wieku narodziła się idea wielkiego, obiektywnego czynu ( i 

różnorakie filozofie czynu). Ów wypracowany pragmatyzm dyktował z czasem osobliwe, 

praktyczne podejście do wszelkich koncepcji filozoficznych czy ideologicznych. Objawiało się 

ono w tym, że kiedy nastąpiło otwarcie się na kulturę zachodnią, zaczęte przez Piotra I, 

intelektualiści rosyjscy interesowali się tylko tymi koncepcjami, które rodziły nadzieję prostego 

i pewnego ich zastosowania w tym życiu.18 Odrzucali natomiast teorie spekulatywne, 

abstrakcyjne, które przyjmowały od-podmiotowy punkt wyjścia w filozofii, wychodząc z 

(praktycznego) założenia, że jej podstawą jest „sum, ergo cogito”, a nie odwrotnie, z 

                                                                                                                                                   
Chrystusa, przesiąkając materialistyczną filozofią europejską, traci równowagę ducha, dokonuje w sobie samej 
spustoszenia, staje się chwiejna, uwikłana i szalona. Por. T. Spidlik, op. cit., s.126. 
16 B. Croce, Miejsce sztuki w działalności duchowej i społecznej (w:) Zarys estetyki, Warszawa 1961, s.86. 
17 T. Spidlik, Myśl rosyjska, op.cit., .s.251. 
18 Zob. W. G. Szczukin, op. cit., s. 61.   



przekonania, że konkretny byt poprzedza jego racjonalną świadomość. Nie udowadniali zatem 

swojego istnienia tym, że myślą, bo wcześniej boleśnie je odczuwali, szukali rozwiązań dla 

swojego istnienia, ponieważ cierpieli.19 System I. Kanta, będący synonimem owej 

abstrakcyjności w myśleniu, wzbudzał zainteresowanie tylko z powodu jego etyki, a nie teorii 

poznania. Kantowski postulat etyczny, aby człowiek był traktowany jako cel, a nie środek do 

niego, stał się nawet podstawą etycznego socjalizmu, a filozofowie zaliczani do orientacji 

idealistycznej akcentowali kantowskie odróżnienie bytu i powinności, świata doświadczenia i 

świata różnego od rzeczywistości doświadczenia (Bierdiajew, Bachtin). Owszem, znano i 

tłumaczono (trzykrotnie) i jego „Krytykę czystego rozumu”20, ale na przykład T.F Osipowski 

twierdził, że dynamiczna teoria materii Kanta przeczy jego koncepcji subiektywności czasu i 

przestrzeni.21 Rosjan interesowało raczej przezwyciężenie fenomenalizmu Kanta, dokonane 

przez Fichtego, Schellinga, Hegla, czy też ( rzadziej) usuwanie metafizycznych konstruktów 

(rzeczy w sobie), co uwidoczniło się u materialisty A .Bogdanowa. Wprawdzie pojawili się 

także, w drugiej połowie XIX wieku, i zwolennicy Kanta (kantyści, najbardziej znany 

Wwiedieński), ale były to koncepcje czysto akademickie, bez szerszego oddźwięku. 

Wwiedeński, opierając się na filozofii krytycznej Kanta, stworzył własną koncepcję logicyzmu, 

a I .Łapszin twierdził, że doświadczenie zmysłowe  także posiada formy aprioryczne, 

przezwyciężając w ten sposób gnoseologiczny dualizm „ja” i treści spostrzeżeń. 22 

 Czyn pragmatyczny wyrastający z racjonalnej kontemplacji, troska o doczesność i jej 

kult, stały też u podstaw takich  XIX-wiecznych zjawisk kultury, jak rosyjski marksizm, 

anarchizm, czy nawet kosmizm. Klasycznym przykładem tego fenomenu zachwytu pięknem 

Kosmosu niech będzie chociażby koncepcja filozoficzna, a zwłaszcza estetyczna M. 

