
Piotr BYLICA, Krzysztof J. KILIAN, Robert PIOTROWSKI i Dariusz SAGAN (red.), Filozofia — nauka — religia. 

Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Jodkowskiemu z okazji 40-lecia pracy 

naukowej, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2015, s. 479-488. 

LILIANNA KIEJZIK 

Uniwersytet Zielonogórski 

Sergiusz Bułgakow i Mikołaj Bierdiajew, 
czyli o przyjaźni skomplikowanej 1 

Początkowo Sergiusz Bułgakow i Mikołaj Bierdiajew pozostawali w przyjaźni, „szli 

w parze” — jak pisze Andriej Bieły — wszystko robili razem, wspólnie pracowali nad 

wszelkiego rodzaju inicjatywami intelektualnymi, ich poglądy na ogół się nie różniły. 2 

Nazywano ich nawet „Bułdiajewami” lub „Biergakowami”. 3 Badacze często określają ich 

poglądy jako uzupełniające się. Jednak gdy z biegiem lat Bierdiajew skierował się 

w stronę personalizmu filozoficznego, Bułgakow pracował już nad problemami teologii, 

a filozofią przestał się zajmować niejako profesjonalnie. I z tego powodu często ci dwaj 

myśliciele są sobie także przeciwstawiani. Sprawa nie jest prosta i rację ma Regula Zwah-

len, cytując sąd Modesta Kolerowa, że obiektywne opracowanie złożonych relacji obu 

myślicieli dopiero przed nami. 4 Wiadomo na pewno, że obaj bardzo się szanowali, pozo-

stali towarzyszami bez względu na różnice poglądów. Pisali do siebie kartki z okazji róż-

nych świąt i rocznic, składali życzenia, przekazywali pozdrowienia małżonkom. Spróbuj-

my prześledzić ich relacje. 

Po raz pierwszy spotkali się w 1901 r. Kijowie — ówczesnym centrum socjalde-

mokracji. Obaj zapamiętali to spotkanie, stąd wniosek, że musiało ono wywrzeć na nich 

wrażenie. Dowodem list Bierdiajewa do Piotra Struve, w którym pisał: „W Kijowie wi-

działem Bułgakowa i okazało się, że więcej mamy cech wspólnych niż mogłoby się wy-

dawać”; natomiast Bułgakow zanotował: „Bierdiajew wywołał na mnie pozytywne wra-

żenie”. 5 Z kolei w Autobiografii filozoficznej Bierdiajew powiada: „Z Sergiuszem Buł-

gakowem, z którym się zaprzyjaźniłem, zapoznałem się […] w Kijowie, gdzie był profe-

                                                            
1 Niniejszy tekst to rozdział książki Sergiusz Bułgakow i filozofowie Srebrnego Wieku. Rozważania 

o przyjaźni, jest częścią projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na 

podstawie decyzji nr DEC-2012/07/B/HS1/01641. 

2 Por. Андрей БЕЛЫЙ, Начало века, Russian Language Specialties, Chicago 1966, s. 493. 

3 Fenomen pojęć: „Булдяевы” или „Бергаковы” omówiła szwajcarska badaczka Regula Zwahlen. Por. 

Regula W. ZWAHLEN, Das revolutionäre Ebenbild Gottes. Anthropologien der Menschenwürde bei Niko-

laj A. Bierdjaev und Sergej N. Bulgakov, Syneidos. Deutsch-russische Studien zur Philosophie und Ideen-

geschichte, Bd. 5, Münster 2010. Jeden z rozdziałów tej rozprawy został następnie opublikowany po rosyjsku 

w publikacji pod red. M.A. Kolerowa. Por. Regula W. ZWAHLEN, „Спутники по разным путям; Николай 

Бердяев и Сергей Булгаков”, w: Модест А. КОЛЕРОВ и Николай С. ПЛОТНИКОВ (ред.), Исследования по 

истории русской мысли. Ежегодник 2008-2009, Регнум, Москва 2012, s. 334-424. 

4 Por. Модест А. КОЛЕРОВ, „Заметки по археологии русской мысли: Булгаков, Новгородцев, Роза-

нов”, Логос 2001, т. 4, № 30 (cyt. za: ZWAHLEN, „Спутники по разным путям…”, s. 337). 

5 Cyt. za: ZWAHLEN, „Спутники по разным путям…”, s. 340. 
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sorem ekonomii politycznej w Instytucie Politechnicznym”. 6 Wyznawali wtedy „legalny 

marksizm”, 7 publikowali w sposób oficjalny, w legalnych pismach. Byli więc prędzej 

publicystami niż autorami traktatów naukowych. I poszukiwali swojego miejsca w tej 

publicystyce. Te poszukiwania doprowadziły obydwóch do przemiany światopoglądowej, 

którą najlepiej określają tytułowe pojęcia słynnego zbioru artykułów Bułgakowa: „od 

marksizmu do idealizmu”. Wspominając ten okres życia Bierdiajew notował w Autobio-

grafii, że był on mu szczególnie bliski. Bułgakow zajmował się wtedy zagadnieniem libe-

ralizmu socjalnego (albo wręcz socjalistycznego), który w przeciwieństwie do liberalizmu 

„burżuazyjnego”, jak go nazywał, bronił ludzi przed eksploatacją. Obaj zostali też działa-

czami Związku Wyzwolenia, Bułgakowa wybrano nawet do Rady Związku. 8 To uczucie, 

które wtedy ich powiązało, pozostało niezmienione do końca: „wierność zasadom wolno-

ści i godności człowieka”, 9 jak pisał Bułgakow w Awtobiograficzeskich zamietkach. 

Dodajmy, że w wypadku Bierdiajewa kategoria wolności przenikała wszystkie jego roz-

prawy filozoficzne i przez jej pryzmat badacze analizują jego spuściznę. 

