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Nowe średniowiecze  
Pawła Florenskiego

Michael  Hagemeister

Są ludzie, których imię od początku otoczone 

jest legendą. Stopniowo sami stają się legendą 

i tak przechodzą do historii. Jednym z takich ludzi 

jest Paweł Aleksandrowicz Florenski.

Siergiej Wołkow (Volkov 1993: 145)

Autorzy piszący o Pawle Floren-
skim zwykli używać przymiotników  
w stopniu najwyższym. Literatura  

o nim pełna jest określeń w stylu: „uniwer-
salny geniusz”, „Pascal naszych czasów”, 
„rosyjski Leibniz”, „Leonardo da Vinci XX wie- 
ku”. Liczne talenty Florenskiego i jego nie-
zwykła uczoność ocenia się jako „wstrzą-
sające” i „odstraszające”. Obdarza się go 
mianem „najświatlejszego przedstawiciela 
rosyjskiego życia duchowego” (Gut 1993: 19) 
i zalicza do „najzdolniejszych intelektuali-
stów” w historii ludzkości (Cassedy 1999: 
492). Mało tego, uważa się go też za „mę-
czennika prawosławnej Cerkwi” (Lilienfeld 
1994; zob. także Adler 1996), przy czym tu 
z pewnością mamy do czynienia z przesadą, 
ponieważ Florenski nigdy nie został włączo-
ny nawet do grona kandydatów na ołtarze2.

Na czym opiera się to bezgraniczne 
uwielbienie? Czy odnosi się ono do dziedzic-
twa, czy raczej do osobowości Florenskie-

go? Czy jego kult opiera się rzeczywiście 
na wszechstronnej i głębokiej znajomości 
jego życia i twórczości? A jeśli tak, to jak 
oceniać podkreślaną przez niego niechęć 
do nowoczesności, czyli do Zachodu (dla 

Florenskiego i jego rosyjskich zwolenników 
są to synonimy)? Najwyraźniej postawa Flo-
renskiego oczarowuje jego wielbicieli, także 
na Zachodzie, ale jednocześnie przeszkadza 
w przyswojeniu jego myśli w zachodnim 
kontekście kulturowym, zorientowanym na 
zupełnie inne wartości. Poniżej przedsta-
wiam kilka uwag i myśli na ten temat3.

Średniowiecze – renesans

Sam Florenski nazywał siebie czło-
wiekiem średniowiecznym. Zachwycał się 
hierarchicznym i zamkniętym średnio-
wiecznym obrazem świata i z uporem wpi-
sywał się w niego (Florenskij 1988: 114)4. 
Za cechy kultury średniowiecznej uważał 
obiektywność, kolektywizm, konkretność,  

Florenski nigdy nie został włą-
czony nawet do grona kandy-
datów na ołtarze
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integralność, syntetyczne poznanie i re-
alizm. W kulturze przeciwstawnego typu,  
w renesansie, dostrzegał subiektywizm, 
indywidualizm, abstrakcyjność, analitycz-
ność, sensualizm, iluzjonizm, atomizację,  
a w końcu nihilizm i samodestrukcję. Rene-
sans i humanizm oznaczały według Floren-
skiego rozpad boskiego porządku w świe-
cie i tym samym upadek Zachodu (tamże)5.

„Renesansowe odczuwanie świata”, jak 
pisze Florenski, wrzuca człowieka w „onto-
logiczną pustkę” i tym samym skazuje go 
na bierność, i „w tej bierności obraz świa-
ta, tak samo jak sam człowiek, rozpada się 
na wzajemnie wykluczające się punkty” 
(Florenskij 1999: 367). Cechy upadłego, 
renesansowego człowieka Florenski roz-
poznawał w modelach Leonarda da Vinci: 
„zagadkowy i kuszący uśmiech wszyst-
kich postaci Leonarda da Vinci, wyrażający 
sceptycyzm, oderwanie się od Boga i samo-
utwierdzenie ludzkiego «wiem», okazuje się 
w istocie uśmiechem zmieszania i zażeno-
wania: postacie te utraciły same siebie, co 
w szczególny sposób staje się widoczne 
na przykładzie Giocondy. W istocie, jest to 
uśmiech grzechu, pokusy i czaru, uśmiech 
rozwiązły, podniecający, niewyrażający ni-
czego pozytywnego (na tym właśnie polega 
jego tajemniczość!), poza jakimś zmiesza-
niem wewnętrznym, jakimś wewnętrznym 
zamętem ducha, ale także brakiem skru-
chy” (Florenski 2009a: 145). 

Florenski był jednak przekonany, że 
„bezduszna cywilizacja” nowożytności 
wyczerpała się i bliski jest dzień, kiedy 
zniewolony człowiek „obali jarzmo cywi-
lizacji renesansu” (Florenski 1999: 369)  
i nastąpi nowe średniowiecze − epoka 
integralnej kultury. Jej początki są już 
widoczne w Rosji. Za swoje życiowe Flo-
renski uważał „utorowanie drogi dla przy-
szłego, integralnego światopoglądu” (Flo-
renskij 1988: 114)6.

Platonizm – kantyzm

Przeciwstawienie integralnego, obiek-
tywnego światopoglądu i charakterystycz-
nego dla Zachodu od czasów renesansu 
światopoglądu subiektywnego, partyku-
larystycznego i analitycznego wyraża się  
w przeciwstawieniu filozofii Platona i Kan-
ta. Florenski był platonikiem i namiętnym 
krytykiem Kanta. Filozofię Platona, zako-
rzenioną jeszcze w religijno-magicznym 
rozumieniu świata, Florenski nazywał re-
alizmem, ponieważ dzięki niej człowiek 
uczestniczy w świecie idei, stanowiącym 
prawdziwą rzeczywistość. Kant, „Filar 
Przeciwnej Bogu Złości” (Florenski 2002: 
36)7, odwrotnie, stawia na pierwszym 
miejscu autonomiczny rozum człowieka, 
powiadając, że to „nie Prawda określa na-
szą świadomość, ale świadomość określa 
Prawdę” (Florenskij 1996: 549). 

