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WSTĘP 

 
„Ruch personalistyczny zrodził się z kryzysu, który w 1929 roku rozpoczął krach 

giełdowy na Wall Street. (…) Kryzys, z którego głębokości wielu ludzi nie zdawało sobie 
sprawy, można było dwojako tłumaczyć.  

Marksiści mówili: Kryzys ekonomiczny, kryzys struktury. Wystarczy zoperować 
ekonomię, choremu wróci zdrowie. 

Moraliści się sprzeciwiali: Kryzys człowieka, kryzys obyczajów, kryzys wartości. 
Trzeba zmienić człowieka, społeczeństwa wyzdrowieją. 

Nas nie zadowalali ani jedni, ani drudzy. Wydawało się nam, że spirytualiści i 
materialiści popełniają ten sam współczesny błąd, wskutek którego – idąc za 
wątpliwego rodzaju kartezjanizmem – oddzielają ciało i duszę, myśl i działanie, homo 
faber i homo sapiens. My natomiast twierdziliśmy: Kryzys jest równocześnie kryzysem 
ekonomicznym i kryzysem duchowym – kryzysem struktur i kryzysem człowieka”1.  

Słowa Emanuela Mouniera zostały wypowiedziane w tekście opublikowanym w roku 
1947. Wyrażają niejednoznaczność diagnoz dotyczących źródeł kryzysu kultury 
zachodniej i podkreślają konwencjonalność formułowanych ocen. Odpowiedź na 
pytanie, czy źródeł kryzysu należy szukać w załamaniu gospodarki światowej czy w 
innych wydarzeniach początku XX wieku, nie jest dla Bierdiajewa w gruncie rzeczy 
istotna. W schemacie Mouniera Bierdiajew z pewnością nie zajmuje stanowiska 
określonego jako marksistowskie, nie jest również moralistą, upatrującym źródeł 
kryzysu w upadku tradycyjnej hierarchii wartości. Obraz sformułowany przez Mouniera 
jest zbyt uproszczony, by za jego pomocą dało się poddać klasyfikacji myśl rosyjskiego 
filozofa.  

Zacytowane słowa pochodzą z czasów, gdy Mounier (późniejszy redaktor 
wpływowego pisma „Esprit”), uczestniczył w dyskusjach organizowanych przez 
Mikołaja Bierdiajewa, gdy ten ostatni przebywał na emigracji we Francji2. Wpływ 
Bierdiajewa na poglądy ponad trzydzieści lat młodszego autora są niewątpliwe3, jednak 
nie jest jasne, czy były w pełni skuteczne. W każdym razie efekty duchowych inspiracji 
na jakie mógł liczyć, nie zadowalały go w pełni. Bierdiajew był najwyraźniej zawiedziony 
niewielką obecnością problemów stricte filozoficznych w czasopiśmie francuskiego 
personalisty, w którym przeważała tematyka społeczna i polityczna (w niewielkim 

                                                             
1 E. Mounier, Co to jest personalizm?, tłum. Anna Turowiczowa, Kraków 1960.  
2 Spotkania odbywał się w latach dwudziestych, od początku paryskiej emigracji Bierdiajewa. Mounier 

założył czasopismo „Esprit” w roku 1932.  
3 „Bardziej słuszne było określenie mnie jako nauczyciela nowych prądów młodzieży francuskiej 

„Esprit” i „Order Noveau…”„, M. Bierdiajew, Autobiografia filozoficzna, s. 236. 
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stopniu artystyczna)4. Ciekawe, że dla Bierdiajewa, „wypracowanie programu 
społecznego, uzasadnionego duchowo”, a promowanego, jak uważał, przez 
personalistów, nie przedstawiało się dość atrakcyjnie. Najwyraźniej stanowiło rodzaj 
kompromisu, na który autor Sensu twórczości z fundamentalnych powodów nie potrafił 
się zgodzić.  

Wydaje się jednak, że tezy Mouniera, upraszczające złożoność rzeczywistych 
przyczyn kryzysu dwudziestowiecznej kultury zachodniej, przynajmniej częściowo 
wyrażają również istotę myślenia Bierdiajewa, który z przekonaniem mówił o sobie, że 
jest personalistą5. Rosyjski filozof, zgodnie z duchem ocen formułowanych przez 
Mouniera, podkreślał, że jednakowo obcy jest mu oderwany od realności spirytualizm, 
jak i ordynarny materializm. Przy czym, inaczej niż czynili to jego młodzi uczniowie, 
własny personalistyczny pogląd opierał z całą mocą na takich religijnych podstawach, 
które zapewne byłyby nie do przyjęcia dla ludzi reprezentujących zachodni i zarazem 
katolicki krąg kulturowy. W tym najprawdopodobniej tkwi istotna różnica, dzieląca 
Bierdiajewa od personalistów zachodnich. Różnicę tę autor Sensu twórczości wyraźnie 
sobie uświadamiał, wyznając szczerze, że uważa się za „człowieka innego świata”6. 

Mówiąc, w odniesieniu do pism Bierdiajewa, o kryzysie kultury, mam na myśli przede 
wszystkim „kryzys humanizmu” utożsamiany z „zanikaniem ducha renesansowego”7, a 
więc w sensie pokrewnym do Spenglerowskiego „zmierzchu Zachodu”, jeśli 
uwzględnimy fakt, że analizy historiozoficzne Bierdiajewa ograniczają się jedynie do 
europejskich zjawisk kulturowych. Można by przypuścić, ze „kryzys kultury” głoszony 
przez Bierdiajewa, można traktować jako synonim „cywilizacji”, jednak nie ma 
pewności, czy Bierdiajew posługuje się tym określeniem w identyczny sposób co 
Spengler. Wśród wielu metaforycznych sformułowań, stosowanych przez rosyjskiego 
filozofa, pojawiają się również takie, które być może lepiej opisywałyby schyłek 
nowożytności: maszyna, umaszynowienie, technika czy technicyzacja8.  

                                                             
4 M. Bierdiajew, Autobiografia filozoficzna, s. 254. 
5 Myśl Mikołaja Bierdiajewa można z pewnością zaliczyć się do szerokiego nurtu filozofii życia (N. W. 

Motrosziłowa, Myslitieli Rosii i filozofia Zapada, Moskwa 2006. Teza ta została postawiona w rozdziale pt: 
„Nikołaj Bierdiajew: filozofia żyzni kak filozofia ducha i zapadnaja mysl XX w.”), jednak Bierdiajew 
najczęściej deklarował się jednak jako „konsekwentny”, „skrajny”, czy nawet „anarchistyczny” 
personalista (M. Bierdiajew, Autobiografia filozoficzna, s. 87 i nast., 100, 162, 221, 236). Z kolei Leonid 
Stołowicz określa filozofię Bierdiajewa jako „personalizm egzystencjalny” (L. Stołowicz, Historia filozofii 
rosyjskiej, tłum. Bogusław Żyłko, Gdańsk 2008, s. 265). 

6 M. Bierdiajew, Autobiografia filozoficzna, s. 243-244.  
7 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 99.  
8 Wątki te składają się na swoistą idee fixe, temat, który podejmowany jest przez Bierdiajewa z 

niezmiennym przekonaniem, że „maszyna” stanowi realne zagrożenie dla człowieka, jako istoty powołanej 
do urzeczywistnienia podobieństwa do Stwórcy.  
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* * * 

 
Bierdiajew w swoich wczesnych wybranym zjawiskom artystycznym nadaje 

szczególne znacznie. Posługuje się nimi nie tylko jako jednym z wielu przykładów 
zjawisk kulturowych (choć bez wątpienia są nimi również), ale niektórym nurtom w 
sztuce nadaje status probierza zmian duchowych o uniwersalnych konsekwencjach. Ten 
wątek zapoczątkowany został przez publikację z roku 1914 pt. Picasso, a w postaci 
nawiązań i rozwinięć występował również w późniejszych pismach, aż do roku 1924. 
Dlatego struktura oraz zawartość treściowa niniejszej pracy została podporządkowana 
tematyce pism Bierdiajewa z dziesięciolecia 1914-1924, w szczególności rozprawom: 
Kryzys sztuki (1917), Sens twórczości (1916) i Nowe średniowiecze (1924).  

Tytuły trzech wymienionych prac stanowią zarazem tytuły głównych rozdziałów tej 
pracy, choć analizowana w nich problematyka albo pokrywa się tylko częściowo ze 
znacznie bogatszą treścią tytułowej książki (jak w przypadku Sensu twórczości), albo 
wykracza poza jej treść, często jest bowiem kontynuowana również w innych, także 
znacznie późniejszych pracach. Aby jednak nadmiernie nie zwiększać objętości 
niniejszej monografii, do prac Bierdiajewa z okresu po roku 1924 sięgam możliwie jak 
najrzadziej i tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla pełnej prezentacji podjętego tematu, 
jak na przykład odniesienia do treści Autobiografii filozoficznej (z 1947 roku ), eseju 
Człowiek i maszyna (z roku 1933), czy Królestwo Ducha i Królestwo cezara (z 1947 roku).  

Powstaje uzasadnione pytanie, czy twórczość pisarska Bierdiajewa w okrasie od 1914 
do 1924 przedstawia dającą się wyodrębnić całość? Z pewnością rok 1924, w którym 
filozof opuścił Berlin i przeniósł się do Paryża, może bez kontrowersji, zostać uznany za 
górną granicę niniejszych analiz. W opinii filozofa jest to moment przełomowy, w 
którym następuje definitywne pogodzenie się z emigracją. Paryż, to powód dodatkowy, 
wyraźnie kontrastuje z „pozbawionym wszelkiego stylu” Berlinem9. Nowe środowisko, z 
którym filozof nawiązuje stosunki, okazuje się ostatecznie znacznie bardziej korzystne 
dla rozwoju jego działalności naukowej i wydawniczej. Dlatego dwuletni pobyt w 
Berlinie, w którym Bierdiajew osiadł bardziej z przypadku, niż z wyboru należy 
traktować raczej jako okres przejściowy, w którym kontynuowane są wciąż idee 
zapoczątkowane jeszcze w Rosji. Tu filozof po raz pierwszy uświadamia sobie, że 
reprezentuje ducha filozofii całkowicie obcego i niezrozumiałego dla przedstawicieli 
zachodnich elit10. Dolną granicę wyznaczam natomiast na rok 1914, a więc na rok, w 
którym Bierdiajew opublikował między innymi esej pt. Picasso. W tekście, napisanym 
pod wpływem wizyty w galerii Siergieja Szczukina, po raz pierwszy w twórczości 
                                                             

9 M. Bierdiajew, Autobiografia filozoficzna, s. 232. 
10 M. Bierdiajew, Autobiografia filozoficzna, s. 227.  
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filozofa zostaje sformułowana analogii pomiędzy przewidywaniami dotyczącymi 
upadku zachodniej cywilizacji, a oceną tendencji w zjawiskach artystycznych. Pomijając 
wiele oczywistych tematów obecnych w latach 1914-1924 w pismach Bierdiajewa (jak 
chociażby wolność, religia i religijność, chrześcijaństwo, etyka, polityka11) na pierwszy 
plan wysuwa się problematyka twórczości, wraz z towarzyszącym jej, 
charakterystycznym ujęciem sztuki (jako probierza duchowych zmian zachodzących w 
kulturze). Dlatego w niniejszej monografii staram się zaprezentować ideową jedność 
łączącą Kryzys sztuki, Sens twórczości i Nowe Średniowiecze. 

 
* * * 

 
Niniejsza monografia nie jest rozprawą z zakresu historii filozofii rosyjskiej. Stanowi 

raczej próbę interpretacji fragmentu bardzo bogatego dzieła rosyjskiego filozofa w 
kontekście filozofii europejskiej (zwłaszcza estetyki filozoficznej oraz wybranych 
wątków historiozofii i antropologii filozoficznej). Zagadnienia związane z filozoficznymi 
interpretacjami zjawisk artystycznych i twórczości artystycznej wyznaczają jeden 
aspekt niniejszej pracy. Natomiast drugi, ściśle związany z pierwszym, ma charakter 
historiozoficzny. Wydaje się, że we wczesnych pismach z lat 1914-1924 następuje ścisłe 
połączenie obu tych wątków, wyznaczających poszukiwania Bierdiajewa rozdzielanie 
ich mogłoby prowadzić do zafałszowania obrazu ówczesnych rozważań rosyjskiego 
filozofa. Periodyzacja oraz systematyzacja pism Bierdiajewa jest kłopotliwa i zawsze 
obarczona pewną arbitralnością. Proponowane w literaturze przedmiotowej podziały w 
niewielkim tylko zakresie dają się zastosować w niniejszej pracy. Spójność ideową 
przyjętych tu ram czasowych potwierdza po części fakt, że wczesne publikacje, choć 
część z nich wydawana była już na emigracji, stanowią w istocie rozwiniętą i 
usystematyzowaną wersję moskiewskich wykładów Bierdiajewa12. Zjawiska 
artystyczne, które początkowo były przedmiotem całych esejów, w dalszych 

                                                             
11 Np. Teozofia i antropozofia w Rosji (1916); Religioznaja sudba jewriejstwa (1916); Jewropejskij 

wopros kak wopros kristianskij (1924); Filozofia nierówności (1918); Duchowyje osnowy russkoj rewolucji 
(1918).  

12 „W 1916 roku ukazała się najważniejsza książka [Bierdiajewa], spośród tych, które napisał będąc 
jeszcze w Rosji – Sens twórczości (prawdą jest, że ukończył ją jeszcze w 1914 roku, na początku wojny), 
następnie rozpoczął genialny cykl artykułów o «Typach myśli religijnej w Rosji». W końcu, na podstawie 
wykładów prowadzonych w Wolnej Akademii Kultury Duchowej napisał kilka książek, które zostały 
opublikowane już na Zachodzie i przyniosły mu światową sławę. Były to: Filozofia nierówności, 
Światopogląd Dostojewskiego, Sens historii”. (W. W. Sapow, Wojenno – riewolucionnaja publicistika 
Bierdiajewa, [w:] Padienije Swiaszczonnogo Russkogo Carstwa. Publicistika 1914-1922, Moskwa 2007, s. 
13). 
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publikacjach filozofa rozpatrywane są już tylko jako ilustracje, jako jeden z wielu 
wątków składających się na szerszy opis tendencji kulturowych.  

Najważniejszym przedmiotem niniejszej pracy jest Bierdiajewowska filozofia 
twórczości, rozpatrywana przez pryzmat historiozoficznych diagnoz kryzysu zachodniej 
kultury, w szczególności kryzysu sztuki. Trudno, jak sądzę, przeprowadzić jakąkolwiek 
analizę myśli Bierdiajewa w pełni systematycznie, w sposób nie tylko powszechnie 
przyjęty w rozprawach naukowych, ale też często narzucający się naturalnie wobec 
również systematycznie wyłożonej filozofii takich myślicieli jak Kant, Hegel czy Spinoza. 
Specyfika pism Bierdiajewa nie tylko utrudnia takie podejście, ale być może nawet ulega 
zakłamaniu przy próbie zastosowania „na siłę” takiego podejścia. Dlatego 
zdecydowałam się na nieco swobodniejszą formę rozprawy, w której poszczególne 
rozdziały przybierają często postać niezależnych esejów. Dopuszczam też i uważam za 
celowe, wprowadzanie niekiedy nawet bardziej obszernych dygresji, jeśli tylko mogą 
one rzucić nieco światła na zasadniczy tok wywodu.  

 
* * * 

 
W polskiej literaturze filozoficznej nie opracowano w sposób systematyczny i 

jednolity zagadnienia filozofii twórczości w pismach Bierdiajewa. Całkowicie tej 
tematyce poświęcone zostały jedynie artykuły w czasopismach lub pracach zbiorowych: 
M. Cielecki, Credo Bierdiajewa, „Twórczość”, 1 (2009); K. Duda, Symboliczna przestrzeń 
twórczości w myśli Mikołaja Bierdiajewa, [w:] K. Duda, T. Obolevitch (red.) Symbol w 
kulturze rosyjskiej, Wyd. WAM, Kraków 2010; K. Stark, Mikołaja Bierdiajewa rozumienie 
twórczości, „Człowiek i Światopogląd”, 8 (1997) oraz przekład niewielkiego artykułu: R. 
Pietsch, O sensie tworzenia artystycznego. Wprowadzenie do filozofii sztuki Bierdiajewa, 
tłum. A. Pańta, „Kartki” [Białystok], 12 (1996). Na tym tle wyróżnia się praca C. Jędrysko, 
Filozofia twórczości Mikołaja Bierdiajewa i Włodzimierza Sołowjowa, praca magisterska 
pod kierunkiem L. Augustyna, Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2011 
(wersja dostępna na stronie internetowej: www.filozofiarosyjska.uz.zgora.pl [dostęp z 
dnia 7 września 2012 roku]).  

Należy również wymienić dwa fragmenty w monografiach poświęconych filozofii 
Bierdiajewa. Niewielki, zaledwie czterostronicowy fragment w: A. Ostrowski, 
Egzystencja w perspektywie eschatologicznej, Lublin 1999, s. 42-44 oraz obszerny 
rozdział w: M. Styczyński, Umiłowanie przyszłości albo filozofia spraw ostatecznych. 
Studia nad filozofia Mikołaja Bierdiajewa, Łódź 2001, s. 41-119 (rozdział: Wolność – 
twórczość – obiektywacja).  

Natomiast z obcych opracowań na szczególną uwagę zasługują przedwojenne prace 
recenzujące Sens twórczości, wydane ponownie w tomie N. A. Bierdiajew: pro et contra, 
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antologia, t. 1, Sankt-Pietierburg 1994: W. W. Rozanow, Nowaja rieligiozno-filozofskaja 
koncepcja. Nikołaj Bierdiajew. „Smysł tworczestwa. Opyt oprawiania cziełowieka”; W. W. 
Zienkowskij, Probliema tworczestwa. Po powodu knigi N. A. Bieridjaewa „Smysł 
tworczestwa. Opyt oprawiania cziełowieka”; A. A. Jermiczjew, Ja wsiegda był niczim 
cziełowiekiem; C. A. Lewickij, Bierdiajew: prorok ili etik; E. Lindbierg, Tworczestwo kak 
spasienie: Po powodu kn. N. A. Bierdiajewa „Smysł tworczestwa”. A także wybrane 
opracowania nowsze: L. A. Andrzejew, Isskustwo, kultura, swierchkultura. Filozofia 
isskustwa N. A. Bierdiajewa, Moskwa 1991; N. W Cziekier, S. A. Timarienko, 
Piersonalisticzieskij smysł tworczestwa w filozofii N. A. Bierdiajewa, „Filozofia, 
Kulturologia, Politologia. Socjologia” t. 24 (63), 2011, № 1; W. W. Byczkow, 
Teurgiczieskaja estetika Nikołaja Bierdiajewa, [w:] (red.) W. W. Byczkow, N. B. 
Mankowskaja, Estetika: Wcziera. Siegodnia. Wsiegda, Moskwa 2005. W niniejszej pracy 
starałam się uwzględnić wszystkie dostępne opracowania. Nawet jeśli nie są tu 
reprezentowane w postaci bezpośrednich odniesień i cytowań, z pewnością miały 
pośredni wpływ na ostateczny kształt pracy. 