Czernyszewskiego. Badania problemu istoty piękna przywiodły go do przekonania, że „piękno 

- to życie”, a wrażenie jakie wywiera dzieło sztuki, musi być o wiele słabsze od wrażenia 

wywieranego przez żywą rzeczywistość, że nawet nie trzeba tu dowodów.23 A obecny ciągle 

fatalizm i myślenie nim uwarunkowane - nie rodziły teorii i działania polegającego na 

stopniowym poszerzaniu obszarów wolności społecznej, lecz utopijne marzenia o ogólnym 

braterstwie i równości wszystkich ludzi na ziemi, które mogą być wprowadzone jedynie na  

drodze jednorazowego wysiłku, gwałtu, przewrotu czy rewolucji (marksizm, anarchizm) czy w 

                                                
19 M. Bierdiajew stwierdził, że właściwą interpretacją słów Kartezjusza jest maksyma: „cierpię, więc jestem”. 
Cyt. za T. Spidlik, op.cit.,  s.425. 
20 Zob.  N.O. Łosski, Istorija russkoj fiłosofii”, Moskwa 1992, s. 212, 
21 Tamże.. 
22 Ł.I. Filipow,  Neokantianstwo w Rosji (w:) Kant i kantiancy, Moskwa 1978, ss.288-307. 



końcu patrofikacji, czyli wskrzeszania zmarłych, które miało być formą walki z ogromną 

niesprawiedliwością, jaką jest ograniczenie długości życia do określonych ram czasowych, 

zakreślonych przez śmierć (kosmizm). 

 Ale również i kontemplacja spirytualistyczna rodziła czyn, który był zaspokojeniem 

niezaspokojenia przez poznanie. Odsunięcie się od świata, społeczna pasywność członka 

społeczeństwa zamkniętego, zatopienie w sobie, wewnętrzne samodoskonalenie - wszystkie te 

zachowania służyły poznaniu Boga. Lecz owo zdobycie wiedzy na jego temat różniło się 

diametralnie od zachodniej spekulacji myślowej nad świętymi pismami. Było to oglądanie 

Boga, jego światłości, które przeobrażało poznającego i rodziło czyn moralny, bo inaczej 

teologia bez uczynków byłaby teologią szatana (Św. Maksym). Święci poznawali Boga w 

Trójcy Jedynego24, aby zaraz dzielić jego tajemnicę z otaczającymi ich bliźnimi (czynna 

„otwartość”), rozdawali majątki i wyruszali w drogę (Skoworoda, Tołstoj, Gogol, Sołowjow), 

bowiem gorąco wierzyli, że „dostąpi zbawienia ten, kto zbawia innych” (Sołowjow). Te 

podróże, pielgrzymki stały się nawet, według niektórych badaczy, cechą rosyjskiego 

charakteru narodowego, stworzyły typ społeczny „wędrowca mistycznego”, jurodiwego 

(szalonego dla Chrystusa). Były oznaką otrzymanej kary, pokuty, oczyszczenia, rytuału, 

dotrzymania przyrzeczenia lub spotkania z Bogiem.25 Tak zrodziła się tradycja czynu 

duchowego i filozofii werbalizującej potrzebę tego czynu, która w u schyłku XIX wieku 

została nazwana rosyjską filozofią religijną. Zaliczyć do niej można takich jej przedstawicieli, 

jak Aleksy Chomiakow, Kirejewski, Borys Wyszesławcew, Mikołaj Łosski, Mikołaj 

Bierdiajew, Siemion Frank, Paweł Florenski, Eugeniusz Trubecki, Włodzimierz Sołowjow i 

inni. Filozofowie ci nadając swym koncepcjom wymiar religijny, nie wyznaczając nigdy 

dokładnych granic między filozofią a teologią, wypracowali stanowisko intuicjonizmu 

gnoseologicznego (Łosski) i personalizmu etycznego (Bierdiajew, Frank). Intuicyjne poznanie 

rzeczywistości to bezpośrednie poznanie konkretnego, transsubiektywnego przedmiotu tam, 

gdzie się on znajduje, to zażyła bliskość z nim, poznanie za pomocą serca, tak różne od 

zwykłej ciekawości czystego rozumu. Inaczej mówiąc - to kontemplacja mistyczna, w której 

przedmiot jest kochany w Bogu, a przez to i rozpoznany w Nim,26 to neopatrystyczne 

rozumienie kontemplacji. Poszukiwanie prawdy jest dla tych filozofów poszukiwaniem 

świadomości absolutnej we własnej świadomości indywidualnej (E.Trubecki). Konsekwencją 

                                                                                                                                                   
23 Zob. M. Czernyszewski, O sztuce, Warszawa 1952, s.191-197. 
24 Zob. P.Evdokimov, Poznanie Boga w Kościele wschodnim, op. cit., s.19. 
25 Zob. Tomasz Spidlik, Myśl rosyjska. Inna wizja człowieka, Wyd. Księży Marianów, Warszawa 2000, s.264. 



poznania jest zrozumienie, iż świadomość jest „kolegialna”, a czyn duchowy ma za zadanie 

odbudować integralność osoby ludzkiej jako przemienionej, przebóstwionej i w tym sensie 

zmartwychwstałej. Personalizm etyczny werbalizując ten czyn przemienienia pokazuje tym 

samym człowieka jako stwórcę na obraz Boskiego Stwórcy. 

 Nie można jednak sądzić, że obraz filozofii rosyjskiej jest tak jednostronnie przejrzysty 

w proponowanej przez nas interpretacji, że myśliciele pierwotnie uznający w kontemplacji 

nominalistycznej świat doczesny za mieszkanie Boga, z czasem przestali dostrzegać w nim 

obecność bytu nadprzyrodzonego, a podziwiali wyłącznie żywioły przyrody i historii, ziemski 

kosmos (i tu łatwo można by dostrzegać bezpośredni związek takiego myślenia z Rosją i 

narodowymi cechami tej nacji, wykazywać iż tysiącletnie istnienie Rosji, tego ogromnego 

kraju, swoistego ziemskiego kosmosu całą swoją historią rozwoju i „geografią” umożliwiało 

oraz umacniało w świadomości ludzi konieczność duchowej i terytorialnej jedności) i 

doprowadzili w ten sposób, w prostej linii do stanowiska materialistycznego, zaś kontemplacja 

spirytualistyczna generowała czyn duchowy, który miał jedynie przygotowywać ludzi do 

zbawienia, do szczęśliwego życia pozaziemskiego. Casus rosyjskiego kosmizmu dowodzi 

bowiem, że pewne zjawiska na mapie filozoficznej nie dają się tak przejrzyście uporządkować. 

 Z pewnością niełatwo było historykom filozofii uznać ten twór, jakim jest rosyjska 

filozofia kosmizmu za zbiór poważnych idei filozoficznych. Uformowali go, na przełomie XIX 

i XX wieku tacy myśliciele, jak N. F Fadiejew, N. A. Umow, K .E. Ciołkowski, W.I. 

Wiernadski, Ł. Czyżewski (niekiedy zalicza się do tego nurtu także W. Sołowjowa i P. 