Cała filozoficzna twórczość Florenskie-
go naznaczona jest walką z Kantem. W wy-
kładzie Kult i filozofia z 1918 roku mówił: 
„Żaden system filozoficzny nie jest bardziej 
śliski, pełen hipokryzji i podstępów niż fi-
lozofia Kanta. […] Jest ona cała złożona 
[…] z zagadkowych uśmiechów i dwuznacz-
nego przechodzenia między «tak» i «nie». 
Ani jeden termin nie daje czystego tonu, 
wszystkie brzmią jak zawodzenie. System 
Kanta jest zaiste genialny, najgenialniejszy 
z tego, co było, jest i będzie… ale pod wzglę-
dem obłudy. Kant jest wielkim krętaczem” 
(Florenskij 1977: 122; w kwestii krytyki 
Kanta przez Florenskiego zob. także Gaľce-
va 1996; Boneckaâ 1997: 148).

Ptolemeusz – Kopernik

W pracy Liczby urojone w geometrii (2011) 
Florenski podjął − jak się zdaje, całkiem na 
serio − próbę wykorzystania teorii względ-
ności do rehabilitacji średniowiecznego 

geocentrycznego obrazu świata, jaki został 
przedstawiony w Boskiej komedii Dantego 
(zob. o tej pracy Kauhčišvili 1989)8. Według 
Florenskiego teoria względności wskazu-
je, że pierwotny model świata Ptolemeusza 

jest − w odróżnieniu od kopernikańskiego 
− prawdziwy. „Ptolemejski” charakter ma 
pierwotne, dziecinne, naturalne i integralne 
postrzeganie świata (zob. Blumenberg 2000). 
Dzięki swojej bezpośredniości, „dziecięce po-
strzeganie przezwycięża od wewnątrz frag-
mentaryzację świata” (Florenskij 1992: 87). 
Wszelkie badania i każda teoria nieustannie 
czerpią z bajkowego świata, żywią się „intu-
icjami dzieciństwa, które są obce racjonal-
ności” (tamże: 51). Nauka i sztuka nie będą 
twórcze, o ile nie będą wracać do wiecznie 
żywego dzieciństwa, „obiektywnego po-
strzegania świata” (Florenskij 1998a: 703)9. 
Florenski wyznaje, że przyjął zasadę względ-
ności „wcale nie po długich rozważaniach, 
nawet bez badania, po prostu dlatego, że jest 
ona w pewnym stopniu próbą ujęcia w poję-
cia innego rozumienia świata. Ogólna teoria 
względności jest w jakiejś mierze okrojoną  
i uproszczoną wersją mojej opowieści o świe- 
cie” (Florenskij 1992: 193, 194).

Florenski ogłasza, że można ściśle wy-
znaczyć „granicę między niebem i Ziemią” 
− biegnie ona „między orbitami Urana i Nep-
tuna”, czyli „dokładnie tam, gdzie ją stawia-
no w najgłębszej starożytności” (2011). Na 
tej granicy „długość każdego ciała staje się 
równa zeru, masa nieskończona, a jego czas, 
obserwowany z boku, nieskończony. Innymi 
słowy, ciało traci swoją rozciągłość, przecho-
dzi w wieczność i nabiera absolutnej stałości. 
Czyż nie jest to powtórzenie w terminach fi-
zycznych cech idei, będących według Platona 

bezcielesnymi, nierozciągłymi, niezmienny-
mi, wiecznymi bytami?” (tamże). 

Po kilku latach eksperymenty myślowe 
Florenskiego dotyczące świata idei Platona 
powtórzył Aleksiej Łosiew. Nie wspominając 
imienia swojego nauczyciela, szczegółowo 
wyłożył te same przekonania i wskazując na 
pierwsze równanie Lorenza, ogłosił: „cały pla-
tonizm mieści się w tej formule” (Losev 1927: 
212; 1930: 252−254; zob. Hagemeister 1985). 
Takie twierdzenie wywołało wątpliwość nie-
mieckiego wydawcy Łosiewa, czy ta „mitologi-
zacja” teorii względności nie jest przypadkiem 
ironiczna (Haardt 1994: 206)10. Najpewniej w 
tym samym stopniu, co odpowiadający jej 
fragment z Liczb urojonych w geometrii. 

Łosiewa uważa się za ideowego następ-
cę Florenskiego11. W wywiadzie udzielonym 
tuż przed śmiercią, 94-letni Łosiew mówił  
o „genialnych domysłach [Florenskiego −  
M. H.] na temat współczynnika Lorenza”  
i o negatywnym stosunku matematyków do 
jego domysłów (Losev 1990: 8). O tym, jak 
wiernie Łosiew wypełniał antyrenesansowy 
program nauczyciela, świadczy jego ob-
szernie dzieło Estetyka Odrodzenia (1982). 
Łosiew przeciwstawia w nim „integralną 
kulturę” średniowiecza kulturze renesansu, 
absolutyzującej izolowany podmiot. Łosiew 
za Florenskim dostrzega wcielenie typu 
renesansowego człowieka, ubóstwiającego 
siebie, a przez to wpadającego w nihilizm  
i satanizm, w Giocondzie Leonarda i jej „sza-
tańskim uśmieszku”, który właściwie „nie 
jest wcale uśmiechem, lecz grymasem dra-
pieżnika o chłodnych oczach, świadomego 
bezsilności ofiary, którą chce pożreć” (Losev 
1982: 427, zob. krytykę w: Gorfunkel’ 1983)12.

Odwrócona − linearna perspektywa

Odrzucenie przez Florenskiego świato-
poglądu renesansowego dobrze ilustrują 
jego wypowiedzi o malarstwie religijnym 

System Kanta jest zaiste genial-
ny, ale pod względem obłudy. 
Kant jest wielkim krętaczem 
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(Florenski 1997). Szczególnie ostro obu-
rza się on na linearną perspektywę, któ-
ra zapanowała w sztuce Zachodu w epoce 
odrodzenia i narzuca widzowi arbitralny, 
przypadkowy, subiektywny punkt widzenia 
artysty-iluzjonisty. Perspektywie linearnej 
Florenski przeciwstawia perspektywę od-
wróconą, która tylko wydaje się naiwna − to 
właśnie ona znamionuje dążenia obiektyw-
nej, realistycznej sztuki średniowiecza do 
„prawdziwej rzeczywistości”, a nie „prawdo-
podobnych mniemań” (Florenskij 1990: 50). 

Dokonany w nowożytności wybór linear-
nej perspektywy prowadzi do „bezgranicz-
nej pustki” i ostatecznie do „artystycznego 
nihilizmu” (Florenskij 2000: 155). Wybór ten 
stanowi jeszcze jedno świadectwo ducho-
wego kryzysu, który doprowadził do utraty 
religijno-metafizycznego rozumienia świa-
ta. Krytyka perspektywy linearnej stanowi 
część ataku Florenskiego na „europejskie 
oświecenie i obraz świata Kartezjusza, Kan-
ta i Euklidesa” (Holm 1997: 18), w którym 
świat pojmuje się jako teatr cieni, a podmiot 
jako widza. Florenski podejmował ten atak, 
by na nowo odbudować jedność podmiotu 
i przedmiotu oraz przywrócić wszechobej-
mujące, niezapośredniczone przez wytwa-
rzane przez nas iluzje przeżycie świata. 

