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 Swego czasu Fryderyk Nietzsche napisał, że wszyscy filozofowie mający ambicje 

wypowiadać sądy na temat człowieka czynią to przez pryzmat człowieka im współczesnego. 

Nie rozumieją, że człowiek jest produktem rozwoju i jego władze poznawcze też są 

produktem rozwoju, czyli historii. Nie ma prawd absolutnych w filozofii, a więc konieczne 

jest filozofowanie w ramach historii myśli. I dlatego tak ważna jest historia filozofii. Jej 

zadaniem jest pokazanie wzajemnych związków, kontynuacja, wpływ systemów myśli 

jednych na drugie. Chodzi więc nie o abstrakcyjne teoretyzowanie, ale o zbadanie i 

wykorzystanie bogatej spuścizny tych mędrców i uczonych, których nazywamy filozofami.  

 Czy historia filozofii powinna tylko opisywać systemy poszczególnych filozofów w 

ich historii pojawiania się? Odpowiedzi mogą być różne. Każda z nich wyznaczy inną 

metodę studiowania filozofii. Diachronia, inaczej następstwo w czasie i synchronia, inaczej 

ogląd strukturalny, w głąb – to dwie przeciwstawne zasady metodologiczne, które możemy 

zastosować do badania ważności, skuteczności, atrakcyjności, popularności, lepszej 

przyswajalności treści historii filozofii. A ponieważ pod uwagę bierzemy tylko historię 

filozofii rosyjskiej, analizie poddamy podręczniki do historii filozofii rosyjskiej. Spróbujemy 

pokazać i pogrupować historyków filozofii, których metodologia polegała na: 1) łączeniu 

filozofów jakiegoś konkretnego kierunku, stanowiska czy tendencji, którzy wyszli ze 

wspólnej im teorii, czy szkoły. Prekursorem tej metody był Diogenes Laertios (a my 

nazywamy ją diachroniczną), który przedstawiał biografię uczonego, jego poglądy i 

najważniejsze prace, czyli po prostu opisywał, konstatował; 2) krytycznym przedstawieniu, 

czyli wydzieleniu istoty systemu i pokazaniu jego odniesienia do systemów już istniejących 

wcześniej pod względem badanej problematyki (ontologicznej, etycznej, historiozoficznej 

itd.). Stosował ją kantysta Kuno Fischer. Badał też wewnętrzną logiczną strukturę konstrukcji 

filozoficznych, analizował ich wewnętrzne sprzeczności (nazywamy tę metodę 

synchroniczną). 
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 Możemy odpowiedzialnie stwierdzić, że większość z tych historyków filozofii 

rosyjskiej, jacy działali w Rosji, z reguły wydzielali w twórczości filozofów etapy: 

uczniowski i oryginalny. Natomiast w czasach radzieckich twórczość filozoficzna filozofów 

rosyjskich była oceniana z punktu widzenia jej przydatności dla marksizmu-leninizmu albo 

krytykowana, jeśli przydatna nie była. Innymi słowami, filozofia marksistowska była swego 

rodzaju „sędzią ostatecznym” i dlatego po rewolucji październikowej nie rozwijała się w 

Rosji filozofia religijna, choć oczywiście nie znaczy to, że w tej materii nic się w Rosji nie 

działo. Oczywiście, działo się, ale nie było zbyt eksponowane. Z kolei filozofia ta rozwijana 

była na emigracji i na emigracji powstały także najbardziej popularne podręczniki do historii 

filozofii rosyjskiej. Po 1989 r., wraz z odwilżą, zaczęły być wydawane także w Rosji. 

Przestała liczyć się wygoda polityczna, ważniejsza stała się bezstronność. 

 Spróbujmy więc przeanalizować rosyjskie historie filozofii. Czyniąc to postaramy się 

wydzielić w historii filozofii rosyjskiej jej główne momenty, dokonać analizy systemów i 

metod oraz pokazać, czy myśliciele zostali przedstawieni na tle epoki, czyli w kontekście 

kulturowym. Oprócz tego postaramy się wyjawić związki filozofów z poprzednikami, którzy 

mięli na nich jakiś wpływ, tzn. pokazać źródła. A ponieważ historia filozofii analizuje także 

proces wyprowadzania logicznych wniosków z przyjętych przesłanek, czyli jest także nauką 

krytyczną (a nie tylko opisującą), polemizuje z poglądami i stanowiskami, postaramy się 

pokazać, którzy autorzy podręczników tak właśnie badają przedstawiane poglądy. 