Florenskiego). Ogólnie rzecz biorąc, jest to nauka o nierozerwalnej jedności człowieka i 

Kosmosu, o kosmicznej naturze człowieka i jego nieograniczonych możliwościach w 

oswajaniu Kosmosu. Aby właściwie zrozumieć istotę poglądów przedstawicieli rosyjskiego 

kosmizmu, należy koniecznie przyjrzeć się źródłom tego sposobu myślenia. Pozwoli to nam 

zrozumieć motywy przywiązania rosyjskich filozofów do tych zagadnień. Filozoficzną 

podbudową kosmizmu są idee rozwoju oraz powszechnej, dialektycznej i wzajemnej więzi tych 

światów, podejmowane przez filozofię na drodze jej historycznego rozwoju. Ale także idee 

religijne wywarły istotny wpływ na jego formowanie się. Wielu jego przedstawicieli było w tym 

czy innym stopniu myślicielami religijnymi, na przykład N.F. Fiodorow. Religijne 

oddziaływanie ujawniło się w pierwszej kolejności jako wpływ moralnych postulatów religii 

chrześcijańskiej. Chrześcijańska idea zakładająca, że wszyscy ludzie, mimo swej odmienności, 

                                                                                                                                                   
26 Zob. P. Evdokimov, Poznanie Boga w Kościele Wschodnim”, wyd. Kraków 1996, s.87. 



są braćmi pozwalała na przyjęcie wyjściowego założenia o jedności całego istnienia - 

ziemskiego i niebiańskiego (kosmicznego). Myśl taką mogli z powodzeniem głosić także i 

filozofowie religijni. Nie bez znaczenia była też chrześcijańska nauka o zmartwychwstaniu 

ludzi. Ale tutaj zaczyna się już odchodzenie od religijnych źródeł, ujawnia sie główna różnica 

między fiodorowowską ideą wskrzeszenia a kanonicznym zmartwychwstaniem. Polegała ona 

na na tym, że wskrzeszenie osiągane jest tu nie dzięki Bogu, a przy pomocy nauki i techniki, to 

znaczy siłami samego człowieka. Chodziło mu bowiem o przyszłą wieczność po tej (doczesnej, 

materialnej), a nie po tamtej stronie życia. Człowiek według niego, gdy pokona śmierć i 

zostanie panem Kosmosu, sam stanie się Bogiem.27 Poglądy innego rosyjskiego kosmisty, 

K.Ciołkowskiego, są już wyraźnie materialistyczne. Ciołkowski rozwijał własną „kosmiczną 

filozofię”(monizm) przeciwstawiając się, z jednej strony religijnemu dualizmowi ciała i ducha, a 

z drugiej - pesymistycznemu materializmowi, ignorującemu pytania dotyczące ogólnych celów 

życia. Jednakże ta jego filozofia materialistyczna była mocno eklektyczna, skłonny był on 

bowiem pojmować materię jako mechanizm. Z drugiej strony natomiast przyznawał jej także 

swoistą zmysłowość i uduchowienie, chociaż przynależne były one poszczególnym jej 

częściom w różnym stopniu.28 

                                                
27 Fiodorow myślał w sposób globalny. Nauka powinna nie tylko pomóc we wskrzeszeniu wszystkich umarłych 
i zapewnić nieśmietelność ludziom. Powinna zabezpieczyć także normalne, doczesne warunki egzystencji. 
Trzeba w tym celu przesiedlić ludzi na inne planety, by oswajali nowe miejsca zamieszkiwania. Nauka ma 
pomóc ludziom w podboju kosmosu. Fiodorow w swoich śmiałych marzeniach dawał własny wariant 
rozwiązania problemu przemieszczania się w kosmosie. W tym celu należy koniecznie opanować siłę 
elektromagnetyczną kuli ziemskiej. Pozwoli to na regulowanie jej ruchu w przestrzeni i przekształci Ziemię w 
statek kosmiczny (ziemiochód) dla lotów w kosmos. W perspektywie, według koncepcji Fiodorowa, człowiek 
połączy wszystkie światy i zacznie „zawiadować planetami”. W tym właśnie ujawni się ściśle jedność człowieka 
z kosmosem. Zob. E.Pawłowa, Rosyjski kosmizm, w maszynopisie, tłum. H.Rarot. 
 