Realizm – nominalizm

W świetle tego, co zostało już powie-
dziane, nie można się dziwić, że Florenski 
zajmuje stanowisko skrajnego realizmu. 
Imiona i liczby są dla niego symbolami, prze-
jawami wyższej rzeczywistości, ośrodkami 
skupienia energii, skrzepami magicznej siły, 
środkami osiągnięcia doświadczenia mi-
stycznego. Realność desygnatu zawiera się 
już w samym jego imieniu13. „Mocne słowo” 
i magiczna liczba mają moc bezpośrednie-
go oddziaływania, z której można korzystać 
(magiczne formuły i zaklęcia, szczęśliwe  

i pechowe liczby, przyzywanie Boga).  
W ludzkich imionach zawierają się cha-
rakterystyczne cechy ich nosicieli i ukry-
wają się siły, określające ich losy. Imię jest 
więc losem człowieka. Prócz tego łączy 
ono człowieka z innymi światami. A magia,  
w odróżnieniu do nauki, czyli mechaniczne-
go łączenia pojęć, jest „żywą komunikacją” 
człowieka z żywą rzeczywistością14. 

Chrystus − Antychryst

Florenski patrzył na historię wszech-
świata z perspektywy eschatologicznej. Wi-
dział ją jako pole walki dwóch kosmicznych 
zasad − logosu i chaosu, czy też − korzysta-
jąc terminologii teologicznej − Chrystusa 
i Antychrysta (Boneckaâ 1997: 130, 131; 
Trubačev 1991: 331). Kultura jest specy-
ficznym ludzkim wyrażaniem walki logosu 
z chaosem, „świadomą walką ze świato-
wym zrównywaniem”, która polega na „pod-
wyższeniu zróżnicowania potencjałów we 
wszelkich dziedzinach, jako warunku życia, 
w przeciwieństwie do równości, która pro-
wadzi do śmierci (Florenskij 1988: 114)15.

Kim są jednak agenci mroku i chaosu, 
„wrogowie rodu ludzkiego, wrogowie kultu-
ry, wrogowie dobra społecznego” (Florenski 
2007: 144)16, przeciwnicy dobra i pomocni-
cy Antychrysta? To ci, którzy buntują się 
przeciw Boskiemu porządkowi i jego ziem-
skiemu gwarantowi – carowi-samodzierż-
cy; to ci, którzy głoszą autonomię jednostki 
i powszechną równość; to ci, wreszcie, któ-
rzy stawiają demokrację i prawa człowieka 
na miejsce posłuszeństwa i Bożego miło-
sierdzia. Ich imię to Żydzi. Motorem postę-
pu, prowadzącego do rozkładu, niwelacji  
i sekularyzacji, jest żydostwo. Pozbawio-
ne korzeni, materialistyczne, przywiązane 
do świata żydostwo kusi ludzi, obiecując 
„samozbawienie” i „samoubóstwienie”17. 
Renesans, humanizm, oświecenie i libera-

lizm są etapami jego tryumfalnego mar-
szu przez historię: „Oświecenie − oni to 
zrobili. [...] Humanizm wynikł z kabały. [...] 
Żydzi zawsze zwracali się do nas, Aryjczy-
ków, tą stroną, na którą my, ze względu na 
swoją niereligijność, byliśmy podatni, co 
też skrzętnie wykorzystywali. Oni uczyli 
nas, że wszyscy ludzie są równi – po to, by 

skoczyć nam do gardeł; uczyli, że wszyst-
kie religie to przeżytek i «średniowiecze» 
(którego oni, nawiasem mówiąc, tak niena-
widzą za jego integralność, za to, że wtedy 
ludzie umieli sobie z nimi poradzić), aby 
odebrać nam naszą siłę – wiarę; oni uczyli 
nas «autonomicznej» moralności, żeby za-
brać nam tę istniejącą i w zamian dać try-
wialność” (Florenskij 1998c: 363)18.

Na szczęście pojawia się już nowa inte-
gralna kultura. Florenski pewną ręką nakre-
ślił jej szkic w pracy Przypuszczalny ustrój 
państwowy w przyszłości z 1933 roku, eta-
tystycznej społecznej utopii, skłaniającej do 
myślenia o autorytarnych projektach Plato-
na i Tomasza Campanelli. Choć traktat ten 
powstawał w areszcie śledczym, to znawcy 
twórczości Florenskiego nie mają wątpliwo-
ści co do autentyczności wyrażonych tam 
poglądów. Idealne „państwo przyszłości” 
rysuje się jako niepodlegająca zewnętrznym 
wpływom, doskonale zorganizowana dykta-
tura zarządzająca systemem kontroli. Ustrój 
ten wymaga od obywateli posłuszeństwa  
i oddania dla „całości”, a w zamian dba o to, 
by potrzeby nowego człowieka, tworzonego 
za pomocą eugeniki, pozostawały w zgodzie  
z potrzebami społeczności. Konieczność 
przestrzegania podstawowych praw czło-
wieka znika. Na czele tego wszechpotężne-
go państwa ma stać błogosławiona przez 

niebiosa, genialna i charyzmatyczna postać. 
„Politycy tacy jak Mussolini, Hitler i inni są 
tylko surogatem takiej postaci, przejściowym 
stopniem historii. Ich pojawianie się w historii 
ma sens, odzwyczaja bowiem masy od my-
ślenia demokratycznego, od partyjnych, par-
lamentarnych i tym podobnych uprzedzeń, 
wskazuje bowiem, jak wiele może zdziałać 
wola. Jednak te osoby nie są prawdziwie 
twórcze, należy sądzić, że są jedynie rezulta-
tem pierwszych prób ludzkości rodzącej bo-
haterów. Przyszły ustrój naszego kraju czeka 
na kogoś, kto ma intuicję i wolę; na kogoś, kto 
nie będzie się bał otwarcie zniszczyć oko-
wów przedstawicielstwa, partyjności, prawa 
głosu i całkowicie odda się sprawie. Wszelkie 
prawa do władzy […], wyborcze […] to stara 
szmata, której miejsce jest w krematorium. 
Do utworzenia nowego ustroju, który ma 
otworzyć nowy okres w historii i stworzyć 
odpowiadającą mu nową kulturę, potrzebne 
jest jedno prawo – siła geniusza, siła zdolna 
stworzyć taki ustrój. Prawo to nie ma tylko 
pochodzenia ludzkiego i dlatego zasługuje na 
uznanie za boskie. Nieważne jak będzie na-
zywać się taki twórca kultury – dyktatorem, 
tyranem, imperatorem czy jakoś inaczej – my 
będziemy uważać go za prawdziwego władcę 
i słuchać go nie ze strachu, ale z powodu po-
rywającej świadomości, że mamy przed sobą 
cud i żywe zjawisko twórczej mocy ludzko-
ści” (Florenskij 1996: 651, 652)19.

W tym okresie podobne wyobrażenia 
− kult woli, mit wodza − rozwijały kręgi nie-
mieckiej prawicy i przeciwników demokracji, 
na przykład Carl Schmitt. On także odrzu-
cał koncepcję wielopartyjności i dostrzegał  
w historii walkę wojska Antychrysta (żydo-
stwa, od którego pochodzą idee liberalizmu, 
socjalizmu i anarchizmu) z „katechonem” − 
duchową i polityczną siłą, przeciwstawiającą 
się chaosowi. Wcieleniem „katechonu” dla 
Schmitta była niepodlegająca żadnym pra-
wom, charyzmatyczna, silna osobowość20.

Motorem postępu, prowadzą-
cego do rozkładu, niwelacji  
i sekularyzacji, jest żydostwo
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Od antyjudaizmu do antysemityzmu

Warto osobno rozważyć wspomnianą 
już wyżej kwestię stosunku Florenskiego do 
Żydów. Pomoże to lepiej wyjaśnić jego „anty-
nowoczesne” stanowisko. Już w 1925 roku 
Zinaida Gippius wskazała, że antyżydowska 
kampania Wasilija Rozanowa odbywała się 
„nie bez pomocy F[lorenskiego]” (Gippius 
1991: 146; o stosunkach Rozanowa i Flo-
renskiego, ale bez wspomnienia „kwestii ży-
dowskiej”, zob. Ivask 1956; Palievskij 1989). 
Drukowanym świadectwem tej pomocy były 
artykuły Profesor D. A. Chwolson o rytualnych 
zabójstwach i Żydzi i los chrześcijan, pod-
pisane literą „Ω” i opublikowane w książce 
Rozanowa Węchowe i dotykowe kontakty Ży-
dów z krwią (Florenskij 1998b−c). Prace te 
zaczęły być cytowane najpóźniej w latach 
siedemdziesiątych (Svetlov 1978: 306, 312, 
356)21, a od początku lat dziewięćdziesiątych 
w druku zaczęły się pojawiać informacje, że 
ich autorem był Florenski (zob. Kagan 1990: 
354 − artykuł, jak twierdzi autor, napisany 
był „prawie dziesięć lat temu”, tamże: 344; 
Bakschtejn 1991: 72−73). Informacje te po-
dawano w wątpliwość, czasem ostrożnie22, 
a niekiedy zdecydowanie, wskazując innych 
kandydatów do pełnienia funkcji „Ω” (Zoloto-
nosov 1995: 85−86; autor dysponował jednak 
świadectwami antysemityzmu Florenskiego, 
tamże: 77, 84). Dziś autorstwo Florenskiego 
zostało ostatecznie dowiedzione na pod-
stawie materiałów archiwalnych. Są wśród 
nich listy do Rozanowa, w których Florenski 
pisze: „Na serio proszę, by nie wygadać się 
o moim autorstwie. Mogłoby to wywołać róż-
ne trudności, zarówno z prawej, jak i z lewej 
strony. […] Zewsząd jestem prześladowany; 
ich aluzyjne choćby podpisanie byłoby zbyt 
nieostrożne”(cyt. za: Nikolǔkin 1998: 438)23. 
Korespondencja ta, której uczestnicy − wedle 
Sergiusza Bułgakowa − „wspólnie zanurzali 
się w mistyczne głębie żydowskiego pytania” 

(Bulgakov 1971: 129), nie została jeszcze  
w pełni opublikowana24.

Bezpośrednim powodem powstania 
artykułów Florenskiego o kwestii żydow-
skiej była głośna „sprawa Bejlisa”25. Żaden 
z prawosławnych teologów nie zgodził się 
poprzeć oskarżenia Żydów o rytualne zabój-
stwa, Florenski mimo to mobilizował całą 

swoją uczoność w poszukiwaniu dowodów 
na jego rzecz. Zabójstwo Andriuszy Jusz-
czinskiego − twierdził − było „wyzwaniem”, 
„złożeniem ofiary przez cały lud na pokaz 
całej ludzkości”, dlatego właśnie nie zatar-
to śladów przestępstwa (Florenskij 1998d: 
312). Dowodził, że wśród zasymilowanych 
Żydów są jeszcze prawdziwie wierzący. Za-
równo chrześcijaństwo, jak i judaizm opie-
rają się na wierze w „świętość krwi” (tam- 
że: 315), jednak tylko żydowskie obrzędy 
wymagają nie symbolicznej, lecz rzeczywi-
stej ofiary, połączonej z torturami. Rytualny 
mord w Kijowie, w którym przelano czystą 
krew niewinnego chłopca, jest więc wyra-
zem głębokiej religijności i prawdziwie ar-
chaicznego „mistycznego światopoglądu”, 
ale zrozumieć go może tylko ten − nieza-
leżnie, czy chrześcijanin, czy Żyd − kto jest 
mocny w wierze. „Przyznaję − woła Floren-
ski − że bliżej mi do Żyda spożywającego 
krew, niż do niespożywającego. […] Pierwsi, 
spożywający – to Żydzi [евреи], a drudzy – 
to Żydki [жиды]” (tamże: 315). Wedle słów 
Gippius (1991: 146), Florenski w czasie 
procesu Bejlisa powiedział swojej siostrze: 
„Gdybym nie był prawosławnym kapłanem, 
lecz Żydem, postąpiłbym tak samo jak Bejlis, 
przelałbym krew Juszczinskiego”26.

Rozumowanie Florenskiego jest proste: 
skoro cała historia Izraela świadczy o jego 

żądzy krwi, to nie ma powodów, by sądzić, 
że w okresie diaspory Żydzi się zmienili. 
„Skoro rytualne mordy miały miejsce nawet 
wtedy [w epoce królów i proroków – M. H.], 
to dlaczego nie miałoby być ich teraz?” (Flo-
renskij 1998b: 360). Florenski nie ukrywał 
swojej obojętności wobec kwestii winy czy 
niewinności Bejlisa: „wszystko jedno, ogólne 
podejrzenie o mordy rytualne, będące jed-
nym z przejawów jego mistycznego pociągu 
do krwi, powinno ciążyć na tym tajemniczym 
narodzie, i niewątpliwie będzie ciążyć, nie-
zależnie od rwetesu całej żydowskiej prasy” 
(tamże)27. Niestety, Florenski się nie pomylił. 
Po trwającym miesiąc procesie Bejlis został 
uniewinniony, ale sfałszowane okoliczności 
zdarzenia, mające świadczyć o rytualnym 
charakterze mordu, nie zostały zakwestio-
nowane przez przysięgłych, a wkrótce po 
zakończeniu procesu zaczęto zbierać datki 
na budowę cerkwi ku czci Juszczinskiego, 
którego zamierzano ogłosić świętym mę-
czennikiem (Agursky 1988)28.

Gdy Rozanow otrzymał „ekspertyzę” 
Florenskiego, z zadowoleniem skonstato-
wał: „kwestię, czy przywódcy światowego 
żydostwa mordują rytualnie chrześcijań-
skich chłopców, można uważać za rozstrzy-
gniętą pozytywnie, z tą samą pewnością  
i niezawodnością, z jaką rozstrzyga się kwe-
stie geometryczne” (Rozanov 1998: 275). 
Oczywiście, dla samego mistrza dowodów 
matematycznych zabójstwo Juszczinskie-
go stanowiło tylko przykład zagrożenia ży-
dowskiego, przykładem spektakularnym, 
ale niedającym wyobrażenia o prawdziwej 
skali niebezpieczeństwa, a nawet ze wzglę-
du na swoją spektakularność przeszkadza-
jącym w ich dostrzeżeniu. „Wszyscy krzyczą  
o Juszczinskim, ale na Boga, dlaczego jesz-
cze głośniej nie krzyczy się o tysiącach ta-
kich Juszczinskich w gimnazjach, szkołach 
i uniwersytetach? Wszak to ich panowie 
Żydzi nakłuwają tysiące razy i pozbawiają 

dusz. U samych początków zatruwają źró-
dła życia − miłość ojczyzny, rodziny, świa-
ta, wszystkiego […]. Różnica między nimi  
a Juszczinskim polega tylko na tym, że 
przypadek Juszczinskiego został nagle 
oświetlony fajerwerkiem, a inne dzieci rze-
zane są w dziennym świetle powszedniego 
rosyjskiego życia” (Florenski 1998c: 362). 

Szczególnie gorąco Florenski nienawi-
dził Żydów zasymilowanych, „Żydków” [жи-
дов]. Trudno obarczyć odpowiedzialnością 

za nastanie nowożytności religijnych Żydów 
z getta. Inna sprawa z Żydami, którzy prze-
nikają do rozmaitych sfer życia społecznego 
i jak gdyby ukrywają swoje żydostwo. Ci nie-
widzialni Żydzi, których należy tropić i de-
maskować, są niebezpieczni także i z tego 
powodu, że zagrażają zniszczeniem tak 
potrzebnej manichejczykowi Florenskiemu 
granicy między dobrem a złem, przyjacie-
lem a wrogiem. Najbardziej niepokoi Floren-
skiego − i tu dokonuje on kroku w kierunku 
rasistowskiego antysemityzmu − niebezpie-
czeństwo zarażenia wszystkich narodów 
żydowską krwią. Żydzi według Florenskiego 
starają się utrzymać czystość krwi w linii 
męskiej, natomiast misją żydowskich kobiet 
jest łączenie się z nie-Żydami29, by przez 
mieszanie swojej krwi z krwią innych naro-
dów rozprzestrzenić na całej ziemi wpływ 
Izraela. „Takim sposobem żydostwo, nie 
pod własnym imieniem, wdziera się coraz 
głębiej i głębiej w masy i zapuszcza swoje 
korzenie w całej ludzkości. Sekret Żydów 
polega na tym, że wokół czystego żydostwa, 
czystej krwi, niewiarygodnie szybko rozra-
sta się naznaczona żydowskim pierwiast-
kiem otoczka innych narodów. Obecnie nie 
ma na świecie żadnego narodu całkowicie 

Na serio proszę, by nie wygadać 
się o moim autorstwie. Mogłoby 
to wywołać różne trudności Gdybym nie był prawosławnym 

kapłanem, lecz Żydem, przelał-
bym krew Juszczinskiego
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wolnego od krwi żydowskiej, przy czym ist-
nieją też Żydzi o absolutnie czystej krwi. Są 
więc Żydzi, pół-Żydzi, ćwierć-Żydzi, Żydzi  
w jednej piątej, Żydzi w jednej setnej itd.30 
W ten sposób w każdym narodzie z każdym 
rokiem zwiększa się procent żydowskiej 
krwi, to znaczy tracą one swoją tożsamość. 
[…] Wcześniej czy później procent żydow-
skiej krwi u wszystkich narodów stanie się 
wystarczająco duży, by krew ta zagłuszyła 
każdą inną krew, i pożarła ją, tak jak kwas 
pożera farbę” (Florenskij 1998c: 364)31. 
Żydowska krew jest niezwykle zjadliwa: 
żydowskie cechy cielesne i duchowe mają 
wszyscy, w których żyłach płynie choćby 
kropla tej krwi 32. 

„No co, co z nimi zrobić?!” − pyta drama-
tycznie Florenski. „Rozmnażają się szybciej 
od nas – to prosta arytmetyka. Cokolwiek by  
z nimi robić, nastanie moment, w którym bę-
dzie ich więcej niż nas. Jest to, powtarzam, 
prosta arytmetyka. Jest przeciw temu tylko 
jeden środek – wykastrować wszystkich Ży-
dów. Taki środek można zastosować jednak 
tylko wtedy, gdy przestaniemy być chrześcija-
nami” (1998c: 364, 365). Chrześcijanin może 
jednak, a nawet powinien, „doświadczać” Izra-
ela: „Bóg chce od nas, byśmy usunęli żydostwo  
z Izraela, a od Izraela chce, by swoim czarnym 
żydostwem podkreślał w naszej świadomo-
ści niepokalaną biel Kościoła Chrystusowego. 
Izrael ocala nas swoją hańbą, uczy nas cenić 
darowane nam dobro. W zamian za to powin-
niśmy tłuc Izraela, aby opamiętał się i porzucił 
swoją trywialność” (tamże: 363).

Agresywna judeofobia Florenskiego, gra-
nicząca z wezwaniem do pogromów, podnie-
cenie, z jakim opisuje krwawe rytualne mor-
derstwa − we wszystkim tym dostrzec można 
ducha średniowiecznego chrześcijańskiego 
antyjudaizmu33. Florenski sięgał też do nowo-
czesnych, rasistowskich argumentów − ana-
lizował seksualne aspekty stosunków mię-
dzyrasowych, opisywał własności żydowskiej 

krwi i przestrzegał przed zwyrodnieniami, ja-
kie grożą potomstwu nie-Żydów uwiedzionych 
przez Żydówki34. Wreszcie, u Florenskiego do-
strzec można wszystkie charakterystyczne 
dla ówczesnej skrajnej prawicy judeofobiczne 
stereotypy: żydomasoński satanizm, żydow-

ski spisek mający na celu rządy nad światem, 
szkodliwy wpływ żydowskiego kapitału i pra-
sy, niebezpieczeństwa propagowanej przez 
Żydów doktryny powszechnej równości, ogól-
ny niszczący wpływ Żydów na życie rodzinne, 
religijne, kulturalne, moralne i państwowe. 
Te wywołujące lęk obrazy były w tym czasie 
fabrykowane w Rosji i rozprzestrzeniane za 
pośrednictwem dzieł w stylu Protokołów mę-
drców Syjonu35.

Próby Florenskiego, aby cofnąć świat 
do średniowiecza, wydają się dziwaczne, 
gdy na serio broni on geocentrycznej wizji 
świata i oblicza położenie granicy między 
niebem a ziemią; próby te wywołują iryta-
cję, gdy obrzuca on obelgami kulturę rene-
sansu i filozofię Kanta; stają się wreszcie 
niebezpieczne i nieludzkie, gdy demaskuje 
pomocników Antychrysta i nosicieli absolut-
nego zła, a obrony przed nimi szuka w to-
talitarnym ustroju. Dla swoich dzisiejszych 
wielbicieli zdaje się on „najświatlejszym 
przedstawicielem rosyjskiego życia ducho-
wego”, wydaje się jednak, że bliżej prawdy 
był Mikołaj Bierdiajew, który nazywał go 
„wyrafinowanym reakcjonistą” (Bierdiajew 
2002) i zwracał uwagę, że od jego „stylizo-
wanej prostoty, stylizowanej cichości i styli-
zowanej pokory wieje straszliwą martwotą” 
(Berdâev 1996: 267).

Przełożyli z języka rosyjskiego  
Karol Wilczyński i Paweł Rojek 

Przypisy:
1. Michael Hagemeister, Wiederverzauberung der Welt: Pavel Florenskijs Neues Mittelal-
ter, w: Norbert Franz, Michael Hagemeister (red.), Pavel Florenskij − Tradition und Moder-
ne, Frankfurt am Main: Peter Lang 2001, s. 21−41. Przekład za uprzejmą zgodą Autora z au-
toryzowanego tłumaczenia rosyjskiego: Михаель Х агемайстер, Новое средневековье 
Павла Флоренского, przeł. Михаил Безродный, w: М. А. Колеров (red.), Исследования 
по истории русской мысли. Ежегодник 2003, Москва: Модест Колеров 2004, s. 86−106 
(przyp. tłum.). 
2. Na początku lat dziewięćdziesiątych krążyły pogłoski o kanonizacji Florenskiego przez Ro-
syjską Prawosławną Cerkiew za Granicą, co wywołało oburzenie w konserwatywnych kręgach 
Patriarchatu Moskiewskiego. Wskazywano zwłaszcza ma lojalność Florenskiego wobec reżi-
mu sowieckiego (zob. np. Vladimir 1993: 6, 7). Ostatecznie pogłoski te zostały zdementowane. 
Okazało się, że opierały się na błędnym odczytaniu imienia na ikonie Sobór świętych nowych 
męczenników rosyjskich zabitych przez bezbożników.
3. Niniejsze wystąpienie otwierało pierwszy dzień międzynarodowej konferencji Pavel Flo-
renskij − Tradition und Moderne, która odbyła się na uniwersytecie w Poczdamie w dniach  
5−9 kwietnia 2000 roku. Miałem nadzieję, że wskazane przeze mnie problemy zostaną prze-
dyskutowane przez kolegów, ale nadzieja ta okazała się płonna, na co zwrócili uwagę autorzy 
sprawozdań z konferencji (Siemons 2000: 5; Alisch 2000: 17). Zob. także reakcje na moje wystą-
pienie: Horužyj 2001 i Boneckaâ 2001.
4. Florenski, aresztowany w marcu 1933 roku, oświadczył w czasie przesłuchania: „Ja, Paweł 
Aleksandrowicz Florenski, jestem profesorem, specjalistą od materiałoznawstwa elektrotech-
nicznego, a pod względem poglądów politycznych − średniowiecznym romantykiem w stylu 
mniej więcej XIV wieku” (Szentalinski 1991).
5. Florenski przeciwstawiał kulturę średniowieczną i renesansową, czyli obiektywnego i su-
biektywnego typu w licznych publikacjach z lat dwudziestych i z początku lat trzydziestych  
(np. Materiałoznawstwo elektrotechniczne, Odwrócona perspektywa, Wyniki, Filozofia kultu, 
Chrześcijaństwo i kultura), a także w wykładach wygłaszanych w latach 1921–1922 na Mos- 
kiewskiej Akademii Duchownej. Zależność tej typologii kultury od tradycji słowianofilstwa jest 
oczywista, szczególnych badań wymaga jednak to, czy i w jakiej mierze wpływała na Florenskie-
go niemiecka filozofia życia, na przykład Rudolfa Euckensa (1904) lub „dekadencka” apologia 
średniowiecza, obecna na przykład w powieściach Jorisa-Karla Huysmansa (2003). O wszech-
jedności jako ideale rosyjskiej filozofii życia zob. Sarkisyanz 1955: 14−19. Obraz średniowiecza 
u Florenskiego wynikał z niechęci do nowożytności i z romantycznego dążenia do nadawania 
przeszłości upragnionego oblicza. Nic oczywiście nie stoi na przeszkodzie, by w średniowieczu 
dostrzegać coś zupełnie innego − epokę różnorodności i otwarcia (zob. np. Eco 1998). 
6. Jak pokazał Holger Kuße (1998), Florenski posługiwał się typowym dla światopoglądu śre-
dniowiecznego sposobem argumentacji opartym na analogii (np. porównując słowo z zapład-
niającym nasieniem). Przy okazji pragnę wyrazić wdzięczność Holgerowi Kuße, który zapoznał 
mnie z tą pracą.
7. To wyrażenie [Столп Злобы Богопротивныя − przyp. tłum.] często cytuje się błędnie 
(„благопротивныя”) i niewłaściwie odnosi tylko do Krytyki czystego rozumu [w polskim tłuma-
czeniu wyrażenie to zostało zachowane w języku rosyjskim − przyp. tłum.].

W każdym narodzie z każdym 
rokiem zwiększa się procent ży-
dowskiej krwi
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8. Ponad sto lat przed Florenskim inny obrońca średniowiecznego i chrześcijańsko porządku 
zauważył, że pogląd, iż „Ziemia jest nieznaczną planetą”, jest niebezpieczny dla wiary (Novalis 
1968: 390, 391).
9. Korzystam z okazji, by wyrazić wdzięczność Fritzowi Mierauowi, który zwrócił mi uwagę na 
ten cytat. 
10. Należy wspomnieć, że dzieła Łosiewa, podobnie jak Florenskiego, nie zainteresowały nie-
mieckich filozofów, a poważne wydawnictwo, które opublikowało przekład Dialektyki mitu (Felix 
Meiner Verlag), uznało to przedsięwzięcie za jedno ze największych komercyjnych niepowodzeń 
w swojej historii i musiało zniszczyć część nakładu.
11. Czasem tylko za „reflektora”, zob. wypowiedź samego Florenskiego z 1927 roku: „Jeśli cho-
dzi o Łosiewa, to jest on reflektorem − sam jest ciemny, lśni jednak odbitym światłem, lecz od 
razu gaśnie. Nie jest to przyjemne. Sam nie wiem, czemu jest mi on nieprzyjemny. […] Pisze 
przecież w moim duchu. Być może bierze się to stąd, że wszystko u niego jest bezkrwiste, bez 
wewnętrznego nasycenia. To są myśli albo Bułgakowa, albo moje” (Florenskij 1994: 6).
12. Łosiew uzasadniał swój wrogi stosunek wobec renesansu i jego antropocentryzmu w roz-
mowie z Wiktorem Jerofiejewem: „Odrodzenie, wynosząc podmiot do poziomu absolutu, otwo-
rzyło drogę dla dalszej twórczości subiektywizmu, która wyraziła się w następnych stuleciach. 
W tym sensie cały Zachód jawi mi się jako ślepy zaułek myśli” (Losev 1985: 229). Przypuszcze-
nie, jakoby Łosiew krytykował tu stalinizm i socjalistycznego nadczłowieka (Kedrov 1993: 5), nie 
jest podparte żadnymi argumentami. W związku z odejściem Łosiewa od europejskiego świato-
poglądu, panującego w okresie renesansu, jako „ciemnego mitu”, zob. Horužyj 1992.
13. Należy zwrócić uwagę, że Florenski w wielu swoich anonimowych publikacjach bronił imie-
sławców, których Święty Synod uznał za heretyków. Więcej o magii i mistyce słowa według Flo-
renskiego zob. Kuße, Dukova 1995.
14. Do „magicznych narzędzi” Florenski zaliczał także plakaty reklamowe i propagandowe. 
„W ich wypadku zmianę w duchowym życiu ludzi wywołuje nie sens, lecz sama obecność 
barw i linii. Innymi słowy, także plakaty są maszynami do wywierania sugestii, a sugestia 
jest niższym stopniem magii” (Florenskij 2000: 156). 
15. Florenski w swoich publicznych wystąpieniach po rewolucji przedstawiał walkę między lo-
gosem i chaosem w apokaliptycznym tonie. O wrażeniu, jakie robiły te „straszne wykłady” zob. 
Losev 1962: 317.
16. Cytat pochodzi z przedmowy do zbioru Izrael w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, 
w którym opublikowane były głównie antyjudaistyczne i antysemickie teksty takich autorów, 
jak Johann Gottlieb Fichte, Houston Stewart Chamberlain, Iwan Aksakow, Fiodor Dostojewski, 
Wasilij Rozanow i Andriej Biełyj. 
17. Pod tym względem Żydzi okazują się podobni do Antychrysta, który według Włodzimierza 
Sołowjowa (1988) ma uosabiać ludzkie dążenia do władzy nad sobą. Żydów z Antychrystem 
łączy też odmowa uznania Chrystusa.
18. Bardzo podobne myśli snuł Aleksiej Łosiew w Dodatkach do Dialektyki mitu z 1929 roku: 
„Całe dzieje ludzkości są historią walki między Chrystusem a Antychrystem, między Bogiem 
a szatanem”; „żydostwo ze wszystkimi swoimi dialektyczno-historycznymi następstwami jest 
satanizmem, opoką światowego satanizmu” (Losev 1996: 122). Fragmenty rękopisu Dodatków, 
które zostały skonfiskowane podczas aresztowania autora i zachowały się w aktach jego spra-
wy, zaczęły pojawiać się w druku od 1989 roku. Wielbiciele Łosiewa wyrażali wątpliwości co do 

autentyczności tego tekstu (Stolovič 1997: 22), natomiast inni autorzy, odwrotnie, cytowali go  
z życzliwością (Gulyga 1989, 1995: 284−288; Platonov 1998: 204, 440). Zob. także dyskusję In-
goldt 1996a−b, Haardt 1996, 1997. 
19. Docent Moskiewskiej Akademii Duchownej N. Gawriuszyn pisze, że w tej pracy Florenski 
„zaproponował totalitarną utopię, w której nie można nie dostrzec wpływu idei narodowoso-
cjalistycznych” (Gavrûšyn 1995: 59). Od połowy lat osiemdziesiątych Gawriuszyn pod własnym 
nazwiskiem lub pod pseudonimem „metropolita Antonij (Mielnikow)” ostro krytykuje Florenskie-
go jako zwolennika idei okultystycznych i masońskich oraz uznaje jego sofiologię za podstawę 
technokratycznej ideologii (zob. np. Gavrûšyn 1998).
20. Podobieństwo polityczno-teologicznych poglądów Florenskiego i Schmitta zasługuje na 
szczegółową analizę, tutaj warto tylko zwrócić uwagę na fakt, że Schmitt już w 1915 roku znał 
Krótką opowieść o Antychryście Sołowjowa (zob. Gross 2000: 37).
21. F. Swietłow wspomina o autorze, ale nie wskazuje źródła swobodnie przywoływanego arty-
kułu Żydzi i los chrześcijan. 
22. Zob. np.: „wśród tych, którzy z zachwytem piszą o nim [Florenskim − M. H.], niemało jest 
autorów o prawicowych poglądach. Wedle pogłosek, ale i drukowanych wypowiedzi, Florenski 
jakoby podzielał niektóre dwuznaczne − szowinistyczne i antysemickie − poglądy Rozanowa 
(wyrażone w jego protofaszystowskiej książce o stosunku Żydów do krwi, w której Florenski 
jakoby był cytowany bez podawania nazwiska). Nie ma jednak świadczących o tym przekonują-
cych dokumentów (Ivanov 1995: 17).
23. Jak stwierdza Nikoliukin, źródłem informacji, że Florenski był autorem tych prac, a tak-
że Listu z Kaukazu, włączonego do artykułu Rozanowa Trzeba umieścić tę sprawę na innej 
płaszczyźnie. W kwestii Juszczinskiego, był igumen Andronik (Trubaczew). To, że Florenski był 
autorem anonimowej przedmowy do zbioru Izrael w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, 
potwierdza S. M. Połowinkin (Polovinkin 1996: 808). Niemieckie przekłady wymienionych prac 
Florenskiego oraz artykuły dotyczące „ciemnej strony” jego osobowości zob. w dodatku do: Ha-
gemeister, Metelka 2001. 
24. Jeśli chodzi o tę niewielką liczbę opublikowanych listów Florenskiego do Rozanowa, to „naj-
ważniejszym w nich jest analiza idei rodu jako całości i wyjaśnienie własności rodu i jego prze-
znaczenia” (Trubačev 1992: 515). Zastanawiając się, co go łączy z korespondentem, Florenski 
wskazał na „organiczną niechęć do wszystkiego, co nie ma korzeni, a podjada korzenie, co chce 
rosnąć nie z korzeni, lecz samo z siebie” (Florenskij 1992: 280).
25. Istnieje ogromna literatura dotycząca tej sprawy. Zob. najnowsza krytykę źródeł w: Ruud, 
Stepanov 1999: 246−173. 
26. Mamy tu do czynienia z typowym wypadkiem tak zwanej projekcji emocjonalnej − antysemi-
ta przypisuje Żydom własną żądzę krwi. 
27. Por. oświadczenie Gieorgija Zamysłowskiego (Zamyslovskij 1917), wybitnego antysemity 
i uczestnika „sprawy Bejlisa”: „Niech nawet uniewinnią Bejlisa. Najważniejsze dla nas jest po-
twierdzenie rytualnego charakteru przestępstwa” (cyt. za: Rund, Stepanov 1999: 265). 
28. W kręgach rosyjskiego duchowieństwa prawosławnego do tej pory można spotkać osoby 
przekonane o istnieniu rytualnych mordów w judaizmie. Przedstawiciele duchowieństwa wystąpili 
nawet z propozycją by kanonizować Mikołaja II i jego rodzinę jako „umęczonych przez Żydów”.
29. Rozanow zapisał w 1914 roku: „Fl[orenski] przekazał mi informację, że w czasie procesu 
Bejlisa, gdy Rosjanie zaczęli się oddzielać od Żydów i przeciwstawiać się im, «władze żydostwa 
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rzuciły hasło, by Żydówki starały się na wszelkie sposoby łączyć się z Rosjanami, wychodzić za 
nich za mąż, zostawać ich kochankami» itd.” (Rozanov 1997: 277).
30. Tę samą arytmetyczną terminologię można znaleźć w prawodawstwie Trzeciej Rzeszy.
31. Teza o żydowskim dążeniu do zachowania czystości krwi i psucia rasy innych narodów, 
które chcą zniewolić, znajduje się też w Mein Kampf Hitlera. Alchemiczne przekonanie o sile złej 
żydowskiej krwi stało się oficjalną doktryną Trzeciej Rzeszy.
32. Można przypuszczać, że szczególne zainteresowanie Florenskiego genealogią − zarówno 
własną, jak i małżonków swoich dzieci − było w dużym stopniu spowodowane troską o „czystość 
krwi”.
33. Motywy chrześcijańskiego antyjudaizmu i uznawanie pewnych współczesnych doktryn  
i tendencji (materializmu, kapitalizmu, socjalizmu, internacjonalizmu, masonerii) za „żydow-
skie” można też znaleźć w dziełach innych rosyjskich filozofów religijnych − Włodzimierza So-
łowjowa, Mikołaja Bierdiajewa, Sergiusza Bułgakowa (Paperni 1995).
34. Należy zwrócić uwagę, że jeszcze w XX wieku wrogość wobec Żydów w Rosji była uza-
sadniana przede wszystkim tym, że byli oni innowiercami. Uzasadnienie rasowe, pochodzące 
z Francji i Niemiec, przyjmowało się dość powoli i nigdy nie było dominujące (zob. Löwe 1978: 
132−134). Warto też zauważyć, że biologiczny, materialistyczny rasizm, który akceptował i głosił 
Florenski, wykluczał skuteczność chrztu. Zło można wykorzenić tylko przez zniszczenie jego 
nosicieli.
35. Protokoły, sądząc z ich popularności, zaspokajały niemałą potrzebę opisu tajnej strate-
gii, realizowanej przez siły zła (żydomasonerię) w walce z siłami dobra (chrześcijaństwem), 
w dualistycznym, teleologicznym wyjaśnieniu świata. Dokładnie takimi samymi schematami 
operował Florenski, choć może nieco subtelniej. Florenski nie tylko dysponował egzemplarzem 
Protokołów (wydanie z 1905 roku), lecz był też znajomym ich wydawców: religijnego pisarza  
i apokaliptycznego myśliciela Siergieja Niłusa oraz filologa Aleksieja Wietuchowa, których char-
kowskie wydawnictwo Mirnyj trud publikowało skrajnie prawicową i antysemicką literaturę,  
w tym także − w związku ze „sprawą Bejlisa” − dotyczącą rytualnych mordów, praktykowanych 
rzekomo w judaizmie. 

Co dalej?
My też proponowaliśmy − tak jak Paweł Flo-
renski − koncepcję nowego średniowiecza. 
Niestety, teka 20. na ten temat została już 
wyprzedana. Zapraszamy do naszego archi-
wum na www.pressje.org.pl. 
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