 Dziś znamy sporo opracowań historii filozofii rosyjskiej. Zacznijmy od autorów 

rosyjskich. 

1. Gawrił archim., Istorija fiłosofii, Kazań 1840. 

2. Wwiedienskij A.I., Sud’by fiłosofii w Rossii, Moskwa 1898. 

3. Radłow E.I., Oczerk istorii russkoj fiłosofii, S.-Petersburg 1921. 

4. Szpiet G., Oczerk razwitija russkoj fiłosofii, S.-Petersburg 1922. 

5. Jakowienko B., Oczerni russkoj fiłosofii, Berlin 1922. 

6. Bierdiajew N.A., Russkaja idieja. Osnownyje problemy russkoj mysli XIX wieka 

i naczała XX wieka, Paris 1946 (polskie wydanie 1987). Była to przez długie 

lata najbardziej popularna historia filozofii rosyjskiej na Zachodzie Europy i 

najbardziej znana, napisana przepięknym językiem. 

7. Zienkowski W.W., Istorija russkoj fiłosofii, t. 1-2, Paris 1948-1951. 

8. Lewickij S.A., Oczerki po istorii russkoj fiłosofii, t. 1-2, Moskwa 1996 (po raz 

pierwszy w Rosji). 

9. Łosski N.O., Istorija russkoj fiłosofii, N.Y. 1951 (polskie wydanie 2000). 
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10. Jewgrafow W.E. (red.), Istorija fiłosofii w SSSR w piati tomach, Moskwa 1968. 

Był to najbardziej popularny podręcznik w ZSRR, rekomendowany dla 

studentów filozofii. 

Oraz współczesne podręczniki, jakie wyszły w Rosji na przestrzeni ostatnich lat. Są to 

np.: 

1. W.A. Kuwakin, Myslitieli Rosii. Izbrannyje lekcji po russkoj fiłosofii, Moskwa 

2006. 

2. Jewłampijew I.I., Istorija russkoj mietafiziki w XIX-XX wiekach. Russkaja 

fiłosofija w poiskach Absoliuta, cz. 1-2, S.-Pietierburg 2000. 

Z polskich opracowań skupimy się na książce Andrzeja Walickiego Zarys myśli 

rosyjskiej. Od Oświecenia do renesansu religijno-filozoficznego, Kraków 2005. 

Jak widzimy, pierwszą pracą poświęconą historii filozofii rosyjskiej jest część szósta 

dzieła pt. Historia filozofii archimandryty Gawriła (W.N. Woskriesienski), zatytułowana 

Filozofia rosyjska (1840). Tu, po raz pierwszy w Rosji, autor definiuje przedmiot historii 

filozofii, jej zadania i funkcje. Pisał, że historia filozofii, to historia wzajemnych doświadczeń 

religii, nauki, prawodawstwa i oświaty obywatelskiej. Filozofię rosyjską dzielił ze względu na 

kryterium poznawcze. Wyróżnił w niej sensualistów (absolutyzujących wrażenia), idealistów 

(absolutyzujących umysł, rozum) oraz mistyków (absolutyzujących wolę jako narzędzie 

poznawcze). Także po raz pierwszy wskazał on na oryginalność filozofii rosyjskiej, tzn. na jej 

oblicze narodowe (połączenie wiary i wiedzy). Jednak zaproponowany przez niego sposób 

systematyzacji filozofii rosyjskiej miał braki, niedociągnięcia, bowiem wszystko tak 

naprawdę zostało sprowadzone do gnozeologii. Nie wskazywał natomiast Gawrił na 

powiązania wewnętrzne pomiędzy różnymi teoriami filozoficznymi, zaliczanymi przez niego 

do jednego nurtu. Nie umiał syntetyzować materiału
1
. Jednocześnie był on przedstawicielem 

tego kierunku badań filozofii rosyjskiej w tradycji samej Rosji, który możemy umownie 

nazwać optymistycznym, w przeciwieństwie do drugiego kierunku – pesymistycznego. 