 
28 Zakładał on, że życie i rozum nie są czymś niepowtarzalnym we Wszechświecie. Za wystarczający dowód 
prawdziwości tego stwierdzenia uznaje nieskończoność Wszechświata. Inaczej jaki sens miałby Wszechświat, 
gdyby nie był zapełniony organicznym, rozumnym i odczuwającym bytem? A na podstawie danych o dość 
młodym wieku Ziemi wyprowadza wniosek, że na innych starszych planetach życie jest o wiele bardziej 
doskonałe”. W swojej filozoficznej etyce Ciołkowski jest jednocześnie i marzycielem i myślicielem głęboko 
racjonalistycznym oraz logicznym. Nadając idei stałego doskonalenia się materii charakter absolutny, 
Ciołkowski czyni to w sposób następujący. Nie posiadająca granic przestrzeń kosmiczna jest zasiedlona 
istotami o różnym stopniu rozwoju. Są planety, które w rozwoju rozumu i potęgi osiągnęły wyższy stopień i 
wyprzedziły wszystkie inne planety. Jako „doskonałe”, bo mające za sobą wszystkie męki ewolucji, znające 
swoją smutną przeszłość i byłą niedoskonałość, posiadają moralne prawo do regulowania życia na innych 
bardziej prymitywnych planetach, wybawiania ich mieszkańców od cierpień towarzyszących rozwojowi. 
Według Ciołkowskiego, z czasem w toku ewolucji dojdzie do zjednoczenia się wszystkich rozumnych istnień w 
kosmosie. Na początku nastąpi zjednoczenie istot mieszkających bliżej Słońca, potem zjednoczenie następnych 
planet itd- aż w nieskończoność, bo Wszechświat jest nieskończony. Moralnym, kosmicznym zadaniem Ziemi 
staje się w tej wizji wnoszenie wkładu w doskonalenie Kosmosu. Potwierdzić swoje wysokie przeznaczenie w 
dziele doskonalenia świata Ziemianie mogą tylko pod warunkiem, że porzucą Ziemię i zaczną wędrować w 
Kosmos. Dlatego Ciołkowski pojmował swoje osobiste zadanie jako pomoc Ziemianom w organizowaniu 



 Zatem rosyjski kosmizm, jeśli zdecydujemy się uznać go za pewien rodzaj filozofii 

życia, rodzi kłopoty klasyfikacyjne. Ale także, gdy spojrzymy na pogłębiony aspekt czynu 

duchowego, proponowanego przez XIX- wiecznych filozofów religijnych, to zauważymy, że 

nie chodziło im tylko o cele eschatologiczne, ale też nawoływali oni, by przekształcać, 

przeobrażać w Królestwo Boże nasz doczesny świat (Czaadajew), że należy w  końcu przejść 

od kontemplacji do czynu obiektywnego ( czyli wyjść poza ten tradycyjnie rosyjski, ascetyczny 

postulat samodoskonalenia się, tworzenia własnej osoby, własnej egzystencji, bogo-

człowieczeństwa) i poznawać świat by panować nad nim, dopełniając tym samym boskie dzieło 

stwarzania. Ale nie chodzi tutaj o zachodnio-chrześcijańskie „czynienie sobie ziemi poddaną’, a 

o uwalnianie kosmosu, świata z sił zła, bo „z powodu złości [ludzi] została przeklęta ziemia”29. 

Tą  złą siłą  może być nawet „pokusa magii”, nadzieja panowania nad światem środkami 

zewnętrznymi, a nie duchowymi. Jedynym czynem może być, zdaniem S. Bułgakowa, praca 

czy aktywność w dziedzinie ekonomicznej, która ma charakter szarej magii, łączącej w sobie 

magię czarną z białą, moc ciemności ze światłem.30Innym rodzajem czynu obiektywnego staje 

się „humanizowanie kosmosu”, czyli wyzwalanie go z niewoli techniki, maszyn, by z 

