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Od chwili swych narodzin filozofia w Rosji stanowiãa dziedzinč o nieprecyzyjnie okreĤlonym terytorium, rozwijajĈcĈ sič na pograniczu myĤli
polityczno-spoãecznej, twórczoĤci artystycznej oraz myĤli religijnej. Jednym
z jej istotnych pojčþ pozostawaão i pozostaje pojčcie kultury, którego analiza,
koncentrujĈc sič czčstokrotnie na elementach okreĤlajĈcych specyfikč samej
kultury rosyjskiej, dotyczyãa równieİ tego, co stanowi jej wartoĤþ powszechnĈ, czego efektem pozostawaãy ogólne teorie kultury, istotne z punktu widzenia nie tylko humanistyki rosyjskiej, lecz takİe humanistyki Ĥwiatowej.
WãaĤnie ten obszar refleksji rosyjskiej – koncentrujĈcy sič na fenomenie kultury i jego przejawach – stanowi zasadniczy przedmiot zainteresowania
autorów zamieszczonych w prezentowanym tomie tekstów. Publikacja ma
na celu przedstawienie rosyjskiej filozofii kultury oraz filozofii kultury rosyjskiej, z uwzglčdnieniem odrčbnoĤci podejmowanej problematyki oraz
formy wypowiedzi charakteryzujĈcych owĈ refleksjč. Jak zauwaİa Michaã
Bohun w niniejszym zbiorze, „historič filozofii rosyjskiej daãoby sič w gruncie rzeczy napisaþ jako historič rosyjskiej filozofii kultury i filozofii kultury
rosyjskiej. Ujawniaãaby ona wielowymiarowy kompleks zagadnieę, wĤród
których na pierwszy plan wysuwa sič problem wartoĤci (ceny) kultury,
szczególnie charakterystyczny dla myĤli rosyjskiej”1.
Peãna prezentacja podejmowanej problematyki, ze wzglčdu na jej obszernoĤþ, wydaje sič niemoİliwa w ramach jednego tomu. Ten szeroki
obszar tematyczny ograniczony zostaã zatem wyborami poszczególnych autorów, którzy przybliİajĈ okreĤlone koncepcje i problemy. OtwierajĈcy zbiór
tekst, autorstwa wybitnego znawcy kultury rosyjskiej Bogusãawa įyãki, kreĤli portret intelektualny, stosunkowo maão znanej polskiemu czytelnikowi,
postaci Gustawa Szpeta. Koncepcje tego myĤliciela majĈ nieocenione znaczenie w historii nie tylko filozofii rosyjskiej, ale równieİ europejskiej. Bohaterem kolejnego artykuãu jest Aron Guriewicz, którego praca intelektualna
wniosãa wiele do rozumienia zjawisk kultury europejskiej, jej historii i roz________________
1 Zob. artykuã: M. Bohun, Obroniþ kulturč przed geniuszem. Filozofowie rosyjscy wobec nihilizmu Lwa Toãstoja, s. 407-425 niniejszego tomu.
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woju. Koncepcja historii rosyjskiego mediewisty przedstawiona zostaãa
przez Stanisãawa Kandulskiego. Kolejny autor, wspóãczesny rosyjski filozof
i pisarz Wãadimir Kantor, podejmuje jeden z istotniejszych tematów obecnych w refleksji rosyjskiej, jakim pozostaje idea imperium. OdwoãujĈc sič do
bogatej tradycji rozumienia owej idei, przedstawia jednoczeĤnie wãasne stanowisko oraz autorskie interpretacje znaczenia okreĤlonych zjawisk. Interpretacje owe niekiedy budzĈ sprzeciw, jednak ich niewĈtpliwĈ wartoĤciĈ jest
to, İe prowokujĈ do ponownego przemyĤlenia problemów istotnych nie
tylko z perspektywy historii Rosji, ale równieİ Europy. Kantor, jako naukowiec i pisarz zarazem, wykazujĈc sič erudycjĈ oraz znajomoĤciĈ podejmowanej problematyki, wychodzi czčsto poza konwencjč tekstu naukowego
i opiera swe analizy na symbolu oraz metaforze, czym wpisuje sič w tradycjč rosyjskiej refleksji filozoficznej. Nastčpna z prezentowanych tu koncepcji,
autorstwa Dymitra Lichaczowa, umieszcza kulturč rosyjskĈ w kontekĤcie
kultury europejskiej, której, ze wzglčdu na wspólnotč wartoĤci, pozostaje
ona nieodãĈcznĈ czčĤciĈ. Tekst Lichaczowa, w tãumaczeniu âukasza Gemziaka (który ponadto w osobnym artykule rekonstruuje teorič rosyjskiego
intelektualisty), stanowi reakcjč na przemiany, jakie zaszãy w kulturze rosyjskiej po upadku ZwiĈzku Radzieckiego.
Kolejne teksty niniejszego zbioru bčdĈ akcentowaãy bardziej perspektywč filozoficzno-religijnĈ niİ historycznĈ. Igor Jewãampijew proponuje autorskĈ interpretacjč rozwoju filozofii rosyjskiej XIX-XX wieku, wskazujĈc jej
Įródãa w myĤli gnostyckiej, co, jego zdaniem, okreĤla jej specyfikč i odrčbnoĤþ. MyĤlicielem wysuwanym na pierwszy plan w dokonywanych przez
Jewãampijewa rozwaİaniach pozostaje Fiodor Dostojewski, bčdĈcy równieİ
gãównĈ postaciĈ jednego z kolejnych tekstów, dokonujĈcych analizy pojčcia
dobra w literaturze rosyjskiego pisarza. PozostajĈc takİe w krčgu literatury,
Michaã Bohun ukazuje dyskusjč wybitnych myĤlicieli rosyjskich, skoncentrowanĈ na problemie negacji kultury, dokonanej przez Lwa Toãstoja, jednego z najwybitniejszych i najbardziej wpãywowych, obok Dostojewskiego,
myĤlicieli rosyjskich, których gãównĈ formĈ wyraİania myĤli pozostawaãa
forma artystyczna. Paulina Bogusz-Tessmar rozpatruje z kolei funkcjč ikony,
opierajĈc sič przy tym na prawosãawnej doktrynie o „boskich energiach”.
ZamykajĈcy caãoĤþ artykuã autorstwa Justyny Kroczak zawiera eksplanacjč
jednej z fundamentalnych w rosyjskiej filozofii kultury koncepcji Pawãa Florenskiego, w której na pierwszy plan wysuwa sič kategoria wszechjednoĤci,
stanowiĈca jednĈ z najistotniejszych kategorii rosyjskiej myĤli filozoficzno-religijnej.
Dzičkujč Bartãomiejowi Brzezięskiemu za pomoc w przygotowaniu prezentowanego Czytelnikom zbioru tekstów.
Dorota Jewdokimow