W granicach kierunku optymistycznego pozostawał kolejny uczony, profesor filozofii 

i logiki w Uniwersytecie w Petersburgu, Aleksander Wwiedenski. Z jego inicjatywy 

powstało w Petersburgu w 1897 r. Towarzystwo Filozoficzne, na którego pierwszym 

posiedzeniu w styczniu 1898 r. wygłosił mowę pt. Losy filozofii w Rosji. W sposób 

jednoznaczny wypowiedział się w niej przeciwko pojawiającym się w licznych publikacjach 

fantastycznym wręcz głosom, że w Rosji filozofii nie ma, bowiem „rosyjski rozum nie ma do 

                                                
1 Korzystam z artykułu wstępnego B.W. Jemieljanow, K.N. Ljubutin (red.), Russkaja fiłosofija. Oczerki 

istorii, Wydawnictwo Uniwersytetu Uralskiego, 1991. 
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filozofii predyspozycji”
2
. Dowodził, że filozofia w Rosji funkcjonuje nie na skutek 

sztucznych nasadzeń, ale w rezultacie głębokiej potrzeby i już wkrótce rozwinie się tak samo 

mocno, jak na Zachodzie
3
. Oczywiście, dodawał myśliciel, rozwijała się ona pod 

różnorodnym wpływem, ale jest to cecha rozwoju każdej bez wyjątku nauki, a nie 

specyficznie rosyjska. Tak było z każdą filozofią, wszystko jedno, o jakim stanowisku 

będziemy mówić. Miały miejsce też wpływy odwrotne, przecież to koncepcje Rosjanina 

Łobaczewskiego wpłynęły na rozwój nauki europejskiej i nie należy o tym zapominać. 

Wwiedenski nazwał dokładną datę powstania filozofii w Rosji – 1755 rok, czyli datę otwarcia 

Uniwersytetu Moskiewskiego (pierwszego w Rosji) oraz dokonał też periodyzacji filozofii 

rosyjskiej wydzielając trzy okresy jej rozwoju: a) okres pierwszy – przygotowawczy. Jest to 

epoka XVIII w., gdy elementy filozofii scholastycznej wykładano w Akademiach 

Duchownych, a wpływ filozofii świeckiej związany jest z rządami Katarzyny II, b) okres 

drugi – wpływy idealizmu niemieckiego, są to lata od powstania Uniwersytetu 

Moskiewskiego (1755 r.), w następstwie czego kolejne uniwersytety zyskały daleko idącą 

autonomię, prawo wyboru rektorów, dziekanów itd. aż do 1850 r., gdy w rezultacie polityki 

cara Mikołaja I ograniczono autonomię uniwersytetów, a filozofię zakazano wykładać, c) 

okres trzeci – okres wtórnego rozwoju (od 1863 r., kiedy to car Aleksander II przywrócił 

uniwersytetom autonomię i na powrót zaczęto wykładać w nich filozofię). 

 Stanowisko Wwiedenskiego skrytykował cerkiewny historyk filozofii rosyjskiej 

Aleksander Nikolski w swej fundamentalnej rozprawie Rosyjska filozofia duchowno-

akademicka jako prekursorka słowianofilstwa i filozofii uniwersyteckiej (1907 r.), gdzie w 

ostrych słowach przypomniał, że filozofia rosyjska nie może być kojarzona wyłącznie z 

filozofią wykładaną w uniwersytetach, bowiem istniała i istnieje też filozofia cerkiewna, 

religijna a jej wpływ na rozwój filozofii XIX w. jest nie do przecenienia. 

 Krytykowali go też inni, wymieńmy jeszcze historyka filozofii, tłumacza dzieł 

Arystotelesa i Hegla na język rosyjski Ernesta Radłowa, który w szkicu opublikowanym w 

1912 r. pt. Zarys historii filozofii rosyjskiej stwierdził, że utożsamianie rozwoju filozofii 

rosyjskiej z tą, wykładaną na Uniwersytecie Moskiewskim nie ma sensu, a także że nie ma 

podstaw do trójczłonowego podziału filozofii rosyjskiej, bowiem wpływ niemieckiego 

idealizmu tak naprawdę nigdy się nie skończył. Sam zaproponował inny podział, na dwa 

okresy: a) pierwszy – przygotowawczy, czyli czasy do Łomonosowa, b) drugi – okres 

budowania filozofii, czyli epokę, która trwać będzie jeszcze bardzo długo. Dodawał 

                                                
2 Tamże, s. 9. 
3 Tamże, s. 27. 
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umiarkowanie pesymistycznie, (choć zauważmy, był autorem monografii o Włodzimierzu 

Sołowjowie), że nie ma ona jeszcze ani swojego Kartezjusza, ani Bacona, ani Kanta
4
. Mimo 

tego możemy wyraźnie mówić o jej cechach charakterystycznych. Pierwsza – to 

ukierunkowanie filozofii rosyjskiej na problematykę etyczną, druga – to zwrot w kierunku 

obiektywizmu, zarówno w problematyce etycznej, jak i gnoseologicznej, i tym samym 

negacja subiektywizmu. Radłow dodawał, że najbardziej oryginalnym kierunkiem filozofii 

rosyjskiej było słowianofilstwo, z którym sympatyzował Sołowjow. I choć w wielu 

zagadnieniach jego przedstawiciele bardzo się różnili, to wszyscy uważali wiarę za źródło 

wiedzy i mięli jeden cel podstawowy: wyjaśnienie istoty i przeznaczenia narodu rosyjskiego. 

Byli przekonani o oryginalności i niepowtarzalności własnej tradycji, wyrosłej na 

fundamencie prawosławia i to właśnie te korzenie kultury rosyjskiej zaczną być uważane za 

decydujące o odmiennym obrazie jej filozofii. Duchowość rosyjska wykształciła się w 

mateczniku bizantyjskiego Wschodu i w niej (tradycji dokonań Soborów Powszechnych i 

Ojców Kościoła: Grzegorza z Nyssy, Bazylego Wielkiego, Jana z Damaszku i innych) 

znalazła podstawy i intelektualną niezależność od filozofii zachodniej
5
. Prawosławie 

przyniosło Rosji wiarę w Chrystusa Zbawiciela, Boga w ludzkim ciele. Za pośrednictwem 

słowianofilów właśnie Chrystus wiary przenikał stopniowo do filozofii. Już u Dostojewskiego 

zaczął powoli ewoluować w kierunku kategorii filozoficznej, idei Bogoczłowieczeństwa, 

która w pełni określona zostanie i zastosowana w systemie Sołowjowa.  

W nurcie optymistycznym pozostawali także autorzy najbardziej znanych historii 

filozofii rosyjskiej, filozofowie: Mikołaj Bierdiajew, Mikołaj Łosski i Wasyl Zienkowski. 

Jeśli porównamy spisy treści książek Bierdiajewa Rosyjska idea oraz Zienkowskiego Historia 

filozofii rosyjskiej, t. 1-2, zauważymy, że są one podobne w tym względzie, że niektórych 

przedstawicieli możemy łączyć w nurty, czy „szkoły”, ale innych należy rozpatrywać jako 

myślicieli – czyli twórców systemów filozoficznych. Oczywiście, w filozofii rosyjskiej, 

twierdzili obaj myśliciele, mamy do czynienia z dziełami, które zrodziły się pod wpływem 

myśli wcześniejszej i tu możemy mówić o pewnej recepcji, o wpływie jednych poglądów na 

inne. Ale mamy też do czynienia z postawami samodzielnymi i twórczymi. I obaj wymienili 

Włodzimierza Sołowjowa jako twórcę. Należy dodać w tym miejscu, że książka 

                                                
4 E.L. Radłow, Oczerk istorii russkoj fiłosofii, w: B.W. Jemieljanow, K.N. Ljubutin (red.), Russkaja 

fiłosofija. Oczerki istorii ..., op. cit., s. 100. 
5 Paul Evdokimow pisał o tym tak: „W ciągu dziesięciu wieków Rosja przyswajała sobie dużą część 

dziedzictwa bizantyjskiego i począwszy od XIX wieku przystępuje do wielkiej syntezy swoich problemów”. 

Zob. P. Evdokimov, Prawosławie, przekł. J. Klinger, Warszawa 1964, s. 70. W innym kontekście pisałam o tych 

problemach w artykule: L. Kiejzik, Rozum a religia w filozofii rosyjskiej, „Filozofia Nauki” 2006, nr 1, s.151-

152. 
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Zienkowskiego była podręcznikiem stricte akademickim i to, co pisał on w tytułach 

rozdziałów odnosiło się (albo wpływało wprost) do filozofii. I być może z tego powodu była 

trudniejsza w odbiorze, wymagała pewnego przygotowania z historii Rosji. Natomiast książka 

Bierdiajewa odnosiła się (jak wynika z treści rozdziałów) do zjawisk w pierwszym rzędzie 

kulturowych, a filozofia te zjawiska ilustrowała, konceptualizowała i w tym sensie była w 

odbiorze łatwiejsza, a co za tym idzie – bardziej popularna. Zienkowski zaproponował także 

rozbudowaną periodyzację filozofii wymieniając: 1. Prolog (czasy do XVIII w.), 2. Okres do 

powstania systemów filozoficznych (XIX stulecie do lat siedemdziesiątych), 3. Okres 

powstania systemów (koniec XIX w. do lat dwudziestych XX w.), 4. Okres XX w. (po 1917 

r.). Zwracał też uwagę, że należy mówić o filozofii rosyjskiej, a nie o filozofii w Rosji. Tylko 

bowiem w pierwszym wypadku możemy mówić o specyfice i oryginalności tej filozofii. 

Oczywiście, zarówno Bierdiajew, jak i Zienkowski stosowali strukturalną metodę badań 

problematyki filozoficznej. Co szczególnie ważne obaj autorzy zwrócili uwagę i podkreślali 

w swych opracowaniach rolę Włodzimierza Sołowjowa dla pojawienia się i rozwoju 

samodzielnej, oryginalnej filozofii rosyjskiej. Był on pierwszym myślicielem, który dał 

określenie początku w filozofii rosyjskiej – zasadzie wszechjedności
6
. Stała się ona 

                                                
6 Określenie i charakterystykę pozytywnej wszechjedności Sołowjow przedstawił w pracy Ogólny sens 

sztuki (Общий смысл искусства): „Byt dostojny i idealny wymaga jednakowej przestrzeni dla całości i dla 

części, a zatem nie jest to wolność od osobliwości, a tylko od wyjątków. Pełnia tej wolności wymaga, aby 

wszystkie poszczególne elementy odnajdywały siebie w sobie nawzajem i w całości, każdy widział siebie w 

innym i innego w sobie, doznawało w swej wyjątkowości jedność całości, a w całości swą wyjątkowość – 

jednym słowem absolutna solidarność wszystkiego, co istnieje, Bóg – wszystko we wszystkim. Pełne, zmysłowe 

urzeczywistnienie tej powszechnej solidarności (...) zakłada przede wszystkim najgłębsze i najściślejsze 

współdziałanie pomiędzy bytem wewnętrznym lub duchowym i zewnętrznym lub materialnym” (W.S. 

Sołowiow, Soczinienija w dwóch tomach, Moskwa 1988, t. 2, s. 395-396). Mamy też definicję wszechjedności w 

Słowniku encyklopedycznym Brockhausa i Efrona. Jest niewielka, zajmuje niecałe pół strony. Sołowjow pisał, że 
„wszechjedność jest to jedność wszystkiego”. Występuje w dwóch sensach: negatywnym czyli abstrakcyjnym 

(to, co wspólne jest różne od swych składowych, np. dla materializmu to materia, a dla idealizmu to idea 

logiczna) i pozytywnym czyli konkretnym (jako stosunek  wszechobejmującej całości duchowo-organicznej do 

żywych elementów i części, które w nim się znajdują). Zob. W.S. Sołowjow, Wsiejedinstwo, [w:] Bieliajew 

G.W. (red.), Fiłosofskij słowar’ Władimira Sołowjowa, Rostów-nad-Donem 1997, s. 42-43. Dodajmy jeszcze w 

tym miejscu, że Słownik Brockhausa i Efrona pełnił w XIX w. w Rosji rolę podobną do tej, jaką pełniła we 

Francji Encyklopedia Diderota i d’Alemberta. Składał się z 86 tomów, zawierał 121 240 haseł, 7 800 ilustracji, 

235 map. Spółka wydawnicza Brockhaus i Efron wydała na przełomie XIX i XX w. wszystkie większe 

encyklopedie w Rosji, m.in. Encyklopedię medycyny praktycznej w 5 tomach, Encyklopedię żydowską w 16 

tomach, dzieła wszystkie Puszkina, Moliera, Szekspira itd.  

Pod koniec życia, w artykułach wydanych pod wspólnym tytułem Sens miłości (Смысл любви, 1892-
1894), Sołowjow dodawał, że „Doskonała wszechjedność z samej swojej nazwy wymaga pełnej równowagi, 

równej wartości i równoprawności między jednym i wszystkim, między całością i częściami, między tym, co jest 

ogólne, i tym, co jest jednostkowe”, [w:] W. Sołowjow, Sens miłości, przeł. H. Paprocki, Kęty 2002, s. 52. 

W kontekście powyższego warto dodać, że polski badacz filozofii Sołowjowa Andrzej Ostrowski w 

monografii jego twórczości konstatował, że to Sołowjowska kategoria wszechjedności (czyli jedności 

niepodzielnej, jak pisze autor) stanowiła teoretyczną podstawę jego systemu filozoficznego, jego „filozofii 

prawdziwej”, filozofii życia. W jej ramy wpisywał filozofię teoretyczną (epistemologię i metafizykę) oraz 

filozofię praktyczną (filozofię moralną i filozofię twórczości). I nie jest z punktu widzenia naszych rozważań 

ważne, że Ostrowski we wnioskach konstatuje, że filozofia Sołowjowa (ta, którą pragnął on zbudować) w 
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podstawą, kamieniem węgielnym i wedle wyrażenia znawcy historii filozofii rosyjskiej 

Sergiusza Chorużego „Archimedesowym odkryciem” filozofii rosyjskiej. W idei 

wszechjedności spotkały się dwa światy: zachodni, racjonalny i świat rosyjskiego 

prawosławia. 

Podobne stanowisko, ale już bardzo uproszczone, reprezentował Mikołaj Łosski. Jego 

podział rozwija się w sensie diachronicznym (czyli rozwoju w czasie), ale autor grupuje 

problematykę w zagadnienia, czyli stosuje metodę synchroniczną, badania w głąb. Tak samo 

postąpili redaktorzy najbardziej popularnego, powojennego podręcznika do historii filozofii 

rosyjskiej, Historia filozofii w ZSRR (1968-1988) w pięciu tomach pod redakcją kolektywu 

kierowanego przez W.E. Jewgrafowa. Dodano tu i przeanalizowano obszerny, nowy materiał. 

Stosowano tzw. ujęcie historyczne (istoriczeskij podchod), czyli analizowano ogromny 

materiał z punktu jego przydatności dla marksizmu. To dało im podstawy do pokazania 

wstecznego, konserwatywnego charakteru idealizmu jako takiego. Niemniej podkreślali 

indywidualny wkład poszczególnych myślicieli – rosyjskich idealistów, jaki wnieśli do 

poszerzenia problematyki filozofii rosyjskiej. Nie był to jednak przegląd doskonały, wiele 

kierunków i nurtów filozofii rosyjskiej nie zostało omówionych dostatecznie, co podkreślali 

krytycy. 

 Drugie stanowisko, pesymistyczne, jest charakterystyczne dla poglądów tłumacza 

literatury filozoficznej z języka niemieckiego – J.N. Kołubowskiego. Jego Filozofia u Rosjan 

(1890) wyszła jako załącznik do przekładu książki F. Überwega i M. Heintza Historia filozofii 

nowożytnej w  krótkim szkicu (1890). Stwierdził w niej, że filozofia rosyjska ma przede 

wszystkim charakter zapożyczeń z innych filozofii. Tłumaczył to w ten sposób, że 

działalność Piotra Wielkiego przyczyniła się nie tylko do otwarcia Rosji na Europę, ale i 

pozwoliła przyłączyć się, czy dołączyć do osiągnięć kultury duchowej Zachodu. Niemniej, 

filozofia rosyjska tylko powtarza tamtejsze sukcesy, bywa, że w sposób nie do końca udany.  

Innym pesymistą był dziewiętnastowieczny metodolog Gustaw Szpiet
7
. W swym 

słynnym Zarysie rozwoju filozofii rosyjskiej powiadał: „Co prawda chrzczono nas po grecku, 

                                                                                                                                                   
ostatecznym rachunku pozostaje niespójna, a więc i nie do końca wszechjedna. My stoimy na stanowisku, że był 
to etap wstępny, etap formowania, powstawania, budowania filozofii wszechjedności, a wtedy możliwe, a nawet 

dopuszczalne są różnego rodzaju niespójności. Ważne, aby autor zdawał sobie z tego sprawę, a w przypadku 

Sołowjowa tak właśnie było (Zob. A. Ostrowski, Sołowjow – teoretyczne podstawy filozofii wszechjedności, 

Lublin 2007, s. 20-21 i passim). 
7 W ogóle należy dodać, że w XIX w. w wielu szkicach, zarysach stawiano tezę, że w Rosji nie ma 

filozofii, że rozum rosyjski nie jest zdolny do filozofowania. A nawet gdyby się filozofia pojawiła, to w 

rezultacie sztucznego wychowania rosyjskiego zdrowego rozsądku. Zob. B.W. Jemieljanow, K.N. Ljubutin 

Russkaja istorija na putiach samosoznanija: stranicy istorii, w: Idem, (red.), Russkaja fiłosofija. Oczerki 

istorii..., op. cit., s. 9. 
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ale język dano nam bułgarski. A cóż mógł przynieść z sobą język narodu pozbawionego 

tradycji kulturowej, literatury, historii? (…)”. Dalej rozważał, co mogłoby się stać, 

„gdybyśmy (tak, jak Zachód w języku łacińskim) przyswoili sobie chrześcijaństwo w języku 

greckim? Otóż – pisał dalej autor – Bizancjum nie wytrzymało naporu dzikiego Wschodu i 

przeniosło swe dziedziczne, rzeczywiste skarby znowu na Zachód, a nam pozostawiło tylko 

własnej produkcji surogaty, wymyślone w epoce jego moralnego i intelektualnego 

odrodzenia. Natomiast my, na odwrót, przeciwstawiliśmy się przecież najazdowi Mongołów i 

jakież mogłoby u nas być Odrodzenie, jeśli by nasza inteligencja (…) znała grekę tak samo 

dobrze, jak Zachód znał łacinę, jeśli by nasi przodkowie (…) czytali chociażby to, co 

chrześcijaństwo nie zdążyło ukryć i zniszczyć ze spuścizny Platona, Tukidydesa, czy 

Sofoklesa… Zamiast tego, inaugurujący nasz własny, moskiewski Renesans poprzez 

ogłoszenie idei trzeciego Rzymu, jeden ze starców Monasteru Jelizarowa chwalił się tymi 

słowy: „Ja – wiejski człowiek, uczyłem się liter, a helleńskich wypocin nie jestem 

ciekaw…””
8
 I dalej Szpiet zauważał z goryczą: „Do tego więc doszło, że całą kulturę, a co za 

tym idzie zarówno filozofię, jak i naukę Rosja nie zaczerpnęła ani z greckich, ani z rzymskich 

źródeł. Jednak stworzenie w historii, podobnie jak i w przyrodzie, ma miejsce tylko raz jeden. 

Dlatego, kiedy nadszedł czas narodzin kultury rosyjskiej, naród rosyjski musiał przejąć słowo 

(logos), którego sam on nie posiadał, od tych, kto nie wypierał się swych przodków (…). Raz 

jeszcze więc obcy język został pośrednikiem pomiędzy źródłem ducha i duszą rosyjską. Rosja 

zapoczątkowała swą własną kulturę od niemieckich przekładów. I to jest nowa Rosja – Rosja 

Piotra – druga Rosja”
9
. A wniosek Szpieta był najbardziej pesymistyczny z możliwych. 

Konstatował, że Rosja, co prawda, weszła do rodziny europejskiej, ale weszła jak sierota. Nie 

miała własnego ojca, a tylko ojca chrzestnego – Konstantynopol. Nawet w zarozumiałym 

ogłoszeniu siebie trzecim Rzymem także podkreślała swe sieroctwo. Stała się chrześcijańska, 

ale bez historycznego dziedzictwa kulturowego i tradycji antycznej
10

. Praca ta, od pierwszej 

aż po ostatnią stronę, przesiąknięta jest pesymizmem i pogardliwymi ocenami filozofii 

rosyjskiej.  

                                                
8 L. Kiejzik, Rozum a religia w filozofii rosyjskiej, op. cit. s.149-150. Chodzi o ideę, powołaną do życia 

przez ihumena Filoteusza na początku XVI w. Moskwy – Trzeciego Rzymu. Zgodnie z nią po upadku 

Konstantynopola w 1453 r. (drugiego Rzymu) sam Bóg wyznaczył Ruś na spadkobierczynię Bizancjum, czego 

przypieczętowaniem miał być ślub Iwana III z Zosią Paleolog (siostrzenicą ostatniego władcy Bizancjum) w 

1472 r. Świętej Rusi powierzono tym samym obowiązek obrony jedynie prawowiernej religii chrześcijańskiej, 

czyli prawosławia. 
9 G.G. Szpiet, Oczerk razwitija russkoj fiłosofii, w: B.W. Jemieljanow, K.N. Ljubutin Russkaja istorija 

na putiach samosoznanija: stranicy istorii, w: Idem, (red.), Russkaja fiłosofija. Oczerki istorii ..., op. cit., с. 234-

236. 
10 Tamże, s. 234. 
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Warto jeszcze spojrzeć na postać Borysa Jakowienki, który tworzył na emigracji. W 

1922 r. w Berlinie wydał on pracę Szkice o filozofii rosyjskiej, gdzie przedstawił skrajnie 

pesymistyczny pogląd o istnieniu filozofii rosyjskiej. Twierdził, że wszystko, co Rosja miała 

(i dała światu) filozoficznego – zrodziło się albo z bezkrytycznego naśladownictwa, albo z 

nieświadomego podporządkowania się cudzym wpływom, albo z eklektycznego dążenia, 

którego celem było scalenie kilku głównych nurtów filozoficznych
11

. W książce zawarł też 

autor przesłanie skierowane do wszystkich przyszłych badaczy rosyjskiej historii, rewolucji 

1918 r., duszy rosyjskiej itd. Otóż uważał, że bez dokładnego przestudiowania rosyjskich, 

filozoficznych poszukiwań, wątpliwe zdaje się zrozumienie Rosji i Rosjan
12

.  

Jeśli spojrzymy na Spis treści tej pracy i przeanalizujemy go, zauważymy, że 

Jakowienko posługuje się synchroniczną metodą badania problematyki, czyli metodą (w 

naszym odczuciu) bardziej pożądaną i wydawałoby się – pozytywną. Autor szeroko omawia 

to, co nazywamy kontekstem kulturowym, epoką, powołuje się na uznane autorytety. 

Wyciąga jednak wnioski niezbyt pozytywne dla filozofii rosyjskiej. Nasz wniosek może być 

tylko jeden. Zarówno optymiści, jak i pesymiści posługiwali się obiema metodami badań. 

Jednak różnie klasyfikowali opisywane zjawiska kulturowe, dziejowe, społeczne. 

 Wydaje się, że w nurcie umiarkowanie pesymistycznym należałoby umieścić także 

opracowania rosyjskiego działacza politycznego, filozofa i propagatora marksizmu Jerzego 

Plechanowa, który uważał filozofię rosyjską za część, na pewno istotną, ale część tylko, 

rosyjskiej myśli społecznej. Co ważne, w swej pracy Historia rosyjskiej myśli społecznej 

przytoczył ogromną literaturę źródłową, o której wcześniej rzadko kto mówił i które to prace 

prawdopodobnie zaginęły lub uległy zniszczeniu, bowiem nie są nam znane oryginały, tak 

więc jest to pozycja niezwykle cenna, ale doprowadził swą rozprawę tylko do końca XVIII w. 

Spójrzmy jeszcze na obszerne, syntetyczne opracowanie polskiego uczonego 

Andrzeja Walickiego Zarys myśli rosyjskiej. Od Oświecenia do renesansu religijno-

filozoficznego (2005). Autor pokazuje rozwój historii filozofii rosyjskiej wydzielając zasługi 

myślicieli rosyjskich poczynając od słowianofilów, którzy po raz pierwszy zwrócili uwagę, że 

myśl rosyjska może być rozwijana samodzielnie, na swej własnej zasadzie duchowej, na 

słowiańskiej bazie, bez uzależnienia od racjonalnego dyskursu Zachodu. Walicki łączy obie 

metody: strukturalną i diachronii uzyskując rezultaty najlepsze z możliwych, konsekwentnie 

przedstawia autentyczne przejawy tzw. rosyjskiej duszy, doświadczenie bytu narodowego 

                                                
11 B. Jakowienko, Oczerki russkoj fiłosofii, Berlin 1922, s. 5. 
12 Tamże, s. 10. 
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(czy wręcz nacjonalnego) i indywidualnego, rosyjskiej mentalności, religii i kultury. 

Wszystko to razem formowało rosyjską tradycję myśli społecznej, historycznej i filozoficznej.  

 Podobnie przedstawił materiał w swej monografii nt poszukiwań Absolutu w filozofii 

rosyjskiej Igor Jewłampijew. I choć spis treści dwutomowej rozprawy może, na pierwszy rzut 

oka, wydawać się mniej rozbudowany, to treści w nim przedstawione świadczą o 

wszechstronnej analizie. I takie publikacje są najcenniejsze. 

 

* * *  

 

 W załączniku przedstawiamy wybrane Spisy treści radzieckich i rosyjskich 

podręczników do historii filozofii. 