 
* * * 

 
Zamieszczona poniżej tabela zawiera zestawienie wybranych wydarzeń z dziejów 

Rosji i Europy oraz datami publikacji wybranych rozpraw Mikołaja Bierdiajewa. Wykaz 
ten jest jednym z wielu możliwych narzędzi orientacji w okolicznościach stanowiących 
tło, a być może niekiedy bezpośrednie źródło inspiracji dla publikowanych przez filozofa 
tekstów. Wybór ten jest w przeważającej części zdeterminowany tematyką pracy, 
pozwala jednak uzyskać wstępną orientację w części publikacji Bierdiajewa 
przypadających na dziesięciolecie będące przedmiotem niniejszej pracy.  

Analogiczny zabieg zastosowano w dwóch publikacjach, które stanowiły materiał 
pomocniczy w redagowaniu niniejszej monografii. Pierwsza jest największym 
opracowaniem zbiorów sztuki nowoczesnej z kolekcji Morozowa i Szczukina (Morosow 
und Schtschukin: die russischen Sammler; Monet bis Picasso, Hrsg. Georg-W. Költzsch, 
Köln 1993), druga zaś jest jednym z bardziej popularnych niemieckich opracowań 
filozofii Bierdiajewa (W. Dietrich, Provokation der Person: Nikolai Berdjajew in der 
Impulsen seines Denkens, Gelnhausen – Berlin 1975-1979 [t. 1, Leben und Werk, s. 97-
110]).  

 
 
 

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE 
BIERDIAJEWA 

WYDARZENIA W ROSJI WYDARZENIA W EUROPIE 
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1911 
Filozofia wolności 
 
Bierdiajew wyjeżdża w 
podróż do Włoch (wraca 
następnego roku z powodu 
choroby matki) 
 
W Asyżu powstają fragmenty 
późniejszego Sensu twórczości 

W Moskwie odbywa się „pierwszy 
moskiewski salon” współczesnego 
malarstwa 
 
Na zaproszenie Siergieja Szczukina 
Sankt Petersburg i Moskwę jesienią 
odwiedza Henri Matisse 
 
11 grudnia odbył się w 
Petersburgu drugi wszechrosyjski 
kongres sztuki. Nastąpiło spotkanie 
artystów reprezentujących 
przeciwne podejście do twórczości, 
jak na przykład Repin i Kandinsky 
albo Benois i Kulbin  
 

Sukces przedstawienia 
Strawińskiego Pietruszka „Ballets 
Russes” w Paryżu 
 
18 grudnia w monachijskiej 
galerii Thannhauser zostaje 
otwarta pierwsza wystawa grupy 
„Blaue Reiter” 
 
Pierwsza duża wystawa Picassa 
 
Kandinsky wydaje rozprawę O 
duchowości w sztuce 
 

1912 
Aleksiej Stiepanowicz 
Chomiakow 
 

Siergiej Szczukin kupuje kolekcję 
obrazów od swojego brata Piotra 
 
Aleksander Skriabin Prometeusz 
 
Anna Achmatowa publikuje tom 
wierszy pt. Wieczór 
 
W Sankt Petersburgu odbywa się 
wystawa zatytułowana „Sto lat 
malarstwa francuskiego” 

Od stycznia do kwietnia Matisse 
odbywa pierwszą podróż do 
Maroka 
 
Od maja ukazuje się w 
Monachium rocznik „Der Blaue 
Reiter” 
 
Metzinger i Gleizes wydają 
książkę pt. Du Cubisme 
 
Pierwszy legalny numer 
bolszewickiego czasopisma 
„Prawda” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1913 
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Gasitieli ducha (krytyczny 
artykuł o polityce Świętego 
Synodu, opublikowany w 
gazecie „Rosyjskaja molwa”, 
będący powodem sprawy 
sądowej przeciwko autorowi; 
wybuch wojny uchronił 
Bierdiajewa przed 
konsekwencjami oskarżenia o 
bluźnierstwo)  
 

W Luna Park Theater w St. 
Petersburgu odbyła się 
prapremiera futurystycznej opery 
Zwycięstwo na Słońcu do muzyki 
Matjuszina oraz tekstu 
Chlebnikowa i Krutschonnych, 
projekt scenografii wykonał 
Malewicz 
 
W tym samym teatrze Majakowski 
wystawił tragedię pt. Władymir 
Majakowski 
 
Dynastia Romanowów świętuje 
300 lecie, ogłoszona zostaje 
amnestia 
 
W fabrykach tekstylnych 
Morozowa (jednego z dwóch 
wielkich rosyjskich kolekcjonerów 
sztuki zatrudnionych jest 54 
tysiące pracowników) 

M. Proust W poszukiwaniu 
straconego czasu 
 
Stalin pod wpływem Lenina pisze 
w Wiedniu rozprawkę pt. 
Marksizm i problem narodowy 

1914 
Picasso „Sofia”, nr 3, 1914 30 lipca 1914 r. Rosja ogłosiła 

mobilizację, co spowodowało 
wypowiedzenie wojny przez 
Niemcy i wybuch I wojny 
światowej 

Wybuch pierwszej wojny 
światowej 
21 sierpnia całkowite zaćmienie 
Słońca obserwowane na terenie 
Europy Wschodniej 

1915 
w piśmie „Birżewyje 
wiedomosti” ukazują się 
teksty: Koniec Jewropy; 
Zadaczi tworczeskoj 
istoriczeskoj mysli; Słowa i 
realnost’ obszcziestwiennoj 
żyzni a także Duch i maszina 
 
Zbiór esejów pt. Dusza Rosji. 
M. Sytin, 1915 

W Moskwie założono koło 
lingwistyczne 

Początek wojny podwodnej 
Użycie broni chemicznej 
Franz Kafka opublikował nowelę 
pt. Przemiana 

1916 
Smysł tworczestwa. Opyt 
oprawiania cziełowieka 
 

Udany zamach na życie Grigorija 
Rasputina 

Bitwa pod Verdun  
Einstein opublikował ogólną 
teorię względności 
James Joyce opublikował powieść 
pt. Portret artysty z czasów 
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młodości 

1917 
Nacjonaizm i imperializm  
Narod i klassy w ruskoj 
riewolucji 
Wozmożna li socjalnaja 
rewolucja?  
Nacjonalizm i mesjanizm 
 

Wybuchła rewolucja lutowa, 
prowadząca do obalenia caratu. Na 
czele państwa stanął Rząd 
Tymczasowy 
 
W czerwcu Bierdiajew 
zaangażował się w powstanie „Ligi 
Rosyjskiej Kultury”.  
 
7 listopada wybuchła druga 
rewolucja, po opanowaniu Pałacu 
Zimowego w Piotrogrodzie, władzę 
w kraju przejął Ogólnorosyjski 
Zjazd Delegatów Robotniczych i 
Żołnierskich, który proklamował 
utworzenie Republiki Radzieckiej 

Strajk robotników w berlińskich 
zakładach zbrojeniowych 
 
13 maja, w okolicach Fatimy, w 
Portugalii troje dzieci miało 
doznać objawienia Matki Bożej 
 
Zygmunt Freud opublikował 
wykłady pt. Wstęp do 
psychoanalizy  

1918 
Krizis isskustwa (zbiór trzech 
esejów) 
Sudba Rosiji. Opyty po 
psichilogii wojny i 
nacjonalnost 
Duchy russkoj rewolucji  
Fiłosofia Nienrawienstwa  
 

Zimą 1918-1919 roku Bierdiajew 
organizował Wolną Akademię 
Kultury Duchowej, gdzie również 
wykładał (był jej przewodniczącym 
aż do wydalenia z kraju w 1922 
roku) 
 
Wiosną wybucha wojna domowa, 
w jej wyniku partia bolszewicka i 
Lenin uzyskują pełnię władzy w 
Rosji 
 

Strajki w zakładach 
zbrojeniowych Wiednia i Berlina 
 
Rewolucja w Berlinie (9 
października) 
 
Uznanie niepodległości Polski 
 
Oswald Spengler publikuje 
pierwszy tom Zmierzchu Zachodu  

1919   
 Bierdiajew zakłada Moskiewską 

Wolną Akademię Kultury 
Duchowej 
 
26 września 1919 roku zostaje 
zatwierdzony regulamin Wolnej 
Akademii Kultury Duchowej, ma to 
miejsce w Mossowietie, czyli 
Moskiewskiej Radzie Miejskiej, 
najwyższym organie władzy 
państwowej w Moskwie w latach 
1917 - 1993 

Konferencja pokojowa w Paryżu 
 
Traktat pokojowy w Wersalu 
 
Johan Huizinga opublikował 
Jesień Średniowiecza 
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1920 
 Bierdiajewa aresztowano w 

sprawie „Taktycznego centrum” 
(był przesłuchiwany przez 
Dzjerżynskiego; filozofa zwolniono, 
ale latem 1922 roku, po ponownym 
aresztowaniu, został zmuszony do 
emigracji) 
 
W 1919–20 Rosja zaangażowała się 
w wojnę z Polską, mając nadzieję 
na rozszerzenie rewolucji na 
Europę Zachodnią 
 
Trwa wojna domowa; rząd 
sowiecki wprowadza politykę 
stanu wyjątkowego, zwanego 
„komunizmem wojennym” 

Powstanie Ligi Narodów 

1921 
Światopogląd Dostojewskogo Zostaje zatwierdzona Nowa 

Ekonomiczna Polityka (NEP) –
doktryna polityki gospodarczej 
Rosji Radzieckiej obowiązujące od 
1921 do 1929 roku. 
 
Klęską Ukrainy zakończyła się 
Wojna ukraińsko-radziecka (1917-
1921). 

 

1922 
Koniec Renesansa, wyd. 
Epocha (wznowione wydanie 
w książce: Sofia. Problemu 
duchowej kultury i religijnej 
filozofii, zbiór pod red. 
Bierdiajewa, opublikowano w 
Berlinie w 1923 roku) 
 
Priedsmiertnyje mysli Fausta. 
Oswald Spencer i zakat 
Ewropy 
 

We wrześniu 1922 Bierdiajew 
zostaje wydalony z kraju na 
przymusową emigrację, wraz z 
innymi przedstawicielami 
rosyjskiej inteligencji, na tak 
zwanym „Statku filozofów” udaje 
się do Niemiec 
 
30 grudnia 1922 utworzono 
Związek Socjalistycznych Republik 
Radzieckich (ZSRR) 
 
Założenia akcji wygnania 
intelektualistów z Rosji Lenin 
wyłożył w artykule O znaczienii 

Oswald Spengler publikuje drugi 
tom Zmierzchu Zachodu 
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woinstwojuszczego materializma 
nad którym zakończył pracę w 
marcu 1922 r. 
 
16 kwietnia 1922 r. zawarty został 
między Niemcami a Rosją 
Radziecką układ w Rapallo, który 
przewidywał współpracę 
dyplomatyczną, gospodarczą i 
wojskową oraz rezygnację z wypłat 
reparacji 

1923 
Mirosoziercanije 
Dostojewskogo, Berlin 
 
Smysł istorii. Opyt fiłosofii 
czełowieczeskoj sud'by, Berlin  
 
Filozofia Nienrawienstwa, 
Berlin  

Włodzimierz Lenin napisał List do 
Zjazdu (tzw. „testament Lenina„), w 
którym negatywnie ocenił swych 
potencjalnych następców i 
zamieścił sugestię usunięcia Józefa 
Stalina ze stanowiska sekretarza 
generalnego partii. 
 
Armia Czerwona rozgromiła 
ostatni ośrodek oporu „Białych„ na 
Syberii.  

Berlin w którym osiedlił się 
Bierdiajew w 1922 roku nie 
należał do miejsc spokojnych; 
Republika Weimarska (III 
Rzesza) walczyła z 
bezpośrednimi skutkami wojny, 
hiperinflacją i próbami obalenia 
państwa 

1924 
Nowoje Sriedniewiekowyje 
(Bierdiajew decyduje się na 
zamieszkanie w Paryżu; do 
przeprowadzki prowadził 
aktywną działalność 
społeczną, kierował religijno-
filozoficznym czasopismem 
„Put’”, czołowym pismem 
rosyjskiej emigracji; urządzał 
spotkania katolików, 
protestantów i 
prawosławnych) 

21 stycznia zmarł Włodzimierz 
Lenin, a Józef Stalin rozpoczął 
intrygi wewnątrzpartyjne w celu 
usunięcia konkurentów do władzy 
dyktatorskiej w ZSRR 

W marcu w więzieniu w 
Landsbergu w Bawarii, Adolf 
Hitler rozpoczął pisanie Mein 
Kampf 
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Rozdział pierwszy 

 
KRYZYS SZTUKI 
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1. Futuryści i epigoni 
 
1 Listopada 1917 roku w Moskwie odbył się wykład Mikołaja Bierdiajewa, który rok 

później ukazał się w wersji drukowanej, jako część niewielkiej książeczki zatytułowanej 
Kryzys sztuki13. O dokładnym terminie tego wykładu dowiadujemy się z lapidarnej uwagi 
zamieszczonej w przypisie do pierwszego wydania książki14. Książka ukazała się w roku 
wybuchu rewolucji bolszewickiej, czwartego roku pierwszej wojny światowej. Władza 
przechodziła w ręce bolszewików. 

Pierwotny odczyt oraz dwa inne, wcześniejsze eseje, Picasso (z roku 1914) oraz 
Astralnyj roman (z roku 1916), złożyły się na książkę, która w 1918 roku została 
opublikowana przez znanych wówczas wydawców G. A. Liemana i S. I. Sacharowa. 
Pierwszy z esejów stanowi rodzaj recenzji z wystawy malarstwa Picassa, którą 
Bierdiajew oglądał w Moskwie, w słynnej galerii Siergieja Szczukina, w roku 1914. Drugi 
z dołączonych esejów, zatytułowany Astralnyj roman, rozmyszlenia po powodu romana A. 
Biełego „Pieterburg”, jest analizą powieści autorstwa przyjaciela Bierdiajewa, Andreja 
Biełego, filozofa i literata, znanego futurysty i symbolisty15. 

W pierwszych dziesięcioleciach dwudziestego wieku, nie tylko w Rosji, ale również w 
całej Europie zachodziły gwałtowne zmiany społeczno-polityczne, przez marksistów 
interpretowane jako wyraz „dziejowej konieczności” dialektycznego porządku 
historycznego. Z pewnością w jakimś sensie stanowiły one potwierdzenie słuszności 
formułowanych przez ideologów marksistowskich diagnoz kultury i konieczności 
zachodzących w niej zmian16. 
                                                             

13 M. Bierdiajew, Krizis isskustwa, wyd. G. A. Leman i S. I. Sacharow, Moskwa 1918. Wyd. pol. M. 
Bierdiajew, Kryzys sztuki (fragmenty), tłum. M. Malzahn, „Studia z Historii Filozofii” 1/2012, s. 39 i nast. 
Wydanie to zawiera dwa eseje: artykuł tytułowy oraz Picasso. Cytowane fragmenty esejów Kryzys sztuki 
oraz Picasso podaję we własnym przekładzie. Cytaty z eseju Powieść astralna (również z moim 
przekładzie) odnoszę do wydania M. A. Bierdiajew, Astralnyj roman, Rozmyszlenija po powodu Romana A. 
Biełego „Pieterburg”, [w:] tenże, Padienije Swiaszczennogo Russkogo Carstwa. Publicistika 1914-1922, 
Moskwa 2007, s. 223-242.  

14 „Wykład wygłoszony w Moskwie 1 listopada 1917 r.” [w]: M. Bierdiajew, Krisis isskustwa [w:] tenże, 
Padienije Swiaszczennogo Russkogo Carstwa. Publicistika 1914 - 1922, Wyd. Astrel, Moskwa 2007, s. 209.  

15 Por. M. Bierdiajew, Kryzys sztuki, „Studia z Historii Filozofii” 1 (2010), s. 63-64. 
16 Por. M. Bierdiajew, Marksizm i religia, Wyd. Głosy, Poznań 1984; G. Lukács, Historia i świadomość 

klasowa, tłum. Marek J. Siemek, Warszawa 1988; J. Siemek, Filozofia, dialektyka, rzeczywistość, Warszawa 
1982; K. Kelles-Krauz, Pisma wybrane, t. 2, Warszawa 1962; L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu: 
Rozkład, Poznań 2001; G. A. Cohen, Karl Marx’s Theory of History: A Defence, Princeton 1978; L. Gawor, Z. 
Stachowski, Filozofia współczesna, Bydgoszcz 2006, s. 27-49; L. Seve, Próba wprowadzania do filozofii 
marksistowskiej, tłum. M. Druto, Warszawa 1988. 
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Sytuacja polityczna, a także atmosfera panująca w przedrewolucyjnej i rewolucyjnej 
Rosji nie pozostawiały złudzeń, że dotychczasowy porządek społeczny, sposób 
sprawowania władzy, ekonomiczne położenie większości mieszkańców Rosji nie 
utrzymają się już dłużej w dotychczasowym stanie. Boris Jegorow 17 o rosyjskim 
społeczeństwie u progu XX wieku pisał między innymi: „Im bliżej końca XIX wieku, tym 
bardziej nasilały się tendencje negatywne. Złość klasowa, zawiść, wzrost konfliktów 
narodowych i rasowych (mit o «żółtym» niebezpieczeństwie, wystąpienia antysemickie, 
nastroje antyrosyjskie na obrzeżach imperium) bynajmniej nie sprzyjały zachowaniu 
dobra, życzliwości, tolerancji. Wiek XX jedynie wzmocnił uczucia nienawiści i złości.”18 

 Bolszewicy wprawdzie złożyli obietnice rychłego ziszczenia się nowego porządku, 
ale wulgarny materializm marksistowskiej interpretacji zmian społecznych i 
politycznych nie przemawiał jednakowo sugestywnie do wszystkich. Mikołaj Bierdiajew, 
początkowo zwolennik marksizmu, jeden z głównych przedstawicieli „legalnego 
marksizmu”19, stał się później jednym z najważniejszych krytyków ideologii 
marksistowskiej20. Mikołaj Łosski uważał, że hasła odnowy, do których odwoływała się 
nowa władza, były bardzo mylące. Nowa ideologia w istocie nie wprowadzała niczego 
zasadniczo nowego (prawdopodobnie poza dobrobytem nowych, prominentnych 
przywódców). „Nie jest prawdą, – podkreśla Łosski – że bolszewicy poszukują w filozofii 

                                                             
17 Boris Jegorow - urodzony w 1926 rosyjski filolog, literaturoznawca, historyk, kulturoznawca, 

członek Międzynarodowego stowarzyszenia pisarzy PEN-KLUB, wykładowca Niezależnej Akademii 
Estetyki i Sztuki w Moskwie. Autor 16 książek przybliżających losy rosyjskiej kultury i sztuki XIX i XX 
wieku, z czego na polski przetłumaczona została tylko jedna: Oblicza Rosji. Szkice z historii kultury 
rosyjskiej XIX wieku. 