powrotem stał się przejrzysty dla ludzkiego ducha (Bułgakow, Bierdiajew).31 

  Do tej nieklarowności obrazu myśli rosyjskiej dokładają się jeszcze stanowiska 

filozofów, którzy tak jak Michał Bakunin zastępowali oficjalną religię nieskanonizowaną 

religijnością „wewnętrzną”, „umistycznionym heglizmem”32 i z powodu pozornego pojednania 

z pierwiastkiem boskim, porzucali ideę czynu duchowego na rzecz czynu żywego, to znaczy 

rewolucyjnego przekształcenia rzeczywistości, środkami zewnętrznymi. Jeszcze inną trudność 

w klasyfikacji stanowi koncepcja filozoficzna Michała Bachtina (zmarłego w 1975 r.), który 

zradykalizował zachodnie pojmowanie intuicji filozoficznej, uzupełniając ją (jeśli chodzi o jej 

charakter) w duchu neopatrystycznym, to znaczy dodając do myśli ludzkiej wolę i uczucia. 

Dostrzegł on bowiem w dotychczasowym jej rozumieniu poznanie rozsądkowe (zwłaszcza u 

H. Bergsona), po oczyszczeniu z którego, przy intuicji zostaje tylko kontemplacja estetyczna. 

Istotnym zaś momentem kontemplacji estetycznej jest wczuwanie się w indywidualny 

                                                                                                                                                   
zaludniania innych planet, rozmieszczania ich w całym Wszechświecie. Dlatego wynalezienie rakiety było dla 
niego nie celem samym w sobie, a „metodą przenikania w przestworza Kosmosu”. Cyt. za artykułem Eleny 
Pawłowej, Rosyjski kosmizm, w maszynopisie, tłum. H.Rarot. 
 
29 T.Spidlik, op. cit., s.252. 
30 tamże... 
31 T. Spidlik, op. cit., s. 257. 
32 A. Walicki, Idea wolności u myślicieli rosyjskich, Kraków 2000, s.27. 



przedmiot widzenia, widzenie go od wewnątrz w jego własnej istocie. Po nim następuje 

zawsze moment obiektywizacji, ulokowania zrozumianej dzięki empatii indywidualności poza 

sobą, oddzielenie jej od siebie. Powracająca do siebie świadomość, ze swojego miejsca 

estetycznie formuje, obiektywizuje uchwyconą indywidualność jako jednolitą, jakościowo 

swoistą, a wszystkie te momenty są zewnętrzne dla samej określanej indywidualności. To 

abstrahowanie od siebie sprawia, że nie ma potem przejścia od kontemplacji do czynu, nie ma 

rzeczywistego zrozumienia zdarzenia. Bowiem, jak twierdził Bachtin w dziele „W stronę 

filozofii czynu”, zrozumieć przedmiot, to znaczy zrozumieć swoją powinność w stosunku do 

niego, zrozumieć go w relacji do siebie w jedynym bycie-zdarzeniu, co możliwe jest tylko przy 

postawie zaangażowanej, czynnie uczestniczącej w tym zdarzeniu, przy przeżywaniu 

aktywnym.33 Tę konkretną prawdę zdarzenia, którą widzi jasno, słyszy, przeżywa i rozumie 

uczestnik zdarzenia, kontempluje on w jednolitym akcie odpowiedzialnego czynu, nie ma 

zatem problemu przejścia od kontemplacji do czynu. 

 Naszkicowana tutaj interpretacja ducha filozofii rosyjskiej może zapewne rodzić 

różnorakie wątpliwości. Mimo to, istnieje w niej pewien porządek, a nie chaos czy myślowa 

anarchia. A ów ład pojawia się wtedy, kiedy spróbujemy dostrzec w nim dominantę, którą jest 

różnorako pojmowany związek kontemplacji i czynu. 

  

 

 

                                                
33 Zob. M. Bachtin, W stronę filozofii czynu, Gdańsk 1997,s. 57. 