Ich poglądy ewoluowały. Zaczęli dostrzegać, z jednej strony, obskurantyzm Cerkwi 

rosyjskiej, a z drugiej — antyreligijność rosyjskiej inteligencji. Gdzieś około 1904 r., kie-

dy poznali już Dymitra Miereżkowskiego i współpracowali z założonym przez niego pi-

smem Nowyj Put’ (1903, plan nowego czasopisma opracowali wspólnie), musiało dojść 

i doszło do nowego spojrzenia na rzeczywistość społeczną. Pojawiły się zalążki „nowej 

świadomości religijnej”, której istota polegała na zasypaniu przepaści między inteligencją 

                                                            
6 Mikołaj BIERDIAJEW, Autobiografia filozoficzna, przeł. Henryk Paprocki, Antyk, Kęty 2002, s. 116. 

7 „Legalny marksizm” — to nurt ideowo-polityczny w Rosji, powstały w latach dziewięćdziesiątych XIX 

w. Nazwa oznaczała, że jego przedstawiciele drukowali swe artykuły w legalnych, czyli dozwolonych przez 

rząd, gazetach i czasopismach: Новое Слово, Вопросы Философии и Психологии, Начало. Wykorzystywali 

niektóre z założeń marksizmu, aby krytykować przedstawicieli narodnictwa — ideologii będącej kompilacją 

teorii ekonomicznych, socjalistycznych, politycznych i filozoficzno-socjologicznych, zakładającej samoist-

ność, oryginalność rosyjskiej drogi rozwoju społecznego. Przedstawicielami „legalnego marksizmu” byli 

m.in.: Piotr Struwe, Mikołaj Bierdiajew, Sergiusz Bułgakow. Dokładną charakterystykę „legalnego marksi-

zmu” przedstawił Andrzej Walicki. por. Andrzej WALICKI, „Od narodnictwa do leninizmu”, w: Andrzej WALI-

CKI, Idea wolności u myślicieli rosyjskich. Studia z lat 1955-1959, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloń-

skiego, Kraków 2000, s. 253-273. Por. też Wiktoria KRZEMIEŃ, Filozofia w cieniu prawosławia, Instytut Wy-

dawniczy PAX, Warszawa 1979, s. 13-15. 

8 Związek Wyzwolenia — nielegalny ruch polityczny jednoczący organizacje (kółka) tzw. wyzwoleńcze 

początku XX w. w Rosji. Organem prasowym Związku było pismo Освобождение (wychodziło w latach 

1902-1905, założone przez Piotra Struwego na emigracji). Zjazd założycielski miał miejsce w Szwajcarii 2-4 

sierpnia 1903 r., wzięli w nim udział: Bierdiajew, Bułgakow, Włodzimierz Wiernadski — przedstawiciel 

kosmizmu rosyjskiego, Siemion Frank, Piotr Struwe — ekonomista, publicysta, historyk i działacz polityczny, 

Wasyl Wodowozow — prawnik z wykształcenia i publicysta, Iwan Grews — historyk Rzymu i pedagog, Piotr 

Dołgorukow — działacz polityczny, Dymitr Żukowski — wydawca literatury filozoficznej, tłumacz i inni. Na 

zjeździe dyskutowano problem powołania do życia partii lub ruchu. Zwyciężył punkt widzenia Struwego — 

powołania szerokiego frontu walki środkami legalnymi o wolności polityczne. Pierwszy zjazd miał miejsce 

w Petersburgu, w prywatnych mieszkaniach członków 3-5 stycznia 1904 r. W programie był m.in. punkt o ut-

worzeniu monarchii konstytucyjnej. Przedstawiciele opozycji liberalnej głosili konieczność wprowadzenia 

swobód oraz konstytucji — reform politycznych, wywłaszczenie obszarników ziemskich, a nawet powstanie 

związków zawodowych (choć nie w celu ochrony robotników, tylko ich uczestnictwa w polityce). W przeci-

wnym razie głosili upadek Rosji. Wraz z ustanowieniem Partii Konstytucyjno-Demokratycznej w październi-

ku 1905 r. Związek przestał istnieć. 

9 Сергей Н. БУЛГАКОВ, Автобиографические заметки, YMCA-Press, Paris 1991, s. 27. 
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i narodem. 10 Ale zdanie na temat, jakim sposobem tego dokonać, obaj mieli różne, nawet 

wtedy, gdy doszło do reorganizacji redakcji i powołania do życia nowego pisma Woprosy 

Żyzni (1904). Nie była to jednak w żadnym razie atmosfera wrogości, spotykali się nie 

tylko w redakcji, ale i po pracy „na herbacie”. Bułgakow poznał nawet Bierdiajewa z sio-

strami Eugenią i Lidią Rapp. Ta ostatnia wyjdzie za mąż za Bierdiajewa. Musimy jednak 

odnotować, że choć obaj pozostawali w stosunku do siebie grzeczni i ujmujący, ich po-

glądy w miarę upływu czasu rozchodziły się. Zinaida Gippius, małżonka Miereżkow-

skiego, notowała we wspomnieniach: „Bułgakow i Bierdiajew — to już nie woda i oliwa, 

ale woda i ogień. Tylko nieznajomość ich osobowości literackich może usprawiedliwić to, 

że nasza krytyka połączyła ich w nieodłączną parę jakichś syjamskich braci-idealistów. 

[…] Bułgakow zatrzymał się na Wł[odzimierzu] Sołowjowie i nie chce albo nie może 

pójść dalej. Bierdiajew jakby wiecznie gdzieś podąża, ale tak naprawdę tylko porusza się 

ruchem jednostajnym po okręgu, wokół własnej osi […]. Nie ma człowieka bardziej nie-

potrzebnego, bardziej wrednego w stosunku do Bułgakowa niż Bierdiajew, a dla Bierdia-

jewa — niż Bułgakow. Wydaje się, że najlepsze dla nich byłoby wstąpić teraz w otwarty 

pojedynek intelektów na śmierć i życie: być może zbyt skrajny monizm Bułgakowa zo-

stałby rozbity po zetknięciu z mało skrajnym dualizmem Bierdiajewa i od zwarcia tych 

dwóch krzyżujących się szpad rozpaliłaby się iskra tego prawdziwego ognia religijnego, 

który tak bardzo jest potrzebny obydwóm”. 11 Bez względu na tę niezbyt przychylną cha-

rakterystykę myślicieli Gippius oceniła pismo Woprosy Żyźni jako najlepsze w Rosji 

w owym czasie. Dodajmy więc, że w czasopiśmie spotkały się wszystkie nowe prądy 

epoki. Jego współpracownikami byli ludzie, którzy przyszli z różnych światów — jak 

pisał Bierdiajew — i potem rozeszli się do różnych światów. Poza Bułgakowem 

i Bierdiajewem współpracowali z nim m.in. Dymitr Miereżkowski, Wasyl Rozanow, Sie-

mion Frank, Anton Kartaszew, Aleksander Błok, Andriej Bieły, Lew Szestow, Tadeusz 

Zieliński — starożytnik mający polskie korzenie, Włodzimierz Ern, książę Eugeniusz 

Trubieckoj, a z polityków radykalni lewicowcy i niektórzy socjaldemokraci. Pisali o pro-

blemach politycznych i ekonomicznych, należeli jednak do różnych typów duchowych 

i z czasem ich intensywne i pierwotnie przyjacielskie kontakty bardzo się poróżniły. 12 

Kolejne miesiące i lata to poszukiwania metod ulepszenia społeczeństwa skażonego 

przez pozytywizm, materializm i ateizm. Obaj wiedzieli, że w tym ulepszaniu wielką rolę 

musi odegrać religia, ale jaką konkretnie, na to pytanie nie dawali jednoznacznej odpo-

wiedzi. Żaden nie wstąpił do partii (Konstytucyjno-Demokratycznej, kadetów), nie zapisa-

li się do Chrześcijańskiego Bractwa Walki, 13 którego założenia programowe były według 

                                                            
10 Por. ZWAHLEN, „Спутники по разным путям…”, s. 347. Bierdiajew nazywał „nową świadomość reli-

gijną” też  neochrystianizmem. Pisząc w 1916 r. esej o poglądach Mereżkowskiego powiadał, że charaktery-

zuje go NIE pragnienie powrotu na łono Cerkwi, ALE poszukiwanie nowych wyzwań, zwrot ku przyszłości. 

W tym nurcie myśli religijnej proroctwo zawsze zwycięża świętość i przeczuciom proroczym poświęcają się 

bez tej bojaźni, która charakteryzuje Bułgakowa, o. Florenskiego, Erna i innych. Por. Николай А. БЕРДЯЕВ, 

„Новое христианство (Д.С. Мережковский)”, w: Николай А. БЕРДЯЕВ, Дух и реальность, Издательство 

Белорусского Экзархата, Минск 2011, s. 390-421. 

11 Зинаида ГИППИУС, Дневники, Интелвак, Москва 1999, s. 316-318 (cyt. za: ZWAHLEN, „Спутники 

по разным путям…”, s. 351). 

12 Por. więcej: BIERDIAJEW, Autobiografia…, s. 126-127. 

13 Chrześcijańskie Bractwo Walki (Христианское Брацтво Борьбы) — założone w 1905 r. z inicjatywy 

Walentyna Pietrowicza Swiencickiego (1879-1931), najbardziej radykalnego jego przedstawiciela, oratora, 
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nich mieszczańskie, albo zbyt radykalne, albo zbyt pragmatyczne. Nie udało się też powo-

łać do życia Związku Polityki Chrześcijańskiej, którego projekt (jako związku wszystkich 

konfesji i światopoglądów) opracowywał Bułgakow. I mimo tego, że został wybrany do II 

Dumy Państwowej jako bezpartyjny, chrześcijański socjalista, niewielki miał wpływ na 

praktykę. Polityka go rozczarowała. 

W 1905 r. Bułgakow wraz z grupą członków-założycieli powołali do życia w Mos-

kwie Towarzystwo Religijno-Filozoficzne im. Włodzimierza Sołowjowa. 14 Za cel posta-

wili sobie kontynuację rozpoczętego przez Sołowjowa procesu syntezy nauki, filozofii 

i religii. 15 Pracami Towarzystwa moskiewskiego i Towarzystwa Filozoficznego w Peters-

burgu (funkcjonującego od 1897 r., a w 1907 r. powstało Petersburskie Towarzystwo Re-

ligijno-Filozoficzne) kierował i koordynował je Bierdiajew, choć on sam pisał, że główną 

postacią pozostawał w nich jeden z najbardziej interesujących ludzi początku XX stulecia, 

czyli Bułgakow. 16 W celu lepszego poznania różnych zawiłości religii i teologii Bierdia-

jew związał się z „kręgami prawosławnymi”. Uważano go jednak za „lewaka” i moder-

nistę, przedstawiciela „nowej świadomości religijnej” i o żadnym zbliżeniu nie mogło być 

mowy. Prowadzono jednak wiele debat, polemik, analiz problematyki społecznej w świe-

tle filozofii Sołowjowa, interpretacji jego poglądów i na pewno nie był to czas stracony 

dla żadnego z myślicieli. Towarzystwa wypracowały swój własny styl rozpatrywania pro-

blemów, stały się centrami intelektualnymi i duchowymi, na organizowane publiczne 

wykłady przychodziły tłumy. Fiodor Stiepun, wydawca pisma Logos, opisując jedno z ze-

brań moskiewskiego Towarzystwa, określił Bierdiajewa i Bułgakowa mianem „satelitów 

filozoficznych” 17 dla siebie samych. Co prawda inni ich towarzysze, np. Rozanow, uwa-

żali, że różnią się stylem: pasywnym w wypadku Bierdiajewa, wojowniczym w wypadku 

Bułgakowa, ale nie jest to najważniejsze. Podkreślali bowiem, że dążenia obydwóch są 

jednakowe. 

W 1910 r. Margarita Morozowa (1873-1958) — małżonka moskiewskiego fabrykanta 

i mecenasa sztuki Michała Morozowa — powołała do życia wydawnictwo „Put’”, w któ-

rego redakcji zaczęli pracować obaj przyjaciele, realizować wspólne przedsięwzięcia wy-

dawnicze. Po śmierci męża salon Morozowej stał się miejscem spotkań członków Towa-

rzystwa Religijno-Filozoficznego im. Sołowjowa (była jedną z jego założycieli), miej-

                                                                                                                                                                    
dramaturga i pisarza, wydalonego w 1908 r. z Moskiewskiego Towarzystwa im. Sołowjowa, miało „dać uza-

sadnienie religijno-filozoficzne społeczności chrześcijańskiej”, wszechstronnie opracować problematykę reli-

gii i filozofii oraz propagować idee socjalizmu chrześcijańskiego. Por. S. POŁOWINKIN, „P.A. Florenski i reli-

giozno-fiłosofskije krużki i obszczestwa w Moskwie”, w: I.A. JEGOSZYNA (red.), Niezawierszonnaja entele-

chijnost’: otiec Paweł Florenskij, Wasilij Rozanow w sowremiennoj refleksji. Sbornik Statjej, Kostroma 

2003, s. 39-40. 

14 Według innych źródeł Towarzystwo powstało w 1906 r. Por. Яна МОРОЗОВА, „Московское религио-

зно-философское общество памяти Вл. Соловьёва: вопросы возникновения”, Вестник русской хрис-

тианской гуманитарной академии 2008, t. 9, № 2, s. 181-191. 

15 Por. ZWAHLEN, „Спутники по разным путям…”, s. 361 i n. 

16 Por. BIERDIAJEW, Autobiografia…, s. 142. 

17 Por. Фёдор А. СТЕПУН, „Москва накануне войны 1914 г.”, Новый Журнал 1951, № 26, s. 141-142: 

„Obok Bułgakowa — jego satelita filozoficzny, Bierdiajew. Obaj zaczęli od marksizmu, obaj ewoluowali 

[w stronę] idealizmu i oto obaj namiętnie bronią słowianofilskiej idei kultury chrześcijańskiej, budują, każdy 

wedle siebie, na Chomiakowie, Dostojewskim i Sołowjowie, rosyjską filozofię chrześcijańską” (cyt. za: ZWA-

HLEN, „Спутники по разным путям…”, s. 364-365). 
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scem, gdzie wygłaszano odczyty, prowadzono dysputy. Po kilku latach doszło do pierw-

szego konfliktu między Bierdiajewem i Bułgakowem. Poszło o różnice zdań co do planów 

wydawniczych. Bierdiajew uważał, że należy wydać książkę francuskiego katolika Erne-

sta Gello La physionomie de saints (1875), której Bułgakow nie traktował poważnie, 

określając ją jako „niesmaczną pisaninę” nie opartą na materiale źródłowym. 18 Była jesz-

cze sprawa przekładu pracy Edwarda Leroy Dogme et critique (1907) autorstwa małżon-

ków Bierdiajewych. Zdaniem Bułgakowa przekład był nie do przyjęcia, zdarzały się bo-

wiem lapsusy, typu „Concil de Trente” tłumaczono jako „sobór trzydziestu”, zamiast „So-

bór Trydencki” i inne niedokładności. 19 Były to jednak, przyznajmy, powody mało istot-

ne. Gorzej, że zaczęli traktować siebie lekceważąco. Bułgakow wytykał Bierdiajewowi 

dyletanctwo, ten z kolei żalił się Ernowi, że Sergiusz Nikołajewicz nie udziela mu należ-

nej uwagi, nie uznaje jego zdania, narzuca swoją interpretację zjawisk, lekceważąco wy-

raża się o „indywidualności” Mikołaja Aleksandrowicza. Obaj różnie rozumieli sens 

twórczości. Bierdiajew wierzył, że bliski jest czas nadejścia nowej, trzeciej epoki religij-

nej, epoki twórczości, objawienia człowieka jako twórcy. Zastąpi ona epokę Starego Te-

stamentu (objawienia prawa) i Nowego testamentu (objawienia odkupienia). 20 Dla Bułga-

kowa Bierdiajewowskie rozumienie twórczości było mieszaniną wizji Miereżkowskiego, 

Wiaczesława Iwana i jego własnego temperamentu. 21 Przyznawał jednocześnie, że obaj 

byli „nienaprawialni”, jednak wierzył, że nie ma w nich wzajemnej wrogości, a tylko ro-

dzaj wyobcowania. Obaj byli silnymi osobowościami i obaj chcieli znaczyć więcej w re-

dakcji. W końcu Bierdiajew uznał przewagę Bułgakowa, przestał być „zawodowym” re-

daktorem „Puti”, pozostał jej wolnym współpracownikiem. Dodawał, że różnią się z Buł-

gakowem nie w sferze myśli, idei, ale ocenami, „odczuciami życia”. 

Lata 1915-1916 to czas coraz większego rozchodzenia się stanowisk obu myślicieli. 22 

I jeżeli w artykule „Odrodzenie prawosławia”, który wyszedł w 1916 r. w 6 numerze Rus-

skoj Mysli, Bierdiajew starał się być obiektywny w stosunku do Bułgakowa, to kiedy 

w 1944 r. przygotowywał drugie wydanie swego tekstu, wniósł do niego zmiany, które 

świadczą o zmianie jego stosunku do dawnego przyjaciela. Korzystamy z tego wydania. 

                                                            
18 Por. ZWAHLEN, „Спутники по разным путям…”, s. 369. 

19 Por. ZWAHLEN, „Спутники по разным путям…”, s. 369. 

20 Por. ZWAHLEN, „Спутники по разным путям…”, s. 371. 

21 Por. ZWAHLEN, „Спутники по разным путям…”, s. 371. 

22 Irina Rodniańska pisze, że w 1915 r. Bierdiajew przygotowywał wydanie rozprawy Sens twórczości 

i problematyka właśnie tej książki doprowadziła do rozejścia się wcześniejszych towarzyszy i współpracowni-

ków, i do odejścia Bierdiajewa z redakcji „Puti”. W poczet różnic zalicza, oprócz sporu nt autonomii twór-

czości człowieka (por. Сергей Н. БУЛГАКОВ, Свет невечернийю Созерцания и умозрения, Москва 

2001, s. 270 — „бессильный, хотя и притязательный, творческий жест”), także nieprzyjęcie przez Bułga-

kowa Bierdiajewowskiego antyetycyzmu, przeciwstawienia „twórczości i litości”, rozdzielenia „genialności 

i świętości”. W interpretacji Bułgakowa tragedii Puszkina Mozart i Salieri tytułowy Mozart łączy w sobie ge-

niusz i duszę tak czystą, że prawie świętą; granica natomiast przebiega pomiędzy bezinteresownym duchem 

twórczości i pritiazatielnym duchom (samoutwierżdienija) samopotwierdzenia. Por. Ирина Б. РОДНЯНСКАЯ, 

„С. Н. Булгаков и П. А. Флоренский: к философии дружбы”, w: Michael HAGEMEISTER und Nina KAU-

CHTSCHISCHWILI (Hrsg.), П.А. Флоренский и культура его времени, Blaue Hörner Verlag, Marburg 

1995, s. 125 [115-129]. 
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Tekst rozpoczyna konstatacja, że pozytywizm i materializm w Rosji nie stały się po-

pularne, przeciwnie, znalazły się w kryzysie, a przełom XIX/XX w. charakteryzuje się 

powstaniem i rozwojem nurtów religijno-filozoficznych. 23 Wyróżnił wśród nich typ pod-

stawowy, dodając, że jego typologia jest względna i poczyniona na własne potrzeby. Ty-

pem podstawowym był dla niego typ prawosławnej myśli religijnej, zadaniem którego są 

podejmowane próby odrodzenia prawosławia. Przedstawia on dość sztuczną oraz niezbyt 

udaną stylizację przeszłości. Za przedstawicieli tego typu uznał o. Florenskiego, Erna, 

Eugeniusza Trubieckoja i Bułgakowa. Dodawał, że nawet jeśli nie reprezentują oni nowe-

go chrześcijaństwa, to na pewno jest to nowa świadomość religijna, nowe prawosławie lub 

to, co nowe w prawosławiu. 24 Ponieważ nie udaje im się ta założona stylizacja, skupiają 

się na tym, aby nie być modernistami, aby nie zostać oskarżonymi przez modernizm. Cha-

rakteryzują się ciągłym „pragnieniem powrotu […] na łono Cerkwi”, ucieczką od „inteli-

genckiej niewiary”. 25 Jednak wewnątrz samego chrześcijaństwa, kontynuował swe anali-

zy Bierdiajew, nie posiadają oni odwagi zaczynania wszystkiego od początku, nie mają 

śmiałości odnowicieli, są pozbawieni sił twórczych. I tym samym są modernistami, twier-

dził Bierdiajew. Nie dlatego, że tworzą coś nowego, ale dlatego, że nie potrafią zwyciężyć 

w sobie rozdwojenia współczesnych im ludzi. Choć sami chcą być jak najbardziej orto-

doksyjni i jak najbardziej wierni starym przykazaniom, pozostają pośrednikami między 

starym prawosławiem i kulturą współczesną. Ten typ przedstawia syntezę filozoficzną 

świadomości, nie ma w nim za grosz naiwności. 

Wedle Bierdiajewa jego najbardziej wyrazistym przedstawicielem był Bułgakow, na-

zwał go nawet „kajającym się inteligentem”. 26 Zauważał, że był on mniej „intymny” niż 

o. Florenski, mniej „akademicki niż Eugeniusz Trubieckoj, był społecznikiem co do cha-

rakteru swego pisarstwa. Wniósł też do prawosławia swój przeszły marksizm i pozostał 

dogmatyczny w swym myśleniu. Co więcej, cała filozofia religijna Bułgakowa charakte-

ryzuje się dualizmem, rozdwojeniem, transcendentnym przeciwstawieniem. Wszystko, 

o czym pisał, niosło na sobie piętno wahania się myśliciela, wiecznej oscylacji pomiędzy 

świętym prawosławiem, starcami, ascetyzmem, modlitwą Chrystusową a świecką kulturą, 

nauką, filozofią, rozumem, tym, co ludzko-immanentne. I dlatego, zdaniem Bierdiajewa, 

Bułgakow ciągle odchodził od człowieka i świata, jakby się ich bał, w obszary transcen-

dentne. Potem próbował do człowieka i świata powrócić, lecz nie wnosił w życie człowie-

ka i świata tej transcendencji. Cechą jego twórczości wciąż i wciąż pozostawał dystans, 

niekończąca się i nieskończona odległość pomiędzy człowiekiem i Bogiem oraz światem 

i Bogiem, tym, co skończone i wiecznym Stwórcą. Ten transcendentny dualizm, zauważał 

dalej Bierdiajew, wyrażał się także w jego sposobie pisania, w niemożliwości odnalezie-

                                                            
23 Por. Nikołaj BIERDIAJEW, „Возрождение православия”, w: Nikołaj BIERDIAJEW, Собрание сочине-

ний, t. 3, Paris 1989, s. 580. Ciekawe, że w artykule z 1923 r. pt. „Русская религиозная идея”, który wszedł 

do zbioru artykułów myślicieli rosyjskich o problematyce religijnej i prawosławnej opublikowanych w Berli-

nie w 1924 r. przez wydawnictwo The YMCA PRESS Ltd., choć pisze o rosyjskim prawosławiu jako nieofi-

cjalnej teologii, o idei wolności chrześcijańskiej, o nauce o Sofii, o religijności Rosjan, ontologizmie ich kul-

tury duchowej i kulturze umysłowej Zachodu jako kulturze „o czymś”, ale nie „czegoś” — nie wspomniał 

Bułgakowa ani razu. Por. Nikołaj BIERDIAJEW, „Русская религиозная идея”, w: Проблемы русского рел-

игиозного сознания. Сборник статей, YMCA-Press, Berlin 1924, s. 52-138. 

24 Por. BIERDIAJEW, „Русская религиозная идея…”, s. 582. 

25 BIERDIAJEW, „Русская религиозная идея…”, s. 583. 

26 BIERDIAJEW, „Русская религиозная идея…”, s. 584. 
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nia swego własnego stylu. 27 Nigdy nie wyzwolił się bowiem od maniery akademickości, 

od ciągłego zastrzegania się, od dyskursywności stylu, nawet wtedy, gdy pisał na tematy 

mistyczne. Jego teksty tak naprawdę uzasadniały życie w świecie jako ciężkie, bowiem 

niosące brzemię grzesznego świata, gdyż nie mogły być inne — stwierdzał Bierdiajew. 

A to dlatego, bo Bułgakow wyjął z nich całą transcendencję, wszystko, co boskie. 28 

Wydaje się, że powyższy sąd, choć surowy, nie był jednak krytyką totalną. Bierdiajew 

starał się wytłumaczyć czytelnikowi, że dość osobliwe stanowisko Bułgakowa jest pokło-

siem jego przeszłości intelektualnej. Także tego, że ten obawiał się, że przez nikogo nie 

będzie przyjmowany za swego, że pozostanie obcy, Inny (odwołując się do wyrażenia    

J.-P. Sartre’a) zarówno dla rosyjskich marksistów i materialistów, jak i dla władz kościel-

nych i myślicieli jednoznacznie ukształtowanych na sposób religijny i idealistyczny. Są 

jednak w tekście momenty, które mogą być albo świadectwem braku zrozumienia myśli 

Bułgakowa przez Bierdiajewa, albo zbyt jednoznacznej jej interpretacji. Odnosi się to do 

tej części artykułu, gdzie autor nazywa szkic systemu filozofa (pamiętajmy, że tekst „Filo-

zofia gospodarki” powstał w 1916 r.) „na wieki wieków statystyczną ontologią religijną”, 

a jego chrześcijaństwo „religią narodzin”. 29 Bierdiajew uważał, że człowiek Bułgakowa 

z rozprawy „Filozofia gospodarki” nie jest wolny, nie jest aktywnym twórcą dziejów, lecz 

tylko wykonawcą planu Bożego, jest pasywny i ze strachem poddaje się dokonaniom pla-

nów apokaliptycznych. 

Także o Bułgakowowskiej Sofii wyrażał się mało pozytywnie. Twierdził, że ta część 

nauki filozofa jest nieudana, Sofia jest jakby sankcją dla materii, a nawet pojawia się wra-

żenie, że podmienia ona, zastępuje Chrystusa. 30 

Źródła wszystkich powyższych „błędów” widział Bierdiajew w fałszywym, jego zda-

niem, pomieszaniu transcendentności (utożsamianej jakoby z obiektywizmem) z imma-

nentnością (utożsamianą jakoby z subiektywizmem). Immanentyzm religijny, dowodził, 

nie oznacza bowiem przebywania „w obrębie danego, jednostkowego, zamkniętego kręgu 

świadomości”, ale ruch ducha w głąb, nieograniczoność wewnętrznego doświadczenia 

religijnego, w żadnym razie nie ogranicza go subiektywność. Poza tym pytania o podmiot 

i przedmiot w poznaniu religijnym po prostu się nie stawia, wykrzykuje jakby Bierdiajew. 

Poznanie religijne wypływa z założenia tożsamości podmiotu i przedmiotu, a ich przeciw-

stawienie będzie już racjonalizacją. I w ogóle, czy Bóg może być przedmiotem? A świat 

jest przecież momentem Bożego życia, a nie Jego biegunową przeciwnością. Te rozważa-

nia nie pojawiły się, zdaniem Bierdiajewa, u Bułgakowa i być może dlatego tak łatwo on 

przeciwstawia Boga — światu. Ale to przeciwstawienie, stwierdza dalej, jest wtórne, nie 

pierwszorzędne, jest obiektywizacją, prześladuje Bułgakowa jako „widmo człekobó-

stwa”. 31 I strach przed tym widmem nie pozwala mu uznać immanentności tego, co bo-

skie w człowieku, działanie energii Bożych w człowieku. Uznaje on bowiem człowieka za 

immanentnego światu i transcendentnego Bogu, gdy tymczasem, wedle Bierdiajewa, jest 

                                                            
27 Por. BIERDIAJEW, „Русская религиозная идея…”, s. 588. 

28 Por. BIERDIAJEW, „Русская религиозная идея…”, s. 589. 

29 BIERDIAJEW, „Русская религиозная идея…”, s. 594. 

30 Por. BIERDIAJEW, „Русская религиозная идея…”, s. 596. 

31 BIERDIAJEW, „Русская религиозная идея…”, s. 599. 
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odwrotnie, człowiek (jego wnętrze) jest immanentny Bogu i transcendentny światu. Taka 

postawa Bułgakowa, przepaść między Bogiem i światem, musi mieć konsekwencje prak-

tyczne. Rodzi ona mianowicie przeświadczenie, że należy pokornie przyjąć świat takim, 

jaki on jest, aż do uległości i zgody na zło. I zło rozumiał Bułgakow jako transcendentne, 

a nie immanentne. To także dowodzi, wedle Bierdiajewa, że religijność Bułgakowa była 

natury pasywno-żeńskiej, pokornej, spolegliwej, spragnionej poddaństwa i otwartości. 

Taka religijność doprowadza też do religijnego nacjonalizmu, choć w przypadku Bułga-

kowa miała ona charakter liryczny, a nie bojowy. 32 

Przyznajmy, że sąd Bierdiajewa nie był zbyt przychylny. Nie przeszkodziło mu to 

jednak przyznać, że poszukiwania autora „Filozofii gospodarki” miały wielkie znaczenie 

dla inteligencji rosyjskiej i powinny być wysoko ocenione. W jego osobie bowiem inte-

ligencja rosyjska zerwała ze swą ateistyczną i materialistyczną przeszłością i przeszła na 

chrześcijaństwo. Gdy w październiku 1922 r. w Berlinie powstała Bierdiajewowska Aka-

demia Religijno-Filozoficzna, Bułgakow otrzymał do niej zaproszenie jako docent wizytu-

jący. Cały tydzień był gościem małżonków Bierdiajewych, a gdy wyjeżdżał, zauważył, że 

oboje zmienili się na lepsze, choć nie akceptował katolicyzmu małżonki swego przyjaciela 

— Lidii. Z kolei Bierdiajew bronił Bułgakowa, gdy pojawiły się oskarżenia o herezję. 

W Dziennikach Lidia Bierdiajewa pod datą 9 października 1935 r. zanotowała słowa 

męża wypowiedziane w wielkim wzburzeniu: „Wyobraź sobie, jakiś pan Grinczenko po-

kazał mi pismo metropolity Eleuteriusza, w którym ojciec Bułgakow jest oskarżany o he-

rezję. Oskarżenie sformułowano na podstawie donosu stąd, z naszej parafii. Powiedzia-

łem, że z donosicielami nie chcę mieć nic wspólnego. Strasznie krzyczałem… cóż za hań-

ba!” 33 Bierdiajew bronił też wolności interpretacyjnej myśli religijnej i wypowiadanych 

poglądów. W innym miejscu Lidia Bierdiajewa notowała słowa męża: „Wszyscy twier-

dzą, że katolicyzm nie uznaje wolności myśli religijnej, a prawosławie? I tam, i tu jedno 

i to samo — prześladowanie wolności myśli, lęk przed myślą”. A dalej: „Nigdy nie pogo-

dzę się z żadnym fałszem, nie podporządkuję się żadnemu gwałtowi nad sumieniem. Nie-

nawidzę epoki, w której żyjemy! Żądza władzy u jednych i niewola innych!” 34 W obronie 

o. Sergiusza napisał artykuł „Duch Wielkiego Inkwizytora”. 35 Był on „bombą rzuconą do 

obozu tłamsicieli ducha”, 36 choć Bierdiajew uważał, że nie będzie na ten artykuł żadnej 

reakcji z powodu obojętności. 37 W swych sądach był bezkompromisowy. Ukaz metropo-

lity Sergiusza (Stragorodskiego), osądzający poglądy Bułgakowa, ocenił negatywnie, 

twierdził nawet, że sam metropolita się skompromitował, a ukaz powinien zostać anulo-

wany, bo Sergiusz w ogóle Bułgakowa nie czytał. Oparł się na donosie (!), jest to zatem 

nieuczciwość z punktu widzenia etyki. Więcej, odrzucając interpretacje Bułgakowa, me-

tropolita Sergiusz zatrzymał się na poziomie podręczników seminaryjnych, jest to bez-

                                                            
32 Por. BIERDIAJEW, „Русская религиозная идея…”, s. 617. 

33 Lidia BIERDIAJEW, Zawód: żona filozofa. Dzienniki, przeł. Henryk Paprocki, Antyk, Kęty 2004, s. 99. 

34 BIERDIAJEW, Zawód: żona filozofa…, s. 101, 109. 

35 Mikołaj BIERDIAJEW, „Дух Великого Инквизитора”, Put’ 1935, nr 11. Przekład polski: Mikołaj BIER-

DIAJEW, „Duch Wielkiego Inkwizytora”, w: Mikołaj BIERDIAJEW, Głoszę wolność, przeł. Henryk Paprocki, 

Fundacja Aletheia, Warszawa 1999, s. 235-246. 

36 BIERDIAJEW, Zawód: żona filozofa…, s. 114. 

37 Por. BIERDIAJEW, Zawód: żona filozofa…, s. 114. 
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myślność, jest to jednocześnie sąd nad Chomiakowem, Buchariewem, Dostojewskim, 

Sołowjowem, Niesmiełowem, Fiodorowem — jednym słowem, nad całą rosyjską myślą 

religijną XIX i XX stulecia. Musimy przyznać, Bierdiajew wytoczył ciężkie działa. Kon-

kludował, że Sergiusz widocznie nie rozumie różnic pomiędzy pojęciami „ortodoksja” 

i „herezja”. Zakończył filozoficznie: „Prawda nie jest rzeczą, przedmiotem, nie jest spada-

jącym z nieba systemem pojęć, ale objawia się twórczo i jest zdobywana w drodze i w ży-

ciu. Prawda jest dana nie w celu schowania jej w jakimś miejscu, ale dla zrealizowania 

w pełni życia i dla rozwoju”. 38 Świadomy tego na pewno był Bułgakow, czy uświadomił 

to sobie metropolita Sergiusz, trudno powiedzieć. Bułgakow podziękował przyjacielowi 

w liście z 22 stycznia 1936 r. Pisał, że aprobuje i popiera jego wystąpienie w obronie wol-

ności badań, które odnosi się do jego przypadku. Walkę przeciwko obskuranckiej prze-

mocy uznał za ich wspólny front, w obliczu którego ich przeszłe różnice zdań wydają się 

śmieszne. 39 Już ich wcześniejsza korespondencja z lat 1929-1935 pozwala wysnuć wnio-

sek, że w Paryżu doszło do ponownego zbliżenia duchowego filozofów. Fakt ten odnoto-

wała także małżonka Bierdiajewa — Lidia. 40 W lutym 1936 r. zanotowała, że Mikołaj 

Aleksandrowicz wpadł nawet na pomysł, aby zorganizować spotkanie w celu wyjaśnienia 

różnic między jego i o. Sergiusza nauką o człowieku. 41 Czy doszło do takiego spotkania, 

nie wiemy. 

Lata II wojny światowej obaj myśliciele spędzili we Francji, w Paryżu i w Clamart, 

choć nie widywali się zbyt często. Niewiele też jest dowodów ich spotkań. Do Instytutu 

Św. Sergiusza często zaglądało gestapo, przecież budynki Instytutu do 1918 r. należały do 

Niemców. Nie były to momenty przyjemne. Do tego Bułgakow zaczął chorować, prze-

szedł dwie operacje gardła, na jakiś czas stracił głos. Bierdiajew też nie czuł się najlepiej. 

W liście z marca 1939 r. pisał do przyjaciela, że cały czas pamięta o ich wspólnej drodze. 

Z kolei Bułgakow, przygotowując się do operacji, napisał kilka listów pożegnalnych do 

swych przyjaciół, także do Bierdiajewa. Czuł potrzebę przesłania mu ostatnich słów: 

„przepraszam i błogosławię”. Dodawał, że bez względu na wszystko zawsze czuł z nim 

pokrewieństwo duchowe. Podziękował za kilkakrotną, waleczną obronę. 42 Czy chodziło 

mu też o marksizm? Zapewne, czego dowodem słowa Bierdiajewa cytowane przez jego 

małżonkę w lipcu 1943 r.: „Z ludzi, z którymi byłem związany w przeszłości (S. Bułga-

kow, P. Struwe), tylko we mnie zostały jeszcze jakieś elementy marksizmu. U nich mark-

sizm całkowicie znikł. Ze swej natury jestem rewolucjonistą”. 43 Zauważmy jednak, że 

Bułgakow też nim pozostał. Z tym, że „rewolucyjność”, jak zauważa Regula Zwahlen, 

uzasadniał nie teorią Marksa, ale chrześcijańskim obrazem człowieka. 44 Nawet gdy od-

szedł od marksizmu, nie porzucił „rewolucyjności”. 

                                                            
38 BIERDIAJEW, „Duch Wielkiego Inkwizytora…”, s. 245. 

39 Por. „Прот. С. Булгаков — Н.А. Бердяеву”, w: Никита СТРУВЕ (ред.), Братство Святой Софии. 

Материалы и документы 1923-1939, YMCA-Press, Москва — Париж 2000, s. 261. 

40 Por. BIERDIAJEW, Zawód: żona filozofa…, s. 121. 

41 Por. BIERDIAJEW, Zawód: żona filozofa…, s. 121. 

42 Por. ZWAHLEN, „Спутники по разным путям…”, s. 413-414. 

43 BIERDIAJEW, Zawód: żona filozofa…, s. 189. 

44 Por. ZWAHLEN, „Спутники по разным путям…”, s. 414. 
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Obaj śledzili wydarzenia II wojny światowej, zdecydowanie odrzucali rasizm, kryty-

kowali narodowy socjalizm, interesowali się zwycięstwami armii radzieckiej nad wojska-

mi faszystowskimi. Bierdiajew w pewnym okresie wyrażał uznanie i aprobował pomysł 

stalinowskiej wersji restauracji Rosji jako mocarstwa światowego. Obaj kochali Rosję 

z całych sił i pragnęli widzieć ją wolną. Bywało, że mylnie utożsamiali wolność z ko-

niecznością. Obaj uważali, że istnieje świat transcendentny, duchowy, inny i to jego ist-

nienie uzasadnia ludzką godność. Poszukiwali jej w różnych sferach, Bierdiajew — 

w transcendentnej, Bułgakow — wewnątrz naszego świata. I nasz świat dla obu był punk-

tem wyjściowym ich koncepcji filozoficznych. 

Streszczenie 

Artykuł jest próbą pokazania złożonej przyjaźni między dwoma bodaj największymi przedstawicie-

lami rosyjskiego Srebrnego Wieku: Sergiuszem Bułgakowem i Mikołajem Bierdiajewem. Rozwija-

ła się ona na tle i w atmosferze zmian (społecznych, ekonomicznych, światopoglądowych i ustro-

jowych), jakie zachodziły w Rosji na przełomie XIX I XX wieku. 