18 B. Jegorow, Oblicza Rosji. Szkice z historii kultury rosyjskiej XIX wieku, tłum. Dorota i Bogusław 
Żyłkowie, Gdańsk 2002, s. 318. 

19 Idee w Rosji = Idei v Rossii = Ideas in Russia: leksykon rosyjsko-polsko-angielski, (red.) A. de Lazari, 
Łódź 2008, s. 196 i nast.  

20 Por. M. Bierdiajew, Prawda kommunizma, „Put’” 7 (1931), z. 30, s. 3-34; M. Bierdiajew, Firiti et 
mensonge du communisme, „Espri” 7 (1932), s. 104-128; M. Bierdiajew, Marksizm i religia, Poznań 1984; 
M. Bierdiajew, Problem komunizmu, tłum. M. Reutt, Warszawa 1981; M. Bierdiajew, Duchy rosyjskiej 
rewolucji, [w:] S. Askol’dov, De profundis. Z głębokości, tłum. zespół Aletheia, Warszawa 1988; M. 
Bierdiajew, Rewolucja rosyjska i świat komunistyczny, tłum. K. Krzyżewska, „Znak” 2-3 (1990); M. 
Bierdiajew, Źródła i sens komunizmu rosyjskiego, tłum. H. Paprocki, Kęty 2004. 

Por. także: S. N. Bułgakow, Ot marksizma k idiealizmu, Pietierburg 1903; J. Dobieszewski, Komunizm 
rosyjski oczami Mikołaja Bierdiajewa, [w:] B. Brzeziński (red.), Fenomen rosyjskiego komunizmu. Geneza, 
konteksty, konsekwencje, Poznań 2010; M. Lisiecki, Wizja polityki w religijnej filozofii Mikołaja Bierdiajewa, 
[w:] Z. Stachowiak (red.), Religioznawstwo polskie w XXI wieku, Tyczyn 2005, s. 665-675; M. Markovic, La 
philosophie de l’inegalité et les idées politiques de Nicolas Berdiaev, Paris 1978; E. Matuszczyk, Religijny 
wymiar marksizmu w krytyce Mikołaja Bierdiajewa, „Idea” 5 (1992), s. 161-173; A. Mendel, Od marksizmu 
do idealizmu: Bierdiajew i Bułgakow, [w:], Rosyjska filozofia religijna, „Aletheia” 2-3 (1988), s. 182-201. 
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czegokolwiek poza wygodnym narzędziem do osiągnięcia swoich rewolucyjnych 
celów.”21 

Ideologia marksistowska z czasem stała się jedynie środkiem do legitymizacji nowej 
władzy. Bierdiajew, z pewnością w uprawniony sposób, głosił, że rewolucje jedynie 
niszczą, niczego nie budują, „nigdy nie są twórcze”22. W jaki zatem sposób mogłyby 
wykreować twórczego człowieka, państwo, społeczeństwo, myśl, cel? Ideologia 
rewolucyjna wydała się autorowi Sensu twórczości zasadniczo sprzeczna z ideą 
wolności, a w konsekwencji wroga człowiekowi jako osobie: „Wszystkie rewolucje, 
polityczne i społeczne, skierowane są na mechaniczne, zewnętrzne zniszczenie prawa i 
odkupienia, państwa i Kościoła. W rewolucjach tych nie ma autentycznej rewolucji 
ducha, nie są one twórcze, są reakcyjne, skierowane wstecz, a nie ku przyszłości. 
Rewolucje są zahipnotyzowane nienawiścią do starego życia, ich natura jest 
psychologicznie reakcyjna. Rewolucja jest reakcją przeciwko staremu porządkowi, ale 
nie jest tworzeniem czegoś nowego”23. 

Marksiści od początku zresztą ograniczali wolność, w szczególności wolność 
nieskrępowanego wyrażania myśli, swobodę twórczości artystycznej czy wolność 
obyczajową. Według Andrzeja Walickiego leninowski nacisk na rolę i znaczenie filozofii 
w nowym świecie był awangardą kierunku, ale w gruncie rzeczy bardzo 
kontrowersyjną: „Nacisk na «prawidłowe poglądy filozoficzne» i całkowite upartyjnienie 
filozofii były tą częścią leninizmu, która okazała się najbardziej efektywna w 
przekształcaniu Marksowskiej idei dyktatury proletariatu – idei dość mglistej, dającej się 
godzić z ideologicznym pluralizmem – w zwartą koncepcję partyjnej dyktatury 
światopoglądowej.”24. 

Wprawdzie w okresie, który stanowi zasadniczy przedmiot niniejszej monografii, w 
twórczości Bierdiajewa nie ujawniły się jeszcze ostateczne efekty bolszewickiej 
dyktatury, ale można już było wyraźnie dostrzec groźne zapowiedzi nadchodzących 
przeobrażeń. Andrzej Walicki wspomina w tym kontekście książkę Lenina 
opublikowaną w roku 1909, zatytułowaną Materializm a empiriokrytycyzm25, która 
zawiera między innymi uwagi o filozofii reakcyjnej. W rozprawie tej Lenin formułuje 
zasady oraz wytyczne, jakimi kierować się mają prawomyślni bolszewicy. W 
                                                             

21 M. Łosski, Historia filozofii rosyjskiej, tłum. H. Paprocki, Kęty 2000, s. 422. 
22 Tamże, s. 273. 
23 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 232. Bierdiajew zwraca uwagę na wiele aspektów konserwatyzmu 

duchowego marksizmu, wymienić można choćby tendencję do deterministycznego opisu zjawisk 
społecznych i politycznych (materializm, socjologizm czy biologizm).  

24 A. Walicki, Zarys myśli rosyjskiej. Od Oświecenie do Renesansu religijno-filozoficznego, Kraków 2005, s. 
676-677. 

25 W. Lenin, Materializm a empiriokrytycyzm, tłum. praca zbiorowa, [w:] tenże, Dzieła wszystkie, t. 18, 
Warszawa 1984. 
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największym skrócie treść tej rozprawy przedstawia się następująco: „Historia filozofii 
zredukowana została w niej do walki dwóch partii: materialistycznej i idealistycznej. 
Kompromisy między nimi są wykluczone – każde ustępstwo na rzecz idealizmu służy 
wyłącznie interesom reakcji. Materializm nie daje się pogodzić z jakimikolwiek 
wątpliwościami co do poznawalności świata. (…) Dwutysiącletnia walka między 
idealizmem, a materializmem, czyli między kierunkiem Platona, a kierunkiem 
Demokryta, między negowaniem obiektywnej prawdy, a uznaniem jej, straci na 
aktualności dopiero wtedy, gdy materializm odniesie całkowite zwycięstwo.”26. Nie 
ulega wątpliwości, że w tym upraszczającym schemacie Bierdiajew konsekwentnie 
reprezentuje stanowisko idealistyczne27.  

 
* * * 

 
Postrzeganie awangardy artystycznej skupiającej się w Rosji głównie wokół 

ideologów modernizmu, jako sztuki schyłku kultury miało zapewne swoje uzasadnienie. 
Kryzys sztuki, gdyby dało się go rzeczywiście zdiagnozować na podstawie 
niewątpliwych faktów, można byłoby odczytywać jako przejaw wewnętrznego, 
duchowego kryzysu kultury. Mikołaj Bierdiajew z pewnością uważał, że przemiany 
kulturowe ujawniają się zwłaszcza i przede wszystkim w zjawiskach artystycznych. 
Uwzględniając to założenie, to, według filozofa, sztukę awangardową można byłoby 
traktować również jako zwiastuna zbliżających się duchowych przełomów, ewentualnie 
jako przejaw zmian, które już się dokonały. Proponuję, by w taki właśnie sposób 
interpretować niewielką książeczkę Bierdiajewa pod tytułem Kryzys sztuki, wydaną w 
1918 roku, która diagnozę tę formułuje posługując się przykładami dzieł twórców 
zarówno rosyjskich jak i zachodnioeuropejskich. Należy jednak uwzględnić fakt, że 
publikacja stanowi zbiór trzech esejów powstałych w latach 1914 -1918: Kryzys sztuki 
(1918), Picasso (1914) oraz Powieść astralna (1916). Można zatem przyjąć, że publikacja 
ta reprezentuje, przyjaźniej częściowo, poglądy filozofa sięgające wczesnego okresu jego 
działalności pisarskiej. Niewątpliwie zaś niektóre wątki, wyrażone ostatecznie w 
publikacjach z roku 1916 i 1923, pojawiały się w jego pismach już wcześniej, na 
przykład w Filozofii wolności (z roku 1911).  

                                                             
26 A. Walicki, Zarys myśli rosyjskiej. Od Oświecenia do Renesansu religijno-filozoficznego, Kraków 2005, s. 

677. 
27 E. Matuszczyk, O wolności według M. A. Bierdiajewa, [w:] M. Bierdiajew, Filozofia wolności, tłum. E. 

Matuszczyk, Białystok 1995, s. V-XVII. Zasadniczo jednak ostateczne zakwalifikowanie Bierdiajewa, do 
któregokolwiek z nurtów nie jest oczywiste, ze względu na złożoność (i rozpiętość) jego zainteresowań. 
Na temat kontrowersji związanych z ewentualnym „idealizmem” Bierdiajewa piszę na stronie 111 
niniejszej pracy.  
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Warto podkreślić, że według Bierdiajewa obserwowane w sztuce przejawy 
duchowego upadku (oczywiście oceniane z odpowiedniej perspektywy) ujawniają 
kierunek przeobrażeń zachodzących w szeroko rozumianej sferze duchowej. A zatem 
dziedzina, która właśnie wobec wielkich przemian społeczno-politycznych czy 
spektakularnych transformacji gospodarczych albo technicznych, łatwo może zostać 
pominięta (np. sztuka czy literatura), dla Bierdiajewa staje się paradoksalnie – w tym 
zapewne wyraża się jego idealistyczny światopogląd – źródłem i podstawą dynamiki 
zmian oraz ich racją wyjaśniającą. Na ten aspekt Bierdiajew kładzie nacisk już w roku 
1910, w rozprawie Duchowyj krizis inteligencji (Duchowy kryzys inteligencji), a także w 
1907, w Eticzeskaja probljema w swjetlje filozofii idealizma (Problematyka etyczna w 
świetle filozofii idealistycznej)28. Rozprawa Sens twórczości (z roku 1916) stanowiąca 
szersze rozwinięcie między innymi tych pierwotnych obserwacji zostanie omówiona w 
osobnym rozdziale niniejsze pracy29. 

 
* * * 

 
Kryzys sztuki, podobnie zresztą jak wiele innych książek Bierdiajewa, wydawać się 

może czytelnikowi z pozoru rozprawą chaotyczną. Eseje zawierają powtórzenia, pełne 
są opisów uczuć i przeczuć. W krótkich zdaniach formułowane są radykalne oceny i 
często pozbawione uzasadnienia opinie. Po części jest to zapewne rezultat tego, że 
książka stanowi kompilację trzech, pierwotnie niezależnych od siebie tekstów, recenzji 
bieżących wydarzeń artystycznych oraz komentarzy wybranych nurtów w sztuce 
początku dwudziestego wieku. W rozprawce pierwszej (chronologicznie jednak 
ostatniej), w tytułowym Kryzysie sztuki, Bierdiajew podkreśla konieczność powtórzeń, 
niekiedy dosłownych cytatów, pochodzących z dwóch pozostałych rozprawek 
poświęconych malarstwu Pabla Picassa oraz powieści Andrieja Biełego30. Wyraźnie 
traktuje je bowiem, jako ilustracje i przykłady sformułowanych na wstępie ogólniejszych 

                                                             
28 Teksty te nie zostały przetłumaczone na język polski. 
29 Tajemnica twórczości, zdaniem Bierdiajewa, jest w istocie tajemnicą wolności. Ten temat oraz 

sposób jego interpretowania filozof podejmował w swych pismach do końca swojej działalności pisarskiej. 
Bierdiajew sformułował również pojęcie twórczości jako transcendowania, a nie obiektywizacji, dzięki 
czemu twórczość jawić się mogła jako działanie zarówno dotyczące wewnętrznego świata człowieka, jak i 
świata zewnętrznego. Dlatego właśnie stan ludzkiej duszy, czy przejawy twórczej aktywności świadczyć 
mogły o duchowej kondycji narodu, o świadomości istnienia wolności i możliwości twórczej relacji z 
Bogiem, aż po moc kreowania nowego człowieka, nowego społeczeństwa. Por. L. Stołowicz, Historia 
filozofii rosyjskiej, tłum. Bogusław Żyłko, Gdańsk 2008, s. 276; S. Mazurek, Rosyjski renesans religijno-
filozoficzny. Próba syntezy, Warszawa 2008, s. 158; zob. także. M. Styczyński, Amor futuri albo eschatologia 
zrealizowana. Studia nad myślą Mikołaja Bierdiajewa, Łódź 1992. 

30 M. Bierdiajew, Kryzys sztuki, s. 42.  
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tez odnoszących się do teoretycznych analiz zawartych w odczycie z roku 1917. 
Wątkiem przewodnim wszystkich tekstów pozostaje kubizm (dostrzegany przez autora 
zarówno w malarstwie, jak i w literaturze, a nawet – o czym mowa w niewielkim 
przypisie dotyczącym B. W. Jakowienki – w filozofii31), szerzej zaś – futuryzm jako nurt 
charakterystyczny dla sztuki końca mijającej epoki i swoisty „kamień probierczy” 
duchowego kryzysu ludzkiej twórczości.  

Dokonując szczegółowej analizy Bierdiajewowskiej oceny artystycznych prądów oraz 
duchowych przemian w kulturze dwudziestego wieku, warto nakreślić sposób w jaki 
jest tu interpretowana szeroko przecież rozumiana przez filozofa twórczość, a 
mianowicie, jako właściwy przejaw aktywności ludzkiej, działalności obejmującej każdą 
formę ekspresji ducha. Być może ze względu na maksymalnie szeroki sposób 
pojmowania twórczości, wobec analiz najnowszych nurtów artystycznych swojej epoki 
Bierdiajew nie podejmuje nawet problemów dawnej, zwłaszcza osiemnastowiecznej 
estetyki filozoficznej32. 

Pozostawmy jednak na razie na boku ocenę trafności Bierdiajewowskich analiz dzieł 
malarstwa i literatury (bez wątpienia w wielu punktach Bierdiajew się mylił33), 
skoncentrujmy się raczej na sformułowanych przez filozofa diagnozach dotyczących 
duchowych źródeł oraz dynamiki przemian w kulturze europejskiej początku 
dwudziestego wieku. Bierdiajew nie ogranicza się tu jednak do opisywania społecznych i 
politycznych skutków kryzysu, zwłaszcza nie czyni tego w tonie sugerującym zapowiedź 
                                                             

31 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 19. Borys Jakowienko (1884-1948) filozof i historyk filozofii, jeden 
z redaktorów i głównych autorów pisma „Logos”. Do tych publikacji odsyła Bierdiajew, uważając je za 
przykład „filozoficznego kubizmu”. Kubistyczne „rozpylenie bytu”, jakie Bierdiajew przypisuje Jakowience 
należy zapewne łączyć z jego ideą „pluralizmu Bytu” czy „transcendentalnego pluralizmu”. Por. L. 
Stołowicz, Historia filozofii rosyjskiej, s. 362. 

32 Oczywiście sprowadzanie twórczości jedynie do zagadnień sztuki jest w opinii Bierdiajewa 
uproszczeniem a nawet błędem. Najważniejsze wątki dotyczące estetyki osiemnastowiecznej, które należy 
traktować wyłącznie jako ogólny punkt odniesienia do podejmowanych tu analiz wybranych zjawisk 
artystycznych, referuję w podrozdziale pt. „Twórczość par excellence”. 

33 Na przykład uwagi dotyczące malarstwa Wrubla i Čiurlionisa („Obecnie zachodzi proces odwrotny: 
to nie duch się ucieleśnia, materializuje, ale sama materia się dematerializuje, rozkłada, traci swoją 
trwałość, swoją stałość, swój kształt (…) Już u [Michaiła Aleksandrowicza] Wrubla zaczęło się okropne 
rozpraszanie materialnego ciała.” M. Bierdiajew, Kryzys sztuki, s. 59) wyraźnie odbiegają od ich 
współczesnych, fachowych interpretacji. Por. (red) A. Lewicka-Morawska, Sztuka świata, t. 8, Warszawa 
2000; Arcydzieła malarstwa rosyjskiego, Warszawa 2009; Leksykon malarstwa od A do Z, Warszawa 1992; 
J. Siedlecka, Mikołaj Konstanty Čiurlionis 1875-1911. Preludium warszawskie, Warszawa 1996; J. A. 
Zieliński, Čiurlionis i jego wizja czasoprzestrzeni, „Konteksty” 3-4 (1993); R. Okulicz-Kozaryn, P. Kopszak, 
Čiurlionis i Warszawska Szkoła Sztuk Pięknych, [w:] Twórczość, osobowość, środowisko. Katalog wystawy, 
Narodowe Muzeum Sztuki M. K. Čiurlionisa w Kownie, 2001; J. Wrotkowski, Dzieła-Style-Epoki. 
Architektura. Rzeźba. Malarstwo. Muzyka w popularnym zarysie, Gdynia 1992; T. Gryglewicz, Malarstwo 
Europy Środkowej 1900-1914. Tendencje modernistyczne i awangardowe, Kraków 1992. 
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nagłej katastrofy, a więc upadku pociągającego za sobą jedynie wszystko ogarniający 
chaos. Filozof pisze raczej o wyczerpaniu się żywotnych sił pewnej formacji ducha oraz o 
charakterystycznych znamionach nowej epoki w nieprzerwanych dziejach kultury. Bez 
wątpienia jest to stanowisko, które w ocenie procesów historycznych, zbliża go do 
historiozofii Oswalda Spenglera. Te wątki rozważę w ostatnim rozdziale niniejszej pracy, 
odnoszącym się między innymi do głośnego eseju Nowe Średniowiecze. W tym miejscu 
zwrócę jedynie uwagę, że podobnie jak Spengler, również Bierdiajew nie straszy 
czytelnika i nie demonizuje rzeczywistości, lecz tylko chłodno ją opisuje, nadając 
wydarzeniom artystycznym charakterystyczne etykiety. W jego przekonaniu takie 
„demonizowanie” rzeczywistości jest zachowaniem naturalnym tylko dla nihilistów, 
pozostających mimo to w stałym odniesieniu do idei, której jako takiej nie głoszą 
wprost. Uważał też, że nihiliści, jakby na przekór, skoncentrowani są na narzekaniu na 
rzeczywistość, która jest owej idei – w ich przekonaniu – pozbawiona.  

Bierdiajew – to rzecz dla niego charakterystyczna – nawołuje do powrotu do 
duchowego „źródła”, wzywa do odrodzenia sakralnego sensu wszelkiej twórczości, a w 
szczególnym jej przypadku, do renesansu sakralnego sensu sztuki artystycznej. Kryzys 
sztuki traktuje zaś jako etap w procesie duchowego rozwoju, przez który ludzkość musi 
przejść, aby zrozumieć własną duchową sytuację i rozpoznać swoje wieczne 
przeznaczenie. Według filozofa, początek XX wieku jest okresem takiej duchowej próby. 
W ten sposób należy interpretować również wydarzenia roku 1917 w Rosji, kiedy 
upadło wszystko, co reprezentowało kulturę przedrewolucyjną. Na oczach filozofa rodzi 
się nowa mentalność, nowe sposoby twórczości artystycznej, nowy sposób sprawowania 
rządów (w marcu tego samego roku upadł carat). Z pewnością wielu obserwatorów 
wydarzeń, które dokonywały się w ówczesnej Rosji, mogło ulegać wrażeniu, że są 
świadkami zmian o przełomowym znaczeniu dla dziejów świata. Dla przykładu 
wystarczy wspomnieć o zauroczeniu, jakiemu uległ Zygmunt Freud, przekonany, że 
laicyzacja społeczeństwa rosyjskiego jest symptomem w istocie pozytywnych zmian, 
jakie z czasem obejmą całą ludzkości, doprowadzając do usunięcia religijnego 
„złudzenia”. W 1938 roku, w trzeciej części eseju Człowiek imieniem Mojżesz a religia 
monoteistyczna pochwalił sam zamysł laicyzacji, skrytykował jednak zniewolenie myśli, 
które towarzyszyło zmianom społecznym w Rosji34. Początkowy, entuzjastyczny pogląd 

                                                             
34 Freud w eseju pt. Człowiek imieniem Mojżesz a religia monoteistyczna pisał: „Żyjemy w wielce 

osobliwej epoce. Zdumieni, odkrywamy, że postęp zawarł przymierze z barbarzyństwem. W Rosji 
Radzieckiej podjęto próbę dźwignięcia ku lepszym formom życia stu milionów uciskanych dotychczas 
ludzi. Starczyło zuchwałości, by pozbawić ich narkotyku religii, starczyło też mądrości, aby w miarę 
rozsądnie obdarzyć ich wolnością seksualną, zarazem jednak poddano ich najokropniejszemu 
przymusowi i pozbawiono wszelkiej swobody myślenia”. S. Freud, Człowiek imieniem Mojżesz a religia 
monoteistyczna, tłum. A. Ochocki i R. Reszke, [w:] tenże, Pisma społeczne, Warszawa 1998, s. 431. 
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Freuda był również wynikiem atencji dla metod naukowych, co uznać można za 
charakterystyczne dla ówczesnej epoki. Taka postawa potwierdzała wiarę w 
nieodzowność naukowego postępu i była przeświadczeniem typowym również dla 
przedstawicieli futuryzmu w sztuce. Z drugiej jednak strony, stanowiła odległą 
kontynuację oświeceniowego racjonalizmu i w ten sensie reprezentowała ducha 
paseizmu – jeśli można w tym miejscu użyć ulubionego epitetu włoskich futurystów. 

 
* * * 

 
Odczyt z roku 1917, rozpoczyna Bierdiajew od kategorycznych słów wykazujących 

fakt zaistnienia kryzysu kultury europejskiej: „W historii sztuki było wiele kryzysów. 
Głębokie wiązały się z przejściem od antyku do Średniowiecza i od Średniowiecza do 
Renesansu. Ale to, co dzieje się ze sztuką w naszej epoce, nie może być nazywane 
jednym z szeregu innych kryzysów. Jesteśmy świadkami kryzysu sztuki w ogóle, 
najgłębszego wstrząsu [jaki dotyka] jej tysiącletnich podstaw. Nadszedł w końcu 
zmierzch dawnego ideału klasycznie pięknej sztuki i wydaje się, że nie ma powrotu do 
ówczesnego sposobu przedstawiania.”35. Opisywany przez filozofa kryzys nie jest więc 
podobny do wielu obserwowanych już wcześniej przełomów wyznaczających nowe 
epoki artystyczne i zmieniające się prądy kulturowe. Polega nie tyle na zmianie kanonu 
czy stylu (tych historia zna wiele) ale oznacza całkowite podważenie wszelkiego stylu i 
anulowanie obowiązywania kanonu w ogóle. Nie jest więc zakwestionowaniem jakiegoś, 
dotychczasowego sposobu pojmowania piękna w sztuce, ale podważa piękno jako 
wartość estetyczną w ogóle. Nie ma więc tutaj mowy o nowym ideale piękna, czy nowym 
kanonie artystycznym, lecz tylko o definitywnym końcu i o zmierzchu „klasycznie 
pięknej sztuki”. Najwyraźniej Bierdiajew przyjmuje jako oczywiste, choć nie wyrażone 
bezpośrednio, założenie, że wszystkie nurty w sztuce poprzedzające wiek dwudziesty, 
stanowiły rozwinięcie bądź przetworzenie ideałów estetycznych antyku. Powołując się 
na książkę Wiaczesława Iwanowa Pod zwiazdam pisze: „Kultura zachodnia jest w swoich 
źródłach przede wszystkim kulturą katolicką i łacińską.”36 Katolicyzm jednak 
przetwarzał sztukę antyku, sztukę w istocie swej pogańską: „Ostatnim efektem 
Odrodzenia, ze wszystkimi jego klęskami, jest barok, który próbował połączyć katolicką 
kontrreformację ze zdobyczami pogańskiego Odrodzenia, nawrócić pogańskie Od-
rodzenie na służbę jezuickiego Kościoła.” 37 Wspólnym mianownikiem wszelkich 
przetworzeń, wariacji oraz poszukiwań było piękno. Warto jednak w tym miejscu 
nadmienić, że lansowane przez filozofa przekonanie o pięknie jako wartości naczelnej w 
                                                             

35 M. Bierdiajew, Kryzys sztuki, s. 39. 
36 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 269 
37 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 197, 
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sztuce oraz w estetyce zostało podważone wcześniej. Już w teoriach estetycznych 
osiemnastego stulecia pojawiają się opracowania wartości estetycznych innych niż 
piękno (w szczególności wzniosłości, jak choćby w pismach Kanta, Burke’a, a potem 
Schillera i Goethego), by w wieku dziewiętnastym ostatecznie wprowadzić pluralizm 
wielu idei i wartości estetycznych równoprawnych względem tradycyjnie rozumianego 
piękna pitagorejskiego38. 

Bierdiajew nie popełnia jednak błędu. Bez wątpienia bowiem dopiero w dwudziestym 
wieku powstała sztuka, która programowo sprzeciwia się antycznemu ideałowi piękna. 
Choć do pewnego stopnia proces ten dokonał się wcześniej, od czasu przedstawień 
artystycznych wizerunków codzienności, ludzkiej pracy, życia ulicy, przestępców i 
aktów przemocy oraz cierpienia w twórczości Honoré Daumiera, Charlesa Baudelairea, 
Emila Zoli, Toulouse-Lautreca, Edwarda Muncha, Fiodora Dostojewskiego, Artura 
Rimbauda i wielu innych. Deklaracja „współczesny człowiek nie tworzy już tak 
doskonałych i wspaniałych dzieł, jakie tworzył skromniejszy człowiek epok 
minionych”39 stanowi zaledwie potwierdzenie zmiany do jakiej doszło w mentalności 
człowieka współczesnego. Zamiar tworzenia tego, „czego jeszcze nie było”, chęć 
epatowania nowością za wszelka cenę, staje się motywem artystycznej działalności 
dopiero w dwudziestym stuleciu. Przekraczanie granic wyznaczonych przez konwencje 
minionych epok okazuje się nadrzędnym postulatem każdego artystycznego manifestu. 
„Sztuka gorączkowo stara się wyjść poza swoje granice. Naruszeniu ulegają granice 
oddzielające jedną sztukę od drugiej, a także granice oddzielające sztukę w ogóle od 
tego, co nie jest już sztuką, co leży wyżej bądź niżej od niej. Nigdy przedtem tak ostro nie 
postawiono problemu relacji między sztuką i życiem, twórczością i bytem, nigdy dotąd 
nie pojawiło się pragnienie, by przejść od tworzenia dzieł sztuki do tworzenia samego 
życia, nowego życia, od twórczości w dziełach sztuki do twórczości w samym życiu, 
w nowym życiu. Uświadomiono sobie bezsilność twórczego aktu człowieka, niezgodność 
twórczego zadania i twórczej realizacji. Jednakże nasze czasy znają zarówno niebywałą 
śmiałość twórczą, jak i niezwykłą twórczą słabość. Człowiek ostatnich twórczych dni 
pragnie stworzyć coś, czego jeszcze nie było i w swoim twórczym działaniu wznosi się 
ponad wszelkie możliwości i przekracza wszystkie granice.”40 

„Wznoszenie się ponad” i „przekraczanie granic” może być oczywiście potraktowane 
jako rodzaj nieuniknionego niegdyś, a współcześnie w pełni uświadomionego prawa 
rozwoju duchowego człowieka. Wydaje się jednak, że Bierdiajew jest daleki od takiego, 

                                                             
38 Por. S. Morawski, Studia z historii myśli estetycznej XVIII i XIX wieku, Warszawa 1961; E. Burke, 

Dociekania filozoficzne o pochodzeniu naszych idei wzniosłości i piękna, tłum. P. Graff, Warszawa 1968; A. 
Grzeliński, Angielski spór o istotę piękna, Toruń 2001; M. Żelazny, Estetyka filozoficzna, Toruń 2009. 

39 M. Bierdiajew Kryzys sztuki, s. 40. 
40 Tamże, s. 39-40. 
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w istocie pozytywnego oceniania tego „przekraczania”. Stawiając wprost te postulaty, 
jak sądzi autor Kryzysu sztuki, podjęto, być może nieświadomie, kluczowy problem 
samej istoty twórczości – relacji między życiem i sztuką, między twórczym aktem i 
rzeczywistością, między zamierzeniem i realizacją, między duchem i materią. Wywołany 
w ten sposób temat staje się przedmiotem analiz, z których, krok po kroku, wyłania się 
Bierdiajewowska diagnoza41. Wobec podjętego zadania twórczość artystyczna przybiera 
dwie zasadnicze postawy, ujawnia dwa podstawowe dążenia: dążenie do syntezy i 
dążenie do analizy. „W sztuce współczesnej można odkryć dążenia syntetyczne i dążenia 
analityczne, skierowane w przeciwne strony. Zarówno dążenia do syntezy sztuk, do 
połączenia ich w jednolite misterium, jak i przeciwstawne im dążenia do analitycznego 
rozkładu wewnątrz każdej ze sztuk, w jednakowy sposób naruszają granice sztuki, co 
równocześnie oznacza głęboki kryzys sztuki. Syntetyczne dążenia pojawiły się już u 
Stefana Mallarmé. Również dramat muzyczny Ryszarda Wagnera był wyrazistym 
zaakcentowaniem tych dążeń. Prekursorami tych syntetycznych dążeń byli symboliści42. 

Bez wątpienia tendencja do łączenia wielu dziedzin sztuk w jedną sztukę, w sztukę 
totalną, była charakterystyczna dla twórczości operowej, której wielkim zwolennikiem 
miał być wymieniony przez Bierdiajewa Ryszard Wagner. Nie chodzi przy tym jedynie o 
oczywisty fakt, że opera stanowi połączenie wielu autonomicznych sztuk plastycznych i 
muzycznych w jedną całość, ale o to, że opera rości pretensje do tego, by stać się sama 
„syntezą” czegoś innego, źródłem poznania, niedostępnego w żaden inny sposób, 
podstawą religijnego przeżycia43. Aby spełnić takie ambicje nie musi ona mechanicznie 
tworzyć konglomeratu sztuk. W opinii Artura Schopenhauera, niemal każda sztuka 
mogła pełnić tę rolę, choć, w szczególny sposób predestynowana była do niej jedynie 
muzyka44. Przy tym ujęciu sztuki przypisywanie jej walorów niemal sakralnych nie 
napotykało już właściwie na żaden opór. 

Natomiast „analityczność” sztuki nie oznaczałaby po prostu tendencji do 
rozdrabniania i wyizolowywania się sztuk, ale raczej byłaby dążeniem do zajmowania 
się przez sztukę tylko jej własnymi, wewnętrznymi problemami. Zdaje się, że 
Bierdiajewowskie analizy – zwłaszcza twórczości Picassa – nawet jeśli są bardzo 
powierzchowne, prowadzą właśnie do tego wniosku. Przedmiotem krytyki staje się w 
opinii filozofa analityczne skoncentrowanie wysiłków malarstwa niejako tylko na 
problematyce wizualizacji przestrzennego obiektu na płaszczyźnie płótna. Na ten aspekt 

                                                             
41 Ten wątek dokładniej analizuje w drugim rozdziale niniejszej pracy. 
42 M. Bierdiajew Kryzys sztuki, s. 40. 
43 Wagner wyłożył swoją koncepcję sztuki miedzy innymi w Die Rewolution (wyd. pol. Sztuka i 

rewolucja, tłum. J. Mesnil, Kraków 1904). Por. K. Kaśkiewicz, Wprowadzenie, [w:] F. Nietzsche, Przypadek 
Wagnera, tłum. K. Kaśkiewicz, R. Michalski, M. Cumft-Pieńskowska, Toruń 2004. 

44 A. Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie, t. 1-2, tłum. J. Garewicz, Warszawa 1994-1995. 
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w nowoczesnej sztuce zwrócił uwagę Wasilij Kandinsky w opublikowanym w roku 1912 
roku w Monachium eseju O duchowości w sztuce45. Warto również wspomnieć, że w 
podobnym duchu zmiany zachodzące w sztuce XX wieku opisuje Ortega y Gasset46. 

Z kolei syntetyczność sztuki poetyckiej Stéphane’a Mallarmego47 wydawała się 
Bierdiajewowi łatwa do uchwycenia. Francuski poeta był bowiem zarazem teoretykiem 
sztuki i krytykiem literackim, związanym z dziewiętnastowiecznym symbolizmem i 
dekadentyzmem. W swojej działalności artystycznej łączył różne artystyczne prądy. 
Należał do awangardy eklektycznej twórczości literackiej, niejako anonsując pojawianie 
się późniejszego surrealizmu. Bez wątpienia pod względem stylistycznym łamał bariery 
i tradycje poetyckie, łącząc ze sobą utrwalone style w nowy sposób. W jego mniemaniu 
poezja stanowiła najwyższy rodzaj poznania prowadzącego do absolutu. Zapewne idea 
ta, niezależnie od jej realizacji, musiała wydać się rosyjskiemu filozofowi zbieżna z jego 
własnym sakralnym pojmowaniem twórczości. 

Natomiast nawiązując do Ryszarda Wagnera, Bierdiajew wychodził najpewniej z 
przekonania, że niemiecki kompozytor w swoich dramatach muzycznych programowo 
starał się realizować ideał sztuki syntetycznej. W Niemczech określano wówczas takie 
tendencje terminem Gesamtkunstwerk, a więc słowem, które miało opisywać połączenie 
muzyki, gry aktorów oraz widowiska. Oczywiście w przypadku sztuki operowej 
Wagnera, inspirowanej filozoficznymi teoriami Artura Schopenhauera i Fryderyka 
Nietzschego, muzyka pozostawała wciąż na pierwszym planie. Bierdiajew zaś, mało 
obeznany z muzyką, chętniej nawiązywał do literatury, także do literatury dramatycznej. 
Uważał, że potrzebę do nadawania życiu wymiaru dramatycznego jest u ludzi naturalna 
i stale obecna na przykład w liturgii, która zawiera elementy teatru, widowiska, 
przeżycia wspólnotowego, jednym słowem, do kultywowania misterium, obecnego w 
życiu mas głównie dzięki uczestniczeniu w obrządkach religijnych48. Sztuka, jak w 
                                                             

45 W. Kandinsky, O duchowości w sztuce, tłum. S. Fijałkowski, Łódź 1996, s. 53. Można przyjąć, że w 
kręgu Bierdiajewa praca Kandiskiego (Über das Geistige in der Kunst) była znana. Odniesienie do tego 
tekstu pada w opublikowanym, w tym samym roku co esej Bierdiajewa, artykule Bułgakowa (Tup krasoty, 
[w:] tenże, Tichyje dumy), który stanowi również filozoficzny komentarz do wystawy sztuki nowoczesnej 
w galerii Szczukina.  

46 „Celowo przypominam, że malarstwo jest zajęciem czysto ludzkim i nie powstaje samorzutnie na 
murze jako plama lub zaciek ani też nie wykwita na płótnie niczym wysypka. Malarstwo nie jest zarazem 
sposobem bycia ścian ani płócien, ale pewnych ludzi, którzy je praktykują” (J. Ortega y Gasset, Velazquez i 
Goya, tłum. R. Kalicki, Warszawa 1993. s. 53. Por. także J. Ortega y Gasset, Dehumanizacja sztuki i inne 
eseje, tłum. P. Niklewicz, Warszawa 1980. 

47 Étienne Mallarmé opublikował około sześćdziesięciu wierszy i sonetów w zbiorze Parnasse 
contemporain tom 1 (1866-1871) oraz w czasopismach. Najsłynniejsze poematy to Popołudnie fauna 
(1876, wydanie polskie 1947), Hérodiade (1871).  

48 „Dla Greka wystawienie tragedii było świętem religijnym, na jego scenie pojawiali się bogowie i 
darzyli ludzi swą mądrością; nasze nieczyste sumienie stawia współczesny teatr w opinii publicznej tak 
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przypadku dramatu muzycznego Wagnera, często świadomie nawiązująca do religijnego 
misterium, jawiła się mu jako coś w istocie wyjątkowego, coś rzadkiego. Zdaniem 
rosyjskiego filozofa, podstawą wszelkiej sztuki jest szuka liturgiczna: „Niektórzy chcieli 
wyprowadzić sztukę z kryzysu zwracając się ku organicznej epoce artystycznej. Sztuki 
są wytworem różnicowania się. Mając religijne, kultowe pochodzenie, wyłoniły się z 
pewnej organicznej jedności, w której wszystkie części były podporządkowywane 
religijnemu centrum. Wielu symbolistów naszego pokolenia i pokolenia poprzedniego 
marzyło o przywróceniu sztuce znaczenia liturgicznego i sakralnego. Sztuka sakralna 
świata antycznego i świata średniowiecznego, najwyrazistszych organicznych epok w 
historii ludzkiej kultury, pozostawała dla nich nęcąca i czarująca, a pociąg do przeszłości 
był dla nich mocniejszy niż pociąg do przyszłości”49. 

Z pewnością też Bierdiajewowi musiał być znany pogląd Nietzschego w tej kwestii, 
wyłożony w Narodzinach tragedii, gdzie postawiona została teza, że sztuka europejska 
zakorzeniona jest w misteriach ku czci Dionizosa50. Antyczne źródła kultury europejskiej 
mają zarazem naturę sakralną, nawet jeśli w wyniku konfrontacji z chrześcijaństwem ich 
religijny charakter uległ zapomnieniu, albo został zinterpretowany jako „pogaństwo”. 
Eksploatacja tych duchowych źródeł dobiega, zdaniem Bierdiajewa, kresu, określanego 
w jego terminologii mianem „końca Renesansu”. Tej typologii Bierdiajew używa 
konsekwentnie także w swych późniejszych rozważaniach historiozoficznych, gdzie 
pisząc o „nowym Średniowieczu” ma na myśli nawiązanie do duchowej spuścizny 
Antyku i Średniowiecza, aż po kres Renesansu, traktując cały ten okres jako pewną 
wspólnotę ducha czerpiącą z jednego źródła. Owo źródło, rozważane w kategoriach 
estetycznych, można przypisać epoce „w której wyzwolone zostały ludzkie siły, których 
gwałtowna gra zrodziła piękno”51 i zaraz tez filozof dodaje: „Obecnie ta wolna gra 
ludzkich sił z odrodzenia popadła w zwyrodnienie i nie tworzy już piękna. Wyraźnie się 
odczuwa nieuchronność nowego ukierunkowania dla twórczych sił człowieka. Człowiek 
stał się zbyt swobodny, zanadto wyniszczyła go własna pustota i wolność, zbyt osłabiła 
go przeciągająca się epoka krytyczna”52. 

                                                                                                                                                                                              
nisko, że wkłada na policję obowiązek czuwania nad tym, by teatr nie dotykał spraw religijnych – rzecz 
wielce charakterystyczna zarówno dla naszej nauki, jak i sztuki. W przestronnych amfiteatrach greckich 
cały lud bywał obecny na przedstawieniach; w naszych teatrach dystyngowanych próżnuje tylko zamożna 
część społeczeństwa” (R. Wagner, Sztuka i rewolucja, s. 26). 

49 M. Bierdiajew, Kryzys sztuki, s. 40. 
50 „Ugruntowana tradycja mówi, że w swej najstarszej postaci grecka tragedia miała za przedmiot tylko 

cierpienia Dionizosa i że przez dłuższy czas jedynym obecnym na scenie bohaterem był właśnie Dionizos”. 
F. Nietzsche, Narodziny tragedii albo Grecy i pesymizm, tłum. B. Baran, Warszawa 2009, s. 84.  

51 M. Bierdiajew, Kryzys sztuki, s. 40.  
52 Tamże. 
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Naturalnym przejawem, tego stanu wyczerpania się pierwotnego źródła sił twórczych 
są również współcześnie obecne, jak z przekonaniem prorokuje Bierdiajew, tendencje 
do dawnej religijnej syntezy sztuki, w tym także zamiar obudzenia religijnego ducha 
twórczego w człowieku53. Można powiedzieć, że jest to zapowiedź odnowienia 
niemodnego, w konfrontacji z nowoczesnym futuryzmem, paseistycznego 
syntetyzowania w sztuce.  

Takie przenikanie się „syntetyczności” i „analityczności”, w analogii do zjawisk 
kultury światowej, w kulturze rosyjskiej Bierdiajew odnalazł w twórczości Wiaczesława 
Iwanowa54, którego nazwał „błyskotliwym teoretykiem syntetyczno-organicznych 
poszukiwań”55. Iwanow faktycznie zajmował się wieloma dziedzinami sztuki: filozofią, 
przekładem literackim, krytyką literacką, dramatopisarstwem. Był bez wątpienia 
interesującym partnerem do dyskusji dla wymagającego pod tym względem 
Bierdiajewa. Myśliciele toczyli ze sobą spory, między innymi na łamach pisma 
„Birżewyje Wiedomost”56. Nie zgadzając się w wielu kwestiach, w jednej byli jednak 
zgodni: Iwanow głosił w sztuce wspólnotowość57, zwróconą ku przeszłości, w stronę 
źródła. Termin sobornost’ Bierdiajew58 zaczerpnął od Chomiakowa, „dla którego 
                                                             

53 „Świadomość apokaliptyczna jedynie wtedy doprowadzi do nowego życia religijnego, jeśli stanie się 
aktywno-twórczą, nie będzie wyłącznie biernym czekaniem” (M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 276). 

54 Wiaczesław Iwanow (1866-1949) był krytykiem sztuki i poetą (pisał liryki filozoficzno-religijne, 
tragedie oparte na motywach antycznych), był również profesorem uniwersytetu w Baku i współtwórcą 
teoretycznych podstaw symbolizmu. Z ojczyzny wyjechał w 1924 roku. Do roku wydania Kryzysu sztuki 
(1918) Bierdiajew mógł się zapoznać z następującymi dziełami Iwanowa: Kormicznyje zwiozdy, 1903, 
Prozrocznost’, 1904, Eros, 1907, Cor ardens (1911-1912), Nieżnaja manja, 1912, Mładiencziestwo, 1918. Po 
polsku ukazały się Poezje Iwanowa w wyborze i opracowaniu S. Pollaka, Warszawa 1985 oraz wybór 
listów: W. Iwanow, M. Gerszenzon, Korespondencja z dwóch kątów, tłum. B. Burdziej, „Znak” 2-3 (1990). 

55 M. Bierdiajew, Kryzys sztuki, s. 40. 
56 „Birżewyje Wiedomost” 1915, nr 14734, 18 marta. Artykuł Wiaczesława Iwanowa pod tytułem 

Żiwoie priedanie, był odpowiedzią na artykuł Bierdiajewa pt. Epigonam slawianofilstwa (tamże, nr 14771, 
8 apriel). 

57 Chodzi o rosyjski termin sobornost’, który niełatwo przełożyć na język polski. Henryk Paprocki 
stosuje formę zachowującą brzmienie oryginału: „soborność”, jednak w języku polskim słowo to brzmi 
zbyt obco, dlatego stosuję spolszczenie „wspólnotowość”. Źródłowo termin ten został opracowany 
filozoficznie i wprowadzony w obieg przez Aleksieja Chomiakowa. W polskim przekładzie Listu do 
redaktora „L’Union Chretienne” o znaczeniu słów „katolicki” i „soborowy”. w związku z wystąpieniem ojca 
Gagarina, jezuity, tłumacz Janusz Dobieszewski stosuje również termin „soborowość”. Przekład 
opublikowano na stronie internetowej www.filozofiarosyjska.uz.zgora.pl (dostęp z dnia 14 listopada 
2011). 

58 Bierdiajewowskie rozumienie wspólnotowości wyjaśnia między innymi Andrzej Ostrowski. 
Sobornost’ przez rosyjskiego filozofa rozumiana jest jako «pełnia życia», realizująca się we wspólnocie 
duchowej. „Działanie zasady duchowej wyraża się ostatecznie właśnie we wspólnocie duchowej, 
określonej przez Bierdiajewa mianem sobornosti.” (A. Ostrowski, M. Bierdiajew. Egzystencja w 
perspektywie eschatologicznej, Lublin 1999, s. 135). 
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sobornost oznaczała wewnętrzną wspólnotę, związaną nierozerwalnie z wolnością i 
miłością, stanowiła ona po prostu istotę wiary w przeciwieństwie do zewnętrznej, 
autorytarnej indywidualności”59. Bez wątpienia sobornost wolno nam traktować jako 
zjawisko o analogicznym znaczeniu do tendencji syntetycznej w sztuce. W Kryzysie 
sztuki Bierdiajew wyjaśniał, w jaki sposób Iwanow, czerpiąc z tradycji greckich, głosił 
sztukę proroczą, co, zdaniem autora, w konsekwencji mogło prowadzić do utraty 
autonomii sztuki. Bierdiajew wyrażał się z uznaniem o poezji Iwanowa, natomiast o jego 
ambicjach jako teoretyka sztuki miał nieco gorsze zdanie. W przypadku innego 
wspomnianego w Kryzysie sztuki artysty, litewskiego malarza i kompozytora Mikolasa 
Čiurlionis60, taki problem nie zachodził. Čiurlionis nie teoretyzował, był typowym 
praktykiem, prekursorem sztuki abstrakcyjnej i uznanym twórcą malarstwa 
nowoczesnego. Wprawdzie głównie zajmował się malarstwem, ale był również świetnie 
wykształconym kompozytorem i muzykiem. Łączenie wielu sztuk i różnych technik 
artystycznych było w owym czasie bardzo charakterystyczne dla artystycznej 
awangardy i budziło uznanie w ocenach teoretyków futuryzmu: „Duże wrażenie 
wywarły na futurystach również pierwsze eksperymenty Pieta Mondriana (a zwłaszcza 
próby połączenia wartości muzycznych z plastycznymi), „improwizacje” Vassily 
Kandinskiego, impresje muzyczno-plastyczne Mykolasa Konstantasa Čiurlionisa, 
oderwane barwne tony w malarstwie Paula Klee oraz modne w tych czasach tzw. 
przenikania tęczowe (compenetrazioni iridescenti)”61. 

Bierdiajew cenił w twórczości Čiurlionisa gotowość artysty do przekraczania granic 
malarstwa i muzyki. Co jego zdaniem było potwierdzeniem zwycięstwa „dążeń 
syntetycznych” nad samą sztuką i stanowiło wyraz „kosmicznego odczuwania”, które 
daje się w pełni uzewnętrznić tylko w „muzycznym malarstwie”, niestety, jak z 
ubolewaniem zauważa filozof, w malarstwem będącym niedoskonałą realizacją 
zamierzonej wizji. Čiurlionis jest dla Bierdiajewa przykładem artystycznego fiaska, 
nieudanym eksperymentem podjętym jednak w słusznej sprawie. Uważa jego 
działalność artystyczną za mistycyzm przemocą narzucony sztuce. Fascynacja muzyką 

                                                             
59 Tamże. 
60 Mykolas Čiurlionis (Mikołaj Czurlanis, 1875-1911) studiował w konserwatoriach w Warszawie i 

Lipsku, a także w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. Był autorem mistyczno-symbolicznych kompozycji 
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dostrzegalna w malarstwie początku XX wieku62 wiązała się z krytyką materialności i 
przedmiotowości w sztukach plastycznych. Muzyka jako nieprzedstawiająca była 
uznawana za medium lepsze dla wyrażenia uczuć artysty, niż bierne naśladownictwo63.  

 W przeciwieństwie do dzieł Čiurlionisa, za udaną syntezę wielu sztuk, uznaje 
Bierdiajew twórczość Aleksandra Skriabina64, będącą swego rodzaju zwieńczeniem 
rosyjskich prób łączenia muzyki i malarstwa (a dokładniej światła). Bierdiajew 
podkreśla, że właśnie twórczość Skriabina, zwłaszcza londyńskie wykonanie 
Prometeusza, stanowiło decydujący impuls dla zintensyfikowania działalności 
teoretycznej i artystycznej zachodnioeuropejskich futurystów65. Autor Kryzysu sztuki 
dostrzegał w tej twórczości „eschatologiczne misterium”, podkreślał również bliskie 
sobie katastroficzne odczuwanie świata, doskonale wyrażone w muzyce Skriabina. 
Bierdiajew uważał, że w przypadku tego kompozytora „syntetyczne dążenia” również 
prowadziły do udanych prób przekroczenia granic klasycznej sztuki. Jednak i w tym 
przypadku wyrażał wątpliwość, czy zadanie, jakie po raz kolejny postawione zostało 
przed sztuką, daje się w ogóle jej środkami urzeczywistnić. Te zastrzeżenia formułuje 
między innymi w następujących słowach: „Twórcze marzenie Skriabina było 
niesłychane w swoim zuchwalstwie i wątpliwe jest, czy [artysta] miał siły, aby je 
urzeczywistnić. On sam był jednak zdumiewającym przejawem twórczej drogi 
człowieka, który sztukę ujmuje w dawnym, wydawało się wiecznym, znaczeniu tego 
słowa. Syntetyczne poszukiwania prowadzą do misterium i tym samym przekraczają nie 
tylko granice odrębnych dziedzin sztuki, ale i sztukę w ogóle.”66. 

Próby wielkiej syntezy sztuk, według Bierdiajewa, należy ostatecznie uznać za 
nieudane. Czy jednak podobnie przedstawia się rezultat przeciwnej, analitycznej 
tendencji w sztuce? Bierdiajew udzielając odpowiedzi na to pytanie, zaznacza zarazem, 
że dążenie analityczne, stanowi znacznie bardziej wyraz kryzysu epoki, niż w istocie 
swej konserwatywne, paseistyczne dążenie do syntezy sztuk. „Zupełnie inny charakter i 
inny sens mają te zjawiska, które nazywam dążeniami analitycznymi w sztuce 
współczesnej, a które rozszczepiają i rozkładają każdą organiczną syntezę zarówno 
dawnego naturalnego świata, jak i dawnych sztuk pięknych. Kubizm i futuryzm we 
wszelkich swoich odcieniach stanowią wyraz analitycznych dążeń, które rozkładają 
                                                             

62 Poza Čiurlionisem i Kandinskim można również wymienić Zenona Przesmyckiego.  
63 Por. W. Kandinsky, O duchowości w sztuce, s. 53-54. 
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każdą organiczność. Te tendencje ostatnich czasów w ludzkiej twórczości wywołują 
ostateczny rozkład dawnego piękna, urzeczywistnionej sztuki, zawsze związanej z 
antykiem, z krystalicznymi wzorami kształtu świata. Najbardziej znaczące rezultaty 
prądy te osiągają w malarstwie”67. 

Autor Kryzysu sztuki – w tym przypadku utożsamiając kubizm z futuryzmem – 
koncentruje się na dwóch przykładach, które chciałabym gruntownie omówić osobno. 
Stanowią one zarówno temat pozostałych dwóch esejów, składających się na tom Kryzys 
sztuki: chodzi o malarstwo Picassa oraz powieść Petersburg Andrieja Biełego. 
Szczegółowe analizowanie, zwłaszcza uwag Bierdiajewa na temat kubizmu Picassa, nie 
miałoby w tym miejscu sensu, zważywszy, że wygłoszone w nim uwagi sprowadzają się 
do dwóch większych cytatów z Picassa. Przywołane są tu tylko dla potwierdzenia 
sformułowanej tezy o istocie analitycznego dążenia w sztuce współczesnej, 
przejawiającego się w pewnych charakterystycznych sposobach przedstawiania 
obiektów w dziełach malarstwa kubistycznego oraz, szerzej, w specyficznej dla 
futuryzmu skłonności do deformowania rzeczywistości: „Naruszone zostają wszystkie 
twarde granice bytu, – pisze filozof – wszystko się dekrystalizuje, rozkłada, rozprasza. 
Człowiek przekształca się w przedmioty, przedmioty wnikają w człowieka, jeden 
przedmiot przekształca się w inny, wszystkie płaszczyzny przemieszczają się, wszystkie 
plany bytu się mieszają. To nowe odczuwanie światowego życia usiłuje wyrazić sztuka 
futurystyczna”68. 

Wprawdzie przywołana wypowiedź jest komentarzem odnoszącym się do 
wizerunków rzeczy i ludzi w obrazach Picassa, jednak w istocie stanowi parafrazę 
jednego z manifestów futurystów, cytowanego dokładniej w dalszej części eseju. 
Futuryzm – Bierdiajew ma na myśli prądy artystyczne w ówczesnej sztuce i literaturze, 
głównie włoskiej i francuskiej – byłby niejako spotęgowanym kubizmem, przynajmniej, 
gdy idzie o natężenie skłonności do rozmywania utrwalonych granic rzeczy, form 
przedmiotów. „Futuryzm we wszystkich swoich powstających odmianach idzie jeszcze 
dalej. – pisze filozof – Jest ciągłym naruszaniem konturu, stabilności bytu, zanikaniem 
wszystkich wyraźnie zakreślonych obrazów świata przedmiotowego. W dawnej, 
pozornie wiecznej sztuce, obraz człowieka i ciała ludzkiego miał stały zarys, pozostał 
oddzielony od wizerunku innych przedmiotów w świecie, od minerałów, roślin i 
zwierząt, od pomieszczeń, domów, ulic i miast, od samochodów i od nieskończonych 
przestrzeni świata. W sztuce futurystycznej zaciera się granica oddzielająca wizerunek 
człowieka od innych przedmiotów, od ogromnego zmechanizowanego stworzenia, 
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nazywanego nowoczesnym miastem”69. Oczywiście Bierdiajew nie koncentruje się na 
czysto malarskich walorach tej sztuki, ale traktuje ja jako wyraz pewnej duchowej 
postawy. Nie tylko zacierają się kontury przedstawień rzeczy na płótnach, ale same 
rzeczy w świadomości ludzi tej epoki tracą, w przekonaniu filozofa, swoją trwałość.  

Z pewnością zacieranie konturów przedmiotów, a przez to również odbieranie im ich 
specyfiki, niejako pozbawianie rzeczy ich substancjalności, ich oddzielnego, trwałego 
bytu, to dzieło w futuryzmie ostatecznie dokonane, ale jest to jednak efekt długiego 
procesu, który w sztuce zapoczątkowany został znacznie wcześniej. Jego pierwotny 
program artystyczny rozpoczęty został już w malarstwie Velazqueza, gdzie – jak pisze 
Ortega y Gasset – „Żaden przedmiot nie ma ostro zarysowanych konturów, wszystko jest 
tłem, zamazanym i jakby nieformalnym”70, a oko widza nie skupia się na żadnym 
wyraźnie wyróżnionym obiekcie, ślizgając się po powierzchni obrazu71. Obiekty 
składające się na obraz nie stanowią wyosobnionych przedmiotów dostępnych w 
oddzielnych aktach percepcji, lecz zlewają się w jedność, nadrzędnej wobec nich, 
kompozycji. Ortega y Gasset dostrzega w tym sposobie budowania malarskiej struktury 
obrazu artystyczny wariant Kartezjańskiej filozofii podmiotu, gdzie wszystkie linie 
widzenia skupiają się tylko w „ja” widza, a nie w żadnym określonym punkcie obrazu. 

Bierdiajew traktuje malarstwo Picassa jako genialny wyraz rozpadu współczesnego 
świata, jako demaskację iluzji piękna w przestrzeni, za którą nie stoi już żadna 
harmonia, lecz kryje się tylko demoniczność. W minionych epokach, zdaniem 
Bierdiajewa, ukazywano w malarstwie zależność fizycznego świata od sformalizowanej 
materii w sposób czysty, gdy tymczasem sztuka nowoczesna „upaja się” dematerializacją 
oraz utratą wewnętrznej siły materii. W sztuce nowoczesnej, zwłaszcza w malarstwie, 
rosyjski filozof dostrzega wszechobecny brak ducha, jego ostateczny upadek. Uważa, że 
futuryzm znajduje dla siebie naturalną pożywkę tam, gdzie granice rzeczy, przedmiotów 
i ludzi uległy zatarciu. Bierdiajew zauważył też, że – zgodnie z założeniami futuryzmu – 
człowiek, jako niegdyś wyróżniony obiekt sztuki, zanika, ustępując niejako martwej 
materii, schodzi z pierwszego planu, traci znaczenie. Dematerializacja stanowi jeszcze 
jeden argument na rzecz prawdziwości tezy o kryzysie nowoczesnego malarstwa. W 
futuryzmie uwidoczniła się z całą siłą wrogość wobec człowieka. Zgodne z przyjętą linią 
interpretacji kultury duchowej początku dwudziestego wieku, podobne idee Bierdiajew 
znajduje również w deklaracjach i manifestach artystycznych czołowych teoretyków 
futuryzmu. „Marinetti – pisze autor Kryzysu sztuki – ogłasza w swoich manifestach: 
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«Nasze ciała wnikają w kanapy, na których siadamy, a kanapy wnikają w nas. Autobus 
rozdziera domy, obok których przejeżdża, z kolei domy rzucają się na autobus i stapiają 
się z nim». Obraz ludzkości zanika w procesie kosmicznego rozproszenia i rozkładu. 
Futuryści chcieliby z patosem uśmiercić i spopielić obraz człowieka, wzmacniający się 
zawsze przez wyodrębniony od swego wizerunek materialnego świata”72. 

Bierdiajew popełnia jednak nieścisłość. Zacytowany przez niego fragment tekstu nie 
pochodzi z manifestu Marinettiego, lecz z Manifestu technicznego autorstwa Umberto 
Boccioni, Carlo Carrà, Luigi Russolo, Giacomo Balla i Gino Severini, który wygłoszony 
został po raz pierwszy 11 kwietnia 1910 roku, zaś drukiem ukazał się dopiero w 1914 
roku. Wyrwany z kontekstu fragment niewiele mówi o pierwotnym zamyśle artystów, w 
istocie bowiem był protestem skierowanym przeciwko statycznej kompozycji malarskiej 
przestrzeni w obrazach. Futuryści przeciwstawiali tradycyjnej strukturze obrazu 
nowoczesne próby ujęcia przedmiotu w ruchu, wyrażenia dynamiki zmian, interakcji z 
otoczeniem i innymi obiektami. To, co w przytoczonych zdaniach brzmi nieco 
makabrycznie, mianowicie opis metamorfozy rzeczy, który sprawia wrażenie ich 
realnego wzajemnego przenikania się, to nic innego jak próba wyrażenia efektu 
przezwyciężania ograniczeń malarstwa. Celowe wydaje się w tym miejscu przywołanie 
większego fragmentu tekstu źródłowego, z którego pochodzi cytat jakim posłużył się 
Bierdiajew: „Wszystko się rusza, wszystko biegnie, wszystko się obraca gwałtownie. 
Żaden kształt nie trwa przed nami ustalony, lecz ukazuje się i znika bezustannie. 
Wskutek tego, że siatkówka [oka – M. M.] zatrzymuje obraz, wszystkie rzeczy w ruchu 
mnożą się, odkształcają i w przestrzeni, którą przebiegają, tworzą ciągi wibracji. Tak 
więc koń w biegu ma nie cztery nogi, lecz dwadzieścia; a ruchy ich są trójkątne. (…) 
portret, aby był dziełem sztuki, nie może, nie powinien być podobny do modela, a 
pejzaże, które malarz zamierzył przedstawić, znajdują się w nim samym. Aby 
namalować przedmiot, nie trzeba go wytwarzać, trzeba wytworzyć jego atmosferę.  

Przestrzeń już nie istnieje; ulica zraszana deszczem, rozświetlona kulami 
elektrycznymi schodzi do środka ziemi. Słońce odległe jest od nas o miliony kilometrów, 
lecz dom naprzeciw nas czyż nie ukazuje się nam oprawiony w tarczę słoneczną? Któż 
może jeszcze wierzyć w nieprzenikliwość ciał, gdy nasza wzmożona i zaostrzona 
wrażliwość pozwala nam pojmować niewytłumaczone zjawiska mediumiczne? Po co w 
twórczości wyrzekać się w dalszym ciągu tej siły widzenia, której efekty mogą być 
podobne do promieni X?  

Nieskończenie wiele przykładów potwierdza nasze tezy.  
Szesnaście osób, które są wokół nas w jadącym tramwaju, to jedna, dziesięć, cztery, 

trzy. Stoją i ruszają się, oddalają się i zbliżają, wyskakują na ulicę zagarnięte przez strefę 
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słońca, następnie wracają do swej pozycji na ławce. Są to trwałe symbole powszechnej 
wibracji. Czasem znów na policzku osoby, z którą rozmawiamy na ulicy, widzimy konia 
w dalekim pędzie. Nasze ciała wnikają w tapczany, na których siadamy, a tapczany 
wnikają w nas, podobnie jak przejeżdżający tramwaj wchodzi w domy, które z kolei walą 
się nań i zlewają z nim”73. 

 Komentując słowa manifestu, Bierdiajew używa wyrażenia „kosmiczne rozproszenie 
i rozkład”74. Ta często stosowana przez filozofa fraza pełni funkcję swoistego 
podsumowania różnorodności używanych przez artystów nowoczesnych, w 
szczególności kubistów, malarskich środków wyrazu służących do ujęcia ruchu oraz 
przedstawienia wizualnych walorów oglądanych zespołów rzeczy w kompozycji obrazu. 
To, co dla artysty może być próbą wiernego oddania wyglądu jakichś obiektów, choć z 
pozoru wydaje się, że zostają one swej formy pozbawione, obcej temu wyglądowi 
refleksji płynącej spoza jej oglądu (wiedzy o naturalnym kolorze, znajomości masy, 
wielkości itd.), przez Bierdiajewa jest traktowane jako próba zniweczenia znanego nam 
porządku świata naszego naturalnego doświadczenia. Do pewnego stopnia Bierdiajew 
ma jednak rację. Pamiętać bowiem należy o tym, że w procesie percepcji nie podlegamy 
jedynie biernemu ujęciu obiektu zmysłów, ale, że każdorazowo niejako „dodajemy” do 
jego wyglądu wiedzę o nim, której z bezpośredniego oglądu nie czerpiemy. Widząc, na 
przykład, dom wiemy zarazem (choć tego nie widzimy), że znajdują się w nim 
pomieszczenia, że jedno z nich nazywane jest kuchnią, że w kuchni stoi stół, itd. Świat 
rzeczy znanych nam, to zarazem świat rzeczy trwałych, a – jak można zrozumieć z 
wypowiedzi Bierdiajewa – przeciwko tej trwałości świata rzeczy występują futuryści, 
uznając słusznie, że protestują przeciwko wszystkiemu, co symbolicznie trwałość owych 
rzeczy ze sobą niesie: trwałość symboliczną i duchową porządku wartości danego nam 
już z góry – jak często określali – paseistycznego świata.  

Zasadniczy sprzeciw Bierdiajewa budzi, rzecz jasna, atak na ów duchowy porządek 
„danego” świata. Wydaje się bowiem sprawą oczywistą, że sprowadzając ujęcie świata w 
sztuce do czystego sensualizmu (zaś właściwą technikę przedstawiania go do 
dywizjonizmu) nie mają futuryści żadnego narzędzia dającego im dostęp do duchowego 
porządku świata. Gdyby postępowali w tym względzie konsekwentnie, musieliby, 
niczym Kant wobec metafizycznej kwestii istnienia Boga, uznać, że jest to zagadnienie, 
którego nie da się spekulatywnie i empirycznie ani dowieść, ani obalić. Tymczasem 
futuryści są przekonani o przysługującym im prawie do obwieszczenia braku 
duchowego ładu, do nieistnienia porządku pozasensualnego. Stąd już tylko krok do, po 
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pierwsze, zaprzeczenia wartości całej sztuki dawnej (nota bene jest to wątek najczęściej 
właśnie podejmowany w rozważaniach nad futuryzmem Marinettiego i silnie obecny w 
jego Manifeście futuryzmu) oraz, po drugie, do zniweczenia wyróżnionej pozycji 
człowieka w ogóle (nie tylko jako przedmiotu sztuki). Ten ostatni wątek – podjęty także 
przez Bierdiajewa – wyrażony został w cytowanym już Manifeście technicznym w 
następujących słowach: „Nasza współczesna świadomość już nie umieszcza człowieka w 
centrum życia wszechświata. Ból ludzki tyleż jest dla nas interesujący, co ból lampy 
elektrycznej, która cierpi w spazmatycznych drgawkach i krzyczy najbardziej 
przejmującym wyrazem koloru. Muzyczność linii czy fałdów współczesnego ubrania ma 
dla nas wartość emocjonalną i symboliczną, równą tej, którą miał akt dla starożytnych. 
(…) Aby ogarnąć wyobraźnią i zrozumieć nowe piękno zawarte w nowoczesnym obrazie, 
potrzeba mieć duszę oczyszczoną. Trzeba, aby oko uwolniło się od zasłon, które nałożyły 
nań dziedzictwo i wychowanie, aby za jedyny sprawdzian przyjęto Naturę, nie 
Muzeum!”75.  

Warto jednak w tym miejscu dodać, że nie jest to deklaracja naturalizmu, 
formułowana na przykład w duchu teorii osiemnastowiecznych estetyków niemieckich 
czy francuskich, ale raczej manifestacja sensualizmu odnosząca się jedynie do techniki 
malarskiej, a więc oświadczenie nie dotyczące przedmiotu artystycznego 
przedstawienia. Głównym bowiem obiektem przedstawianym w sztuce staje się tu nie 
natura, w dawnym sensie tego słowa, lecz świat wytworów ludzkich, krótko mówiąc, 
maszyna. 

Oto jak brzmi podsumowanie tego wątku zaproponowane przez Bierdiajewa: „Kiedy 
materialny świat zachwiał się u swych podstaw, zachwiał się także i obraz człowieka. 
Dematerializujący się świat wnika w człowieka, a człowiek, zgubiwszy duchową 
stabilność rozpływa się w rozżarzonym, materialnym świecie. Futuryści żądają 
przeniesienia środka ciężkości z człowieka w materię. Ale to nie znaczy, że można ich 
nazwać materialistami w dawnym sensie tego słowa. Człowiek zanika, tak jak zanika 
dawna materia, od której był zależny. Unicestwić «ja» w literaturze, to znaczy unicestwić 
wszelką psychologię, tak Marinetti formułuje jeden z punktów swojego programu. 
«Człowiek nie budzi więcej absolutnie żadnego zainteresowania. Zatem [należy] usunąć 
go z literatury. Zastąpić go wreszcie materią, której istotę trzeba zrozumieć przez 
porywy intuicji. Wsłuchać się przez uwolnione obiekty i kapryśne oddechy silników, we 
wrażliwość i instynkty metalu, kamieni, drzewa itd. Zastąpić psychologię człowieka, 
która się dawno wyczerpała, liryczną aktywnością materii. Interesuje nas twardość 
stalowej płyty samej w sobie, tzn. niezrozumiały i nieludzki związek jej molekuł i 
elektronów, które sprzeciwiają się przenikaniu jądra. Ciepło kawałka żelaza lub drewna 
                                                             

75 U. Boccioni, C. Carrà, L. Russolo, G. Balla i G. Severini, Malarstwo futurystyczne. Manifest techniczny, s. 
161.  
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mocniej nas odtąd wzrusza, niż uśmiech albo łzy kobiety». «Należy, oprócz tego, 
nadawać ciężar i zapach przedmiotom, co dotychczas zaniedbywano w literaturze. 
Starać się, na przykład, oddać pejzaż zapachów, postrzeganych przez psa. Przysłuchiwać 
się pracy silników i odtwarzać ich mowę. Materia zawsze była rozpatrywana jako 
rozproszone, zimne ja, aż zanadto zajęte samą sobą, pełne przesądów mądrości i nękań 
ludzkich»„76. 

Unicestwienie natury, zwłaszcza zaś człowieka, jako części natury, szczególne 
konsekwencje musi mieć zwłaszcza dla literatury. Ilustrujące tę myśl cytaty z 
wypowiedzi Marinettiego trudno jest niestety zidentyfikować77. Antropomorfizowanie 
przedmiotów nieożywionych, zwłaszcza przedmiotów codziennego użytku, było 
charakterystyczne dla Marinettiego. Jest ono bowiem wyrazem przekonania o „istnieniu 
psychologicznych uwarunkowań opisywanych zdarzeń”, jest wyrazem żądania, by „(…) 
zastąpić psychologię człowieka (…) intuicyjną psychologią materii”78. 

W manifestach futurystycznych mamy jednak do czynienia z pewną ambiwalencją, z 
jednej bowiem strony maszyna zastępuje człowieka i reprezentowane przez niego 
wartości duchowe, można powiedzieć, że martwa materia niejako wypiera porządek 
świata duchowego, świata tradycyjnych wartości kultury zachodniej. Z drugiej zaś, kult 
maszyny oznacza apoteozę człowieka jako jej stwórcy. Nie jest więc jednoznaczny 
sposób, w jaki człowiek zostaje usunięty z twórczości artystów awangardowych. 
Ogromnego znaczenia nabierają starania twórców, by obecność człowieka w obrazie, a 
pośrednio również w przedmiotach realnego świata, ukazać przez przedstawienie na 
ogół pomijanych walorów rzeczy: odczuć dotykowych czy zapachowych, a zatem tych 
doznań, które odnoszą się raczej do głębszych, instynktownych pokładów ludzkiej 
afektywności, być może świadczących znacznie bardziej o zwierzęcej, irracjonalnej, 
bezdusznej naturze człowieka. Znajdujemy je choćby w manifeście Marinettiego z roku 
1922, pt. Dotykowość79, a także w Manifeście technicznym literatury futuryzmu (z roku 
1912), w którym autor domaga się tworzenia literatury wyrażającej instynktowne 
asocjacje (zarejestrowane zwłaszcza z pominięciem porządkującej gramatyki języka80). 
Przynajmniej część z tych deklaracji artystycznych znajdziemy zastosowanych w 
będącej przedmiotem Bierdiajewowskich analiz powieści Biełego pt. Petersburg. 
                                                             

76 M. Bierdiajew, Kryzys sztuki, s. 44-45. 
77 Według redakcji rosyjskiej cytaty te pochodzą z Manifestu technicznego literatury futurystycznej. Por. 

M. Bierdiajew, Padienije Swiaszczonnogo Russkogo Carstwa. Publicistika 1914-1922, Moskwa 2007, s. 1075, 
przyp. 11. 

78 F.T. Marinetti, Teoria e invenzione futurysta, Introduzione, testo e note a cura di L. De Maria, Milano 
1973, s. 44, cyt. za: T. Miczka, Czas przyszły niedokonany. O włoskiej sztuce futurystycznej, Katowice 1994, s. 
59.  

79 T. Miczka, Czas przyszły niedokonany. O włoskiej sztuce futurystycznej, s. 74.  
80 Ch. Baumgarth, Futuryzm, tłum. J. Tasarski, Warszawa 1987, s. 139-140.  
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Ostateczna zagłada człowieka musiałaby oznaczać całkowite umaszynowienie ludzkiego 
ciała, przekształcenie człowieka w automat, co, nota bene, Marinetti głosił w swoich 
dyletanckich rozważaniach nad domniemaną naturalną ewolucją ludzkiego ciała, 
nawiązując najwyraźniej do dziewiętnastowiecznej hipotezy Lamarcka o możliwości 
dziedziczenia cech nabytych81.  

Ocena futuryzmu wyłaniająca się z pism Bierdiajewa jest znamienna. Rosyjski filozof 
uważa bowiem ten ruch artystyczny nie za zapowiedź nowej sztuki, ale raczej za 
symptom dekadencji sztuki epoki mijającej, za ostatni akt wieńczący jej upadek. 
Futuryści, wbrew przyjętej nazwie, nie są dla niego wyrazicielami nowego porządku 
mającego się ziścić w nieokreślonej przyszłości, lecz ostatnimi przedstawicielami 
dawnego, upadającego ładu. „Futuryzm – pisze rosyjski filozof – ma ogromne znacznie 
jako symptom kryzysu sztuki, ale i kryzysu samego życia. Niestety agitacyjne manifesty 
futurystów dominują nad twórczością artystyczną. W manifestach tych wyrażają swoje 
odmienione odczuwanie życia. Ale są bezsilni, gdy idzie o adekwatne wyrażanie nowego 
odczuwania życia w dziełach sztuki. Ta twórcza słabość jest szczególnie odczuwalna w 
futurystycznej poezji i literaturze. Dokonuje się tu dekrystalizacja słów, rozkład słowa, 
następuje oderwanie słowa od Logosu. Ale nowego kosmicznego rytmu, nowego ładu, 
futuryści nie wychwytują. Nieszczęście futuryzmu polega na tym, że nazbyt zwrócony 
jest wstecz, w negatywnym sensie przykuty do przeszłości, zanadto zajęty jest 
wyrównywaniem rachunków i zupełnie nie przechodzi do nowej twórczości w wolności. 
Jest zaledwie stanem przejściowym, oznacza raczej koniec dawnej sztuki, niż tworzenie 
sztuki nowej”82.  

W podobny sposób kształtować się będzie również ocena kubizmu, jaką znajdujemy 
w tekście Bierdiajewa. Rosyjski filozof traktuje bowiem kubizm jako wariant 
nowoczesnej sztuki futurystycznej. Według autora Kryzysu sztuki, brak w futuryzmie 
autentycznej znajomości źródeł, z których inspirację czerpią zachodzące współcześnie 
przemiany artystyczne (a w dalszej kolejności także społeczne i polityczne). Sztuka jest 
tylko jednym z zewnętrznych przejawów duchowych przeobrażeń. Do podstawowych 
obserwacji, jakie nasuwają się w tym kontekście Bierdiajewowi, jest spostrzeżenie 
nagłego przyspieszenia nurtu zachodzących zmian, dla których dawniej wymagany 
byłby upływ wielu stuleci83. Nieco pomijanym zjawiskiem artystycznym w rozważaniach 
nad sztuką tego czasu jest architektura84, której upadek, w przekonaniu Bierdiajewa, jest 

                                                             
81 Por. Chr. Baumgarth, Futuryzm, tłum. J. Tasarski, Warszawa 1987, s. 236 i nast.  
82 M. Bierdiajew, Kryzys sztuki, s. 45. Podobnie opisuje później także chrześcijaństwo jako zmaganie się 

z konsekwencjami grzechu pierworodnego.  
83 Tamże, s. 46.  
84 W Sensie twórczości pisze o architekturze jako o wyrazie wielkiej kultury. Por. M. Bierdiajew, Sens 

twórczości, s. 208. 
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symptomem kryzysu epoki równie ważnym jak nastawienie na rozwój nowych środków 
coraz szybszego transportu: „Nastąpił upadek architektury, najlepiej wyrażającej 
wszelką organiczną, artystyczną epokę. Nowa twórczość architektoniczna oznacza 
jedynie budowanie ogromnych dworców i hoteli. Cała energia twórcza człowieka 
wydatkowana jest na wymyślanie wynalazków oraz konstruowanie samochodów i 
samolotów, na wynajdowanie sposobów szybszego przemieszczania się. Piękno 
dawnego istnienia było statyczne. Świątynia, pałac, wiejski dwór były statyczne, były 
obliczone na stabilność życia i na jego powolne tempo. Obecnie wszystko stało się 
dynamiczne, wszystko co statyczne i stabilne rozsypuje się, oddala się pod wpływem 
prędkości mechanicznego ruchu. Tymczasem nowy dynamiczny styl nie został 
stworzony i pojawiają się wątpliwości w możliwość stworzenia takiego stylu”85. 

Najwyraźniej filozof nie uważa, by za wymuszoną zmianą stylu życia nadążała 
rzeczywista zmiana samego życia, jego tempa, naturalnych nawyków i przyzwyczajeń. 
Symbole dawnego życia – świątynia, pałac, dwór – zastępowane są (widać to wyraźnie w 
architekturze właśnie) przez monumentalne obiekty infrastruktury związanej z 
komunikacją i transportem (wymienione wcześniej dworce kolejowe i hotele), zatem 
obiekty o ściśle użytkowym i tymczasowym charakterze. Obiekty, które dziś bez cienia 
wątpliwości zaliczamy do zabytków, w czasach, w których powstawały musiały 
szokować swoim rozmachem, przeładowaniem dekoracji, wielkością znacznie 
przekraczającą skalę ludzkiego ciała. Bez trudu można byłoby je nazwać świątyniami 
techniki. 

 
* * * 

 
Idee ojca futuryzmu, Filippo Tomasso Marinettiego, autora Manifestu 

futurystycznego86, nie tylko nie zrobiły większego wrażenia na Bierdiajewie, nie spotkały 
się również z entuzjazmem wśród futurystów rosyjskich, a osobista wizyta Marinettiego 
w Rosji w styczniu i lutym 1914 roku przebiegła w dość chłodnej atmosferze. Doszło 
nawet podczas niej do pewnych nieprzyjemnych incydentów. W Moskwie Marinetti nie 
spotkał żadnego ze znanych rosyjskich futurystów, za to w Petersburgu spotkanie 
przebiegało w nieco buntowniczym nastroju. Burluk, Kamieński, Majakowski, 
Matiuszyn, Kruczenych, Liwszyc, Nizen, Chlebnikow napisali list, w którym odcięli się 
jednoznacznie od idei głoszonych przez sławnego Włocha: „Poczuwamy się obecnie do 

                                                             
85 M. Bierdiajew, Kryzys sztuki, s. 46.  
86 Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944), pisarz włoski, teoretyk futuryzmu, zwolennik 

nacjonalizmu i faszyzmu włoskiego. Od 1929 członek Akademii Włoskiej, mianowany przez Benito 
Mussoliniego. Autor zbioru wierszy i poematów. Dla rosyjskich środowisk twórczych inspiracją był 
manifest Marinettiego, który 20 lutego 1909 przedrukował dziennik „Le Figaro”. 
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obowiązku zakomunikowania, że jeszcze dwa lata temu w drugiej Sadzi Sędziów 
podkreśliliśmy, iż z futuryzmem włoskim nie mamy nic wspólnego prócz przydomku, 
ponieważ opłakany stan malarstwa we Włoszech jest niewspółmierny z wysokim, 
wytężonym tętnem rosyjskiego życia plastycznego ostatniego pięciolecia”87. 
Wydrukowano nawet stosowne ulotki. Ponadto, jak wynika ze wspomnień Benedikta 
Liwszyca, podczas spotkania z Marinettin odczytany został (przez Ilję Zdaniewicza) 
manifest wspierający włoskich futurystów: „Zdaniewicz czyta manifest w języku 
francuskim, ale napisany tymi «pokojowymi» słowami, jakimi porozumiewała się za 
granicą kupcowa z książki Lejkina. Manifest głosi, że grupa futurystów moskiewskich 
poczuwa się do solidarności z Marinettim i uważa go za swego wspaniałego wodza. 
Marinetti przyjaźnie ściska dłoń Zdaniewicza (…)”88. 

 Marinettiego entuzjastycznie przyjmowali Burluk, Majakowski, Kamieński. 
Chlebnikow próbował nawet nazwać futurystów budiet’lanami89 – ludźmi przyszłości. 
Krążyły teorie nawiązujące do pogańskich, słowiańskich korzeni futuryzmu90. Zapewne 
na taki przebieg wizyty Marinettiego niemały wpływ musiał mieć jego zdeklarowany 
militaryzm, głoszona przez niego pochwała wojny i jawne sprzyjanie polityce 
Mussoliniego. Bezprecedensowa postawa Marinettiego nawet wśród najbliższych jego 
współpracowników nie znalazła naśladowców, jakkolwiek on sam pozostał wierny tym 
poglądom do końca życia91.  

                                                             
87 List wydrukował dziennik „Now”, 5 lutego 1914 roku. Por. W. Woroszylski, Życie Majakowskiego, 

Gdańsk 2003, s. 69. 
88 W. Woroszylski, Życie Majakowskiego, Gdańsk 2003, s. 70. 
89 „Budietlanie” to nazwa pierwszej rosyjskiej grupy futurystycznej, a późnej kubofuturystycznej. Jej 

członkowie używali tej nazwy na określenie kierunku własnej twórczości. Do grupy należeli poeci i 
pisarze, między innymi Dawid Burluk, Wasyl Kamienski, Włodzimierz Majakowski. Termin wprowadził do 
rosyjskiego świata sztuki Wielimir Chlebnikow, pragnąc podkreślić samoistność rosyjskiego futuryzmu. 
Pierwszy zbiór budiet’lan zatytułowany Sadok, sudjej ukazał się w 1910 roku, mniej więcej wtedy, gdy 
ogłoszony został manifest Mariniettiego. W tym samym roku budietlanie (na czele z Dawidem Burlukiem) 
przekształcili się w grupę „Gileja”, a w 1912, w futurystów. O „budietlanach” pisał Majakowski w swoim 
tekście pt. Budtielanie, opublikowanym po raz pierwszy w gazecie „Now” 14 grudnia 1914 г., nr 143.  

90 Por. M. Tupitsyn, Collaborating on the Paradigm of the Future, „Art Journal” Vol. 52, No. 4, 
Interactions between Artists and Writers (Winter, 1993), s. 18-24: „Stało się tak, że Marinetti nie spotkał się 
w Moskwie z żadnym spośród futurystów rosyjskich...”; „Z odezwy Chlebnikowa i Liwszyca: Poniektórzy 
tubylcy i włoska kolonia nad Newą z pobudek osobistych przypadają dziś do stóp Marinettiego, 
sprzeniewierzając się pierwszym krokom rosyjskiej sztuki, będącej już na drodze wolności i honoru; i gną 
szlachetny kark Azji pod jarzmem Europy (…). Ludzie woli pozostali na uboczu. Pamiętają prawo 
gościnności, lecz ich łuk ich jest napięty, a czoło gniewne. Cudzoziemcze, pamiętaj do jakiego przybyłeś 
kraju. Oto koronki lokajstwa na baranach gościnności.” 

91 Por. R. Salvadori, Późny Marinetti i wojna, tłum. H. Kralowa, „Zeszyty Literackie” 112 oraz K. 
Piotrowski, Awangarda w defensywie – o awangardyzacji aisthesis, „Kultura Współczesna” nr 3(2000).  
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Szczegółowy opis przebiegu wizyty Marinettiego znajdujemy między innymi we 
wspomnieniach Benedikta Liwszyca. Rozdział zatytułowany My i zachód daje pewne 
pojęcie o złożoności relacji między awangardą artystyczną Rosji i Europy Zachodniej: 
„Zachwycając się temperamentem i oratorskimi zdolnościami Marinettiego, – pisze 
Liwszyc – chwaląc jego esprit i talent polemiczny, składając hołdy jego wirtuozerskiej 
deklamacji, prawie wszyscy dziennikarze odgraniczali jednak te osobiste cechy 
przywódcy włoskiego futuryzmu od głoszonych przezeń teorii. Skrupulatnie 
streszczając jego odczyty, gazety wolały pozostawić bez komentarzy wezwania 
Marinettiego do burzenia muzeów i bibliotek, jego szowinistyczne wykrzykniki, jego 
mizoginizm i inne okropności”92. Osobiste walory Marinettiego, wyróżniające go jako 
świetnego mówcę, musiały zrekompensować teoretyczną miałkość głoszonych przez 
niego poglądów, które wobec oczywistego postępu w światowej sztuce jawiły się 
słuchaczom jego prelekcji jako już przestarzałe. Dawne akcje przeciwko mediolańskim 
krytykom futuryzmu wspominano już tylko niczym legendy należące do minionej, 
heroicznej prahistorii ruchu. Teoretyczne hasła głoszone przez Marinettiego nie padały 
w Moskwie i Petersburgu na podatny grunt. Awangarda w Rosji znacznie wyprzedzała te 
nieświeże już wówczas „odkrycia”: „Bo w istocie czymże innym, jeśli nie prostactwem 
prowincjała, można było objaśnić takie trywialne nudziarstwo, jak owe tezy, od których 
Marinetti, wyszedłszy na katedrę, rozpoczął swój odczyt o malarstwie, rzeźbie i muzyce? 
(…) Oznajmić, że wszelkie rodzaje naśladownictwa należy traktować z pogardą i że 
należy opiewać oryginalność, w czymkolwiek by się ona przejawiała; wypowiadać wojnę 
wyrażeniom «harmonia» i «dobry gust»; twierdzić, że krytyka sztuki jest bezużyteczna 
czy nawet szkodliwa i że za zaszczytny tytuł trzeba uznać miano szaleńca – w roku 
[tysiąc dziewięćset – M. M.] czternastym była to niewybaczalna naiwność”93. 
Przywołajmy raz jeszcze komentarz Bierdiajewa, jakże podobny w duchu do obserwacji 
Liwszyca: „Futuryści na własnej skórze odczuli najgłębsze procesy zmian ludzkiego i 
światowego życia. Tkwią jednak w najgłębszym duchowym zacofaniu, nie ma tu żadnej 
duchowej wiedzy o tym, co zachodzi, nie ma wytężonego duchowego życia, które 
ukazywałoby nie tylko rozkład dawnych światów, ale i powstawanie światów 
nowych”94.  

Wszelkie starania futurystów Bierdiajew oceniał jako zamieszanie, w którym 
głoszone hasła nie przekładają się na sztukę. Z pewnością Bierdiajew ma w tej kwestii 
rację. Sztuka futurystyczna w niewielu przypadkach przemawia i broni się do dziś. Czas 
zweryfikował wiele z nowatorskich, jak się wówczas wydawało, pomysłów. Bierdiajew 
nie kwestionował bezwzględnie wartości tego, co nowe, przeciwnie, akceptował to, co 
                                                             

92 B. Liwszyc, Półtoraki strzelec, tłum. A. Pomorski, Warszawa 1995, s. 141. 
93 Tamże, s. 161.  
94 M. Bierdiajew, Kryzys sztuki, s. 45-46. 
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sam nazywał „nowym odczuciem życia” w futurystycznych dziełach. Sądził jednak, że 
prace futurystów nie wyrażały w pełni owego odczucia. Dla niego, oderwanie „słowa od 
Logosu” stanowiło źródło upadku sztuki, a choć futuryści przeczuwali to, co nadawało 
nowy rytm światu, reprezentowali zaledwie stan przejściowy pomiędzy sztuką dawną i 
tą, która miała dopiero nadejść. 

Kolejnym paradoksem futuryzmu okazało się powszechne umaszynowienie, które 
tylko z pozoru było rodzajem totalnej materializacji życia. Życie zostało otoczone siecią 
maszyn, podporządkowane rytmowi zautomatyzowanej produkcji, nierzadko 
wyręczone przez maszyny i dzięki maszynom uczynione lżejszym. „Ciało organiczne 
zastępuje maszyna, – pisze Bierdiajew – w mechanicyzmie organiczny rozwój znajduje 
własny koniec. Umaszynowienie i mechanizacja – to fatalny, nieuchronny kosmiczny 
proces. Nie da się uchronić od klęski dawnego, organicznego ciała. Nawet na pierwszy 
rzut oka mechanizacja wydaje się materializacją, w której ginie duch. Proces ten nie jest 
przejściem od tego, co bardziej złożone, organiczne, a tego co nieorganiczne”95.  

Ten nieuchronny postęp nie przekształcił jednak definitywnie ciała w materię, lecz 
raczej spowodował jego „dematerializację”. „Maszyna sama z siebie nie może zabić 
ducha, będzie raczej sprzyjała uwolnieniu ducha z niewoli organicznej przyrody”96. 
Maszyna niesie zagładę naturalnego środowiska człowieka, przyroda przekształca się w 
betonową pustynię pozbawioną śladów życia – świat w znanym kształcie ulega 
zniszczeniu. Pierwotne stworzenie zostaje unicestwione w nieuchronnym procesie 
postępu. Według Bierdiajewa futuryści nie uczestniczą w tym procesie aktywnie, są 
tylko bezmyślnymi obserwatorami zmian, których nie rozumieją. Ich zachwyt jest pusty. 
„Futuryzm jest biernym odbiciem mechanizacji, rozkładającej i rozpraszającej starzejące 
się ciało świata. Futuryści wysławiają piękno maszyny, zachwycają się jej hałasem, 
inspirują się jej ruchem. Urok silnika zastąpił im urok kobiecego ciała. Pozostają we 
władzy maszyny i nowych związanych z nią doznań. Cuda elektryczności zastąpiły im 
cuda bosko-doskonałej przyrody.”97 

Nie chodzi przy tym jedynie o konstatację oczywistego faktu, że artyści nie pojmują 
zasady działania mechanizmów, urządzeń czy pojazdów, których formę podziwiają, 
chodzi raczej o to, że nie dostrzegają duchowego podłoża zmian współczesnego świata 
prowadzących do powstania maszyn, uznając bezrefleksyjnie istnienie wyłącznie 
jednego, materialnego, widzialnego, namacalnego aspektu rzeczywistości: „Nie znają i 
nie chcą znać innych płaszczyzn bytu, ukrytych za fizycznymi zasłonami świata. Negacja 
tego, co nieziemskie jest jednym z punktów futurystycznego programu. Dlatego proces 
rozkładu odzwierciedlają na płaszczyźnie fizycznej. W swojej twórczości przyswajają 
                                                             

95 Tamże, s. 47. 
96 Tamże. 
97 Tamże.  
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tylko fragmenty i cząstki dawnego kształtu świata, odzwierciedlają przesunięcia 
płaszczyzn [bytu], nie znając sensu tego, co się dzieje”98. 

Ten – jeśli można użyć określenia, jakiego Bierdiajew nie stosował – naiwny realizm, 
cechuje technokratyczną naturę futuryzmu. Bierdiajew z pewnym uznaniem zauważa, że 
najnowsze nurty sztuki przekroczyły już stanowisko futuryzmu. Jako reprezentatywny 
przykład potwierdzający tę intuicję podaje w tym miejscu suprematyzmem, choć nie 
wymienia nazwiska Kazimierza Malewicza99: „Malarstwo powinno stworzyć nowy świat 
z czysto barwnego żywiołu, świat całkowicie niepodobny do całego naturalnego świata. 
Nie powinno być w nim ani przyrody z wszystkimi jej przejawami, ani człowieka. Nie 
oznacza to tylko uwolnienia sztuki od tematyczności, ale uwolnienie od wszelkiego 
stworzonego świata, opierającego się na tworzeniu z niczego”100.  

W przekonaniu Bierdiajewa spełnienie radykalnego postulatu suprematyzmu leżało 
już całkowicie poza możliwościami futurystów. Wyłania się na tej podstawie konkluzja, 
o pozornym w gruncie rzeczy radykalizmie futurystów; o ich silnym przywiązaniu do 
upadającego świata schyłkowej kultury modernizmu. Za mrzonki uznać należy ich 
ambicje o kształtowaniu sztuki przyszłości: „Są oni zbyt niewolniczo zależni od 
procesów rozkładu i rozproszenia dawnego kształtu świata, jego materialnej powłoki, 
by mieć siłę do tworzenia nowego świata, niezależnego od porażającego go, 
zewnętrznego procesu”101. Uwolnienie spod „władzy” świata naturalnego nie oznacza 
jednak woli uwolnienia spod „władzy” wszelkiej przedmiotowości, przeciwnie, futuryści 
ulegają z pasją wybranym przedmiotom technicznego świata: silnikom, światłu 
elektrycznemu, samolotom itd., a zatem tylko wybranemu aspektowi „obiektywno 
przedmiotowego” świata. „Futuryści są bardzo pochopni w swoich osądach, lecz w 
istocie są beznadziejnie umiarkowani i zależni od zewnętrznego świata. Futurystom 
należy przeciwstawić niewspółmiernie duży radykalizm i twórczą odwagę, prowadzące 
poza granice tego świata. Paseizm nie ma siły, by walczyć z futuryzmem. Nie jest 
możliwy powrót do dawnej sztuki, do dawnego piękna urzeczywistnionego świata, do 
klasycznych kanonów. Świat nie jest rzeczywisty w swoich zasłonach, przeistacza się. 
Także sztuka nie może zachować swoich dawnych wcieleń. Powinna tworzyć nowe, ale 
już nie materialne ciała, powinna przenieść się na inną płaszczyznę świata. Prawdziwy 
sens kryzysu sztuk plastycznych polega na gorączkowych próbach przeniknięcia za 

                                                             
98 Tamże. 
99 Tamże, s. 48. Pionierska wystawa bezprzedmiotowego malarstwa Malewicza – prezentująca między 

innymi słynny obraz „Czarny kwadrat na białym tle” – odbyła się w roku 1915. Program „suprematyzmu” 
został przez Malewicza wyłożony w jego książce, której pierwsze, niemieckie wydanie nastąpiło dopiero w 
roku 1927. Por. K. Malewicz, Świat bezprzedmiotowy, tłum. S. Fijałkowski, Gdańsk 2006.  

100 M. Bierdiajew, Kryzys sztuki, s. 48.  
101 Tamże.  
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materialną zasłonę świata, uchwycenia najbardziej subtelnego kształtu, pokonania 
prawa nieprzenikliwości. Oznacza to radykalne zerwanie sztuki z antykiem. W świecie 
chrześcijańskim było jeszcze możliwe Odrodzenie zwrócone ku antykowi. Formy 
ludzkiego ciała pozostały nietykalne. Ludzkie ciało to przedmiot antyku. Kryzys sztuki, 
którego jesteśmy świadkami jest, jak widać, ostatecznym i bezpowrotnym zerwaniem z 
wszelkim klasycyzmem”102. 

To zerwanie z klasycyzmem – a szerzej – z całą tradycją opartą na kanonie 
pitagorejskiego piękna (jako harmonii i proporcji formy) nie jest w istocie dziełem 
futuryzmu, a nawet ma się dokonać dopiero w nowej sztuce nieprzedstawiającej. Na 
takie radykalne zmiany nie była przygotowana Rosja ogarnięta rewolucją proletariacką. 
U schyłku lat dwudziestych, po stłumieniu ostatnich ruchów ludowych wymierzonych 
przeciwko dyktaturze bolszewickiej, sztukę w Rosji zdominował realizm socjalistyczny 
pacyfikując wszelkie próby wyrażania nowych tendencji w sztuce, przy wydatnym 
wsparciu władzy wypierając inne dążenia artystyczne103. W Rosji tego czasu nie było już 
miejsca dla awangardy artystycznej. To jeden z powodów, dla których Bierdiajew w 
swojej analizie kryzysu sztuki poruszył także kwestie polityczne. Choć w konfrontacji z 
futuryzmem Marinettiego, którego nazwisko wielokrotnie przywoływane jest w 
odczycie Bierdiajewa, esej ten ma jednoznacznie antywojenny i antyfaszystowski 
charakter. Ten wątek związany jest raczej z rozwojem techniki wojennej i nowego 
sposobu prowadzenia wojny, zastosowanego po raz pierwszy przez Niemców podczas 
pierwszej wojny światowej.  

 
 
 

2. Sztuka i polityka 
 
W owym czasie rosyjscy futuryści, bardzo poważnie traktowali hasło: „cała sztuka dla 

całego narodu”104. Początkowo zarówno kubofuturyści, abstrakcjoniści jak i 
konstruktywiści z entuzjazmem organizowali publiczne wydarzenia z udziałem wielu 
                                                             

102 Tamże, s. 48-49.  
103 Socrealizm w sztuce radzieckiej pojawił się dopiero w roku 1934 roku. Kierunek posiadał oficjalny 

status podstawowego i jedynego akceptowanego sposobu wyrazu twórczości artystycznej, dzięki czemu 
przerodził się w propagandowe narzędzie partii komunistycznej, która z czasem podporządkowała sobie 
wszelkie przejawy prawdziwej awangardy. Por. B. Groys, Stalin jako totalne dzieło sztuki, tłum. P. Kozak, 
Warszawa 2010. 

104 Źródłem popularności tego hasła, był tekst Włodzimierza Majakowskiego zawarty w Dekrecie nr 1, 
ogłoszonym w moskiewskiej „Gazecie Futurystów” (1918): „Niech dla wszystkich ulica będzie świętem 
sztuki. (...) Cała sztuka – dla całego narodu!”. Por. A. Kuligowska-Korzeniewska, Polsko-żydowska 
awangarda teatralna, „Tygiel Kultury” nr 1-3 (2010). 
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widzów: akademie artystyczne, spotkania. By sprostać nowym potrzebom ówczesnej 
sztuki zreorganizowane zostało nawet ministerstwo kultury. Z inicjatywy 
awangardowych artystów powstawały muzea sztuki nowoczesnej, działały objazdowe 
teatry i odbywały się wystawy105.  

W grafice użytkowej na wielką skalę korzystano z dokonań rosyjskiej awangardy: 
drukowano plakaty, angażowano się w propagandę. W tym wypadku, niewielkie środki, 
jakimi w tamtych latach dysponowano w Rosji sprzyjały bezpośredniości przekazu, zaś 
artyści zostali po prostu włączeni do szeroko zakrojonej akcji radzieckiej inżynierii 
społecznej106. Najczęściej nieświadomi niczego twórcy pozwalali na instrumentalne 
wykorzystanie swojego entuzjazmu do realizacji bieżących celów politycznych. 
Manipulowano przy ich udziale prawdą na wielką skalę. Dla Bierdiajewa szybko stało 
jasne, że futuryści z łatwością mogą poddać się takiej manipulacji, skoro ulegają 
powszechnej demagogii postępu, a nie wsłuchują się w przekaz duchowego życia i 
prawdy płynącej z religijnego źródła. Twórcza energia człowieka, tak cenna z punktu 
widzenia autora Sensu twórczości, została bezpowrotnie zmarnotrawiona, a 
umaszynowienie, uprzedmiotowienie, spauperyzowanie sztuki sprzyjało wykorzystaniu 
futurystycznych marzeń do realizacji totalitarnych iluzji społeczno-politycznych.  

Bierdiajew nie miał wątpliwości, że wizja futurystów, choć z pozoru skierowana w 
przyszłość, jest oparta jedynie na negacji przeszłości, na zaprzeczeniu wszelkiego 
paseizmu. Uważał, w tym punkcie pozostając w zgodzie z futurystami, że nieuchronnie 

                                                             
105 Do inicjatyw awangardowych artystów należy zaliczyć także dzieła filmowe Siergieja Eisensteina, 

czy teatr Wsiewołoda Meyerholda. Por. E. Piscator, Teatr polityczny, tłum. R. Szydłowski, Warszawa 1983; 
T. Szkołut, Ponadestetyczny sens sztuki. Stanowiska i spory teoretyczne w estetyce rosyjskiej lat 1917-1934, 
Lublin 1997. 

106 Ówczesny nastrój społeczno-polityczny dobrze ilustruje tekst Czesława Miłosza, opublikowany 24 
października 2008 roku w „Gazecie Wyborczej” (Cz. Miłosz, Kim był Aleksander Wat?): „Według Wata te 
opowiadania napisane w latach 1924-25 wyjaśniają, jak to się działo, że intelektualiści stawali po stronie 
ruchów totalitarnych: «Wiesz, jest taka nowela Grahama Greene’a, jedna z lepszych jego nowel: ktoś 
wyjechał ze swojego domu na urlop i młodzi chuligani zajęli ten dom. I wyjęli cały środek, rozebrali schody 
wewnątrz, wszystko wynieśli, zostały tylko ściany. Kiedy ten ktoś wrócił potem, zobaczył z daleka swój dom 
zupełnie w porządku, taki jaki był. I znalazł wyjedzoną wewnątrz pustą przestrzeń. Właściwie moja 
złośliwość ówczesna, jakaś straszliwa, zacięta złośliwość polegała na tym intelektualnym chuligaństwie. 
Polegała na tym, że, no tak, zewnętrzne kształty wszystkie były utrzymane, ale wewnątrz wszystko było 
wyżarte, wyniesione, wymiecione. I okazało się, że ja tego wytrzymać nie mogłem. Zamknąłem wobec tego 
oczy. Wszystkie swoje przemyślenia, wszystko zamknąłem na klucz. Klucz wrzuciłem do otchłani, do morza, 
do Wisły i rzuciłem się w tą jedyną wiarę, która istniała wtedy. (…) I pozostała jedyna alternatywa, jedyna 
globalna odpowiedź na negację. Cała choroba polegała na potrzebie, na głodzie globalności. (…) Właściwie 
komunizm powstał, by zaspokoić pewne głody. To zjawisko było o tyle nieuniknione, że w społeczeństwach 
dzisiejszych, nawet już w społeczeństwach XIX wieku, powstały potężne głody. Jednym z tych głodów był 
głód katechizmu. O wiele bardziej pali taki głód wyrafinowanego intelektualistę niż człowieka z ulicy»„. 
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zbliża się nowa epoka, w której maszyna zajmuje miejsce człowieka107, był jednak 
przekonany, że maszyna, która początkowo miała człowieka uniezależnić od przyrody, z 
czasem, na odwrót, zniewoliła go, niszcząc przyrodę wraz z ludzką duchowością – 
człowiek stał się zależny od maszyny. To właśnie – w sposób niezamierzony – 
pokazywał, zdaniem Bierdiajewa, futuryzm. Bez autentycznych duchowych podstaw nie 
może bowiem zostać urzeczywistniona żadna nowa epoka, nie może zostać 
zrealizowane żadne przejście od dawnego piękna do nowego ujęcia sztuki – a 
ostatecznie – żadne przejście do nowego życia. Futuryzm jedynie wywołuje iluzję 
„stworzenia z nicości”, okazuje się jednak, w płaszczyźnie twórczości całkowicie 
bezradny. Filozof ma więc pełne prawo by oskarżać futurystów o pasywność, o brak 
odniesienia do głębi, o puste zadowolenie z tego tylko, co powierzchowne. Podkreślał 
ponadto, że futurystyczny zachwyt nowością, pędem, maszyną sprowadza się co 
najwyżej do kontemplacji zmian, które łatwo wprawdzie dostrzec w nagle ogarniających 
cały świat nowinkach, a które są tylko wtórnymi przejawami zmian duchowej podstawy 
kultury. Bierdiajew twierdził, że procesowi kulturowej przemiany obserwowanemu na 
początku dwudziestego wieku brakuje wolności, że widoczna jest tu tylko ślepa wiara w 
technikę i pusta potrzeba konstruowania kolejnych, nowych maszyn. Pamiętać należy 
również, że mimo powszechnej tendencji do admiracji zmian, paradoksalnie, brak było 
tu autentycznego odniesienia do źródła tego ruchu, którym w przekonaniu Bierdiajewa 
zawsze pozostaje tylko twórczy człowiek. 

Wielokrotnie posługiwałam się terminem paseizm, używanym często przez 
Bierdiajewa do krytycznego określenia futurystów. Jest to w gruncie rzeczy epitet, jakim 
wczesny futuryzm posługiwał się dla opisania odrzucanej tradycji. Słowo to zostało po 
raz pierwszy użyte przez Enrico A. Buttiego i zyskało pełne znaczenie w kręgach 
mediolańskich wrogów krytyki artystycznej108. Wśród futurystów szybko przyjęło się 
jako obraźliwy epitet, którym z łatwością określano wszelką sztukę niefuturystyczną, a 
więc sztukę otwarcie nawiązującą do przeszłości (od fr. passé, „przeszły”, „miniony”). 
Marinetti w 1910 roku pisał o „paseistycznej Wenecji”, jako ucieleśnieniu minionej epoki 
blichtru, skostniałych wartości itp., prowokacyjnie zwracając się w treści ulotek 
zrzucanych z wieży zegarowej na placu św. Marka: „Odrzucamy starą Wenecję, 
wycieńczoną i osłabioną przez trwające stulecia lubieżności, chociaż my też kiedyś 

                                                             
107 Por. T. J. Craughwell, Wielka księga sztuki, tłum. P. Cieśla, Warszawa 2010, s. 404: Włoscy futuryści 

głosili: „Oświadczamy, że wspaniałość świata wzbogaciła się o piękno prędkości. Samochód wyścigowy z 
bagażnikiem zdobnym w grube rury jak węże o buchającym oddechu, samochód rozgrzany do 
czerwoności, który wygląda jak pędzący pocisk piękniejszy jest niż Nike z Samotraki”. Oraz „Jesteśmy na 
samym krańcu przylądka wieków! Wczoraj umarły Czas i Przestrzeń. Żyjemy już w absolucie, 
stworzyliśmy już bowiem wieczną i wszechobecną prędkość”. 

108 Chr. Baumgarth, Futuryzm, tłum. J. Tasarski, Warszawa 1987, s. 43. 
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kochaliśmy ją i ubóstwialiśmy w naszych tęsknych marzeniach. Odrzucamy tę Wenecję 
turystów, ten rynek fałszerzy antyków, ten magnes snobizmu i głupoty z całego świata, 
to łóżko, w którym leżały karawany kochanków, tę ozdobioną szlachetnymi kamieniami 
nasiadówkę dla kosmopolitycznych kurtyzan, tę cloaca maxima paseizmu. Chcemy to 
zgniłe miasto uzdrowić, doprowadzić do zabliźnienia te wspaniałe rany przeszłości. 
Chcemy ożywić na nowo i uszlachetnić lud Wenecji, która utraciła swą wielkość, która 
zatruwa wzbudzające wstręt tchórzostwo i poniża zgiełk jej małych zezujących 
handlarzy. Chcemy przygotować narodziny Wenecji przemysłowej i militarnej, która 
może opanować Adriatyk, to wielkie śródziemne morze. Śpieszmy więc, by małe, 
śmierdzące kanały zasypać gruzem ze starych rozwalonych i wysadzonych pałaców. 
Spalmy gondole, te fotele na biegunach dla idiotów, i wznieśmy aż do nieba potężną 
geometrię mostów z metalu i zwieńczone dymem fabryki zamiast falistych zarysów 
starych budowli. Nastąpi wreszcie królestwo boskiego elektrycznego światła, by uwolnić 
Wenecję od kupnego blasku księżyca w jej umeblowanych pokojach”109. 
Zademonstrowany w tych słowach styl oraz sposób formułowania wizji przyszłego 
porządku jest charakterystyczny dla Marinettiego (sformułowania utrzymane w 
podobnym duchu głoszone były przez niego często, znajdujemy je także w manifeście 
Przeciw paseistycznej Hiszpanii110) i nie ustępuje pierwotnemu Manifestowi 
futurystycznemu. Przywołajmy w tym miejscu jego najbardziej szokujące hasła: „9. 
Chcemy sławić wojnę – jedyną higienę świata – militaryzm, gest niszczycielski 
anarchistów, piękne idee, za które się umiera, oraz pogardę dla kobiet. 10. Chcemy 
zburzyć muzea, biblioteki, akademie wszystkich rodzajów, chcemy zwalczać moralizm, 
feminizm i wszelką oportunistyczną lub utylitarną podłość. 11. Będziemy opiewać tłumy 
wstrząsane pracą, rozkoszą lub buntem; będziemy opiewać różnobarwne i polifoniczne 
przypływy rewolucji w nowoczesnych stolicach; wibrującą gorączkę nocną arsenałów i 
stoczni podpalanych przez gwałtowne księżyce elektryczne; nienasycone dworce 
kolejowe, pożeracze dymiących wężów; fabryki uwieszone u chmur na krętych sznurach 
swoich dymów; będziemy opiewać mosty podobne do gimnastyków-olbrzymów, którzy 
okraczają rzeki, lśniące w słońcu błyskiem noży; awanturnicze statki węszące za 
horyzontem, szerokopierśne lokomotywy, galopujące po szynach, jak stalowe konie 
okiełznane rurami, i lot ślizgowy aeroplanów, których śmigło łopoce na wietrze jak flaga 
i zdaje się klaskać jak rozentuzjazmowany tłum. (…) Kładźcie ogień pod szafy 
biblioteczne! Zmieńcie bieg kanałów, aby zatopić muzea! Cóż za radość widzieć 

                                                             
109 F. T. Marinetti, Guerra, sola igielne del mondo, Milano 1915, cyt. za: Chr. Baumgarth, Futuryzm, tłum. 

J. Tasarski, Warszawa 1987, s. 85.  
110 Por. Chr. Baumgarth, Futuryzm, tłum. J. Tasarski, Warszawa 1987, s. 93. 
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pływające po wodzie, zdane na łaskę fal, podarte i wypłowiałe dawne wspaniałe płótna. 
Chwytajcie za kilofy, za siekiery, za młoty i burzcie bez litości szacowne miasta!”111  

Ta oczywista mieszanina grafomanii i anarchistycznych gróźb epatuje naiwnością 
ludzi, którzy zupełnie nie uświadamiają sobie, że z łatwością stają się marionetkami 
owładniętych żądzą władzy polityków. Nawoływanie do niszczenia zabytków kultury 
światowej to jedno, głoszenie pochwały wojny, to już zupełnie inna sprawa. Na 
podstawie wspomnień Benedikta Liwszyca można dojść do przekonania, że Marinetti 
nie znajdował z powodu tych haseł uznania wśród mieszkańców Moskwy i Petersburga, 
którzy doświadczyli już okropności wojny domowej. 

Trudno sobie wyobrazić, że po ogłoszeniu manifestu futurystycznego dowolny 
artysta stał przed następującą, prostą alternatywą: mógł stać się albo futurystą, albo 
paseistą, a więc mógł opowiedzieć się za nowoczesnością, albo stanąć w obronie 
wstecznictwa. Pogarda wobec artystów, którzy biernie korzystali z szablonów 
przeszłości, a zatem przede wszystkim z dzieł klasycznych, nie mogła być wyłącznym 
prawem futurystów. Byłoby przejawem daleko posuniętej naiwności żywić wciąż 
jeszcze przekonanie, że monopol na nowoczesną sztukę mają tylko futuryści. Bierdiajew 
wykazał, że przejawem krytykowanej również przez nich bierności było w istocie także 
korzystanie wyłącznie z nowych szablonów, nie sięgających nigdzie dalej, aniżeli do „tu” 
i „teraz”, a więc tworzonych bez żadnego uwzględniania dziedzictwa źródłowego ducha, 
historii, przyszłości itd. Być może również z tych powodów futuryzm z taką łatwością 
stał się narzędziem propagandy politycznej na usługach bolszewickiego reżimu.  

Nieprzypadkowo pierwszą wojnę światową Bierdiajew nazwał wojną futurystyczną: 
„Futuryzm przeszedł od sztuki do życia i wywołał w życiu potężniejsze skutki niż w 
sztuce”112. W istocie bowiem, pierwsza wojna światowa okazała się zderzeniem 
dwudziestowiecznej techniki z dziewiętnastowieczną taktyką, zderzeniem maszyny z 
człowiekiem. Bierdiajew trafnie określał ówczesne działania wojenne, jako „wojnę 
maszyn”113. Wśród najważniejszych wynalazków technicznych wykorzystanych po raz 
pierwszy na wielką skalę podczas pierwszej wojny światowej były między innymi czołgi, 
w szczególności zaś gazy bojowe, użyte 25 kwietnia 1915 roku podczas bitwy pod Ypres 
(kiedy to jeden atak spowodował śmierć około 5 tysięcy żołnierzy i wywołał ciężkie 
zatrucie u dalszych 10 tysięcy). Wkrótce potem na wyposażeniu wojska pojawiły się 
łodzie podwodne, a następnie pierwsze lotniskowce. W Niemczech już w 1910 roku 
działała pierwsza szkoła lotnictwa wojskowego, a w 1912 roku Anglia oraz Francja 
tworzyły pierwsze powietrzne siły zbrojne. Należy dodać, że przecież jeszcze nie tak 

                                                             
111 F. T. Marinetti, Akt założycielski i manifest futuryzmu, tłum. M. Czerwiński, [w:] Artyści o sztuce. Od 

van Gogha do Picassa, wybór i oprac. E. Grabska i H. Morawska, Warszawa 1977, s. 151, 153.  
112 M. Bierdiajew, Kryzys sztuki, s. 53. 
113 Tamże.  
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dawno temu latanie uważano wyłącznie za ekstrawagancki sport, zaś samoloty 
konstruowano dla ustanawiania kolejnych rekordów prędkości. Wojna maszyn 
nieśpiesznie przygotowała grunt dla świata maszyn. Bierdiajew również później 
wielokrotnie podkreślał niebezpieczeństwo przejęcia przez maszyny władzy nad 
ludzkim życiem. To jeden z trwalszych wątków przewijający się w całym jego 
pisarstwie114.  

Filozof zawczasu przestrzegał przed wojskową potęgą Niemiec, uważając je za 
mocarstwo uprawiające w owym czasie politykę szantażu115. W przygotowaniach do 
pierwszej wojny światowej bez wątpienia cesarskie Niemcy odgrywały główną rolę. 
Prawica niemiecka wciąż szukała konfliktu zewnętrznego, który odwróciłby uwagę 
społeczeństwa od spraw politycznych, rozbudzając patriotyczne wsparcie dla rządu. 
Taktyka ta rzeczywiście przyniosