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czego Sołowjow określił się mianem „ucznia” Fiodorowa i dlaczego uznał go 
za swego „ojca duchowego”, Trubieckoj odpowiada, że wynikło to z pospiesz-
nej lektury Fiodorowa, a także ze specyfi cznej cechy charakteru Sołowjowa, 
który zawsze przedkładał najgłębszą prawdę danej myśli nad jej niedostatki 
– dlatego „pozostawił bez uwag cudactwa i dziwactwa tego projektu”23.

Wkrótce po publikacji cytowanego tu artykułu Trubieckoj otrzymał dwa 
listy od Nikołaja Petersona, najwierniejszego ucznia Fiodorowa. Peterson usi-
łował w nich przekonać księcia, że Sołowjow na fundamentalnym poziomie 
zgadzał się z moskiewskim myślicielem, a gdy pisał doń o projekcie wspólnego 
dzieła jako „pierwszym kroku ludzkiego ducha na drodze Chrystusowej”24, to 
słowa te z pewnością „nie były przesadą czy rezultatem pospiesznej, powierz-
chownej znajomości twórczości Fiodorowa”25. Trubieckoj nie dał się jednak 
przekonać i w krótkiej odpowiedzi podkreślił tylko jeden, jego zdaniem klu-
czowy zarówno dla Sołowjowa, jak i dla niego samego wątek – wątek „nowego 
stworzenia”. Wskazując na św. Pawła jako autora tej koncepcji (por. Ga 6,15; 
2 Kor 5,17), stwierdził, że apostoł odrzuciłby Fiodorowowską myśl o wskrze-
szaniu, zmartwychwstaniu musi bowiem towarzyszyć całkowita przemiana 
rzeczywistości (por. 1 Kor 15,51-52), ma ono być wynikiem „współpracy Boga 
z człowiekiem, w następstwie której nastąpi anulowanie śmierci”26. Jak to zaś 
będzie konkretnie wyglądać, pozostaje skryte przed nauką – przekonuje Tru-
bieckoj, po czym puentuje swój list słowami o dużym ciężarze retorycznym: 
„Jeśli miałbym wybierać między Fiodorowem a Ewangelią, […] nie wahałbym 
się ani chwili, wybrałbym to drugie”27. 

NOWE STWORZENIE CZY ODTWORZENIE?

Rok 1913 oraz kilka następnych lat miało duże znaczenie dla przyszłych 
losów myśli Fiodorowa. W tym bowiem czasie z jednej strony pojawiły się 
próby dalszego pogłębienia zarzutów postawionych mu wcześniej przez So-
łowjowa i Trubieckoja oraz poszerzenia pola krytycznej dyskusji z Fiodorowem 
o argumenty nowe i również paradygmatyczne dla przyszłej recepcji jego myśli, 
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z drugiej zaś dwaj uczniowie i wydawcy pierwszego zbioru pism Fiodorowa – 
Władimir Kożewnikow i Nikołaj Peterson – czynili starania, by uchronić myśl 
swojego mistrza od zarzutów o radykalne odejście od chrześcijaństwa. 

W tymże roku młody teolog Siergiej Andriejewicz Gołowanienko opubliko-
wał kilka artykułów, które mimo towarzyszącej im aury rewerencji dla koncepcji 
Fiodorowa kryją w sobie istotne wobec niej wątpliwości. Gołowanienko zarzuca 
Fiodorowowi świeckie, materialistyczne myślenie o śmierci i zmartwychwstaniu: 
„Życie i śmierć [według Fiodorowa – M.K.] są czymś zwyczajnym, pospolitym. 
I wskrzeszenie również powinno być całkiem zwyczajną drogą: we wskrzeszeniu 
nie ma nic mistycznego”28. Takie wskrzeszenie nie jawi się jako akt twórczy, lecz 
jako akt re-kreacji, od-tworzenia, zależny tylko od człowieka, a więc wykluczają-
cy transcendentne działanie Boga: „Fiodorow nie przyjmuje tego, co prawdziwie 
transcendentne, twórcze, jednostkowe”29. W dziele tym, kontynuuje Gołowanien-
ko, „Osoba Jezusa Chrystusa zostaje usunięta w cień”30, a „najważniejsza sprawa 
to wskrzeszenie Łazarza, cud życzliwości, a nie Samo-zmartwychwstanie i tym 
bardziej nie Wcielenie”31. W krytycznych uwagach Gołowanienki pobrzmiewa 
echo argumentacji Trubieckoja, choćby w momentach, gdy podkreślane są róż-
nica między całkowicie nowym stworzeniem a od-twarzaniem oraz niepojęty dla 
człowieka, sekretny i cudowny charakter tego aktu. Gołowanienko ponadto uwy-
pukla problematyczność stosunku Fiodorowa do idei zbawienia i nieodłącznej 
od niego nadziei. Skoro nawet wskrzeszenie przestało być tajemnicą i pozostaje 
w gestii człowieka, to idea pośmiertnego zbawienia przestaje mieć sens, a nadzie-
ja nie jest już potrzebna: „Wskrzeszenie zastąpiło nie tylko zmartwychwstanie, 
lecz także zbawienie […]. We wskrzeszeniu nie ma momentu nadziei”32. Autor 
tych słów kończy swoją wypowiedź efektownym bon-motem: „Wskrzeszenie, 
jako wspólne dzieło, to dzieło poznania: dzieło cudne, lecz nie cudowne”33.

Rację ma Alexandra Medzibrodszky, twierdząc, że stanowiska krytyczne 
Trubieckoja i Gołowanienki „okazały się niezwykle istotne dla problemu inter-
pretacji Fiodorowa”34 w okresie poprzedzającym wybuch rewolucji paździer-
nikowej, od roku 1913 do 1917. Nie można jednak zapominać o tym, co mówił 
na temat jego poglądów Sołowjow, i warto rozszerzyć obserwację badaczki na 
całą późniejszą krytyczną recepcję Fiodorowa. Prawdą jest bowiem, że kolejni 
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rosyjscy myśliciele religijni i jego polemiści niemal zawsze podążali w swoich 
pracach ścieżkami przetartymi przez tych trzech twórców, co nie znaczy oczy-
wiście, że sami nie sformułowali oryginalnych i ważkich argumentów.

Po wybuchu rewolucji październikowej wielu rosyjskich intelektualistów 
zostało zmuszonych do opuszczenia Rosji, toteż dyskusja z koncepcją Fiodo-
rowa przeniosła się za granicę – krytyczny głos zabierają wówczas Nikołaj 
Bierdiajew, Siergiej Bułgakow i Gieorgij Fłorowski.

PYTANIA BIERDIAJEWA

MISTYCYZM CZY RACJONALIZM?

W roku 1915 Bierdiajew publikuje studium Religiâ voskrešeniâ35. Z racji 
objętości i fi lozofi cznej głębi tego tekstu, który inspiruje do mnożenia pytań, 
poświęcimy mu więcej miejsca – okaże się on dla nas niejako osią krytycznego 
namysłu nad koncepcją wypracowaną przez autora fi lozofi i wspólnego czynu. 
Bierdiajew rozpoczyna od często później cytowanej uwagi o szczególnie „ro-
syjskiej” cesze Fiodorowa, jaką jest poszukiwanie uniwersalnego zbawienia, 
branie odpowiedzialności za wszystkich. Jego zaangażowaniu w tę proble-
matykę towarzyszy jednak niezwykły radykalizm ideowy, „doprowadzanie 
wszystkiego do granic, bez jakichkolwiek układów i kompromisów”36. Bier-
diajew podtrzymuje przynajmniej cztery zarzuty, które znamy z wypowiedzi 
poprzednich krytyków. Po pierwsze, zauważa, że w koncepcji Fiodorowa wy-
stępuje sprzeczność dwóch planów myśli: religijno-mistycznego i pozytywi-
styczno-racjonalnego. „Trudno popierać ideę wskrzeszania – pisze – w postaci 
materialnego, fi zycznego ciała. Ciało, w którym Chrystus powstał z martwych, 
nie mogło być materialne i fi zyczne: było to ciało rozświetlone i przemienione, 
bardziej delikatne, takie, które przezwyciężyło wszelki materialny ciężar, ciało 
duchowe”37. Po drugie, zauważa, że w akcie zmartwychwstania Fiodorow nie 
widzi miejsca dla Bożej łaski: „Prawda o ludzkiej pracy przesłoniła mu widok 
na inną prawdę – tę o odkupującej łasce Boga”38. Po trzecie, Bierdiajew wska-
zuje na nieobecność postaci Chrystusa w nauczaniu twórcy Filozofi i wspólne-
go dzieła. Po czwarte, w ślad za Gołowanienką zarzuca on Fiodorowowi próbę 
zastąpienia aktu Boskiej, niczym nieprzymuszonej twórczości przez mozolną 
działalność człowieka.

35  Zob. N. Aleksandrovič  B e r d â e v, Religiâ voskrešeniâ. „Filosofi â obŝego dela” N.F. Fe-
dorova, w: N.F. Fedorov: Pro et contra, t. 1, s. 424-468. 
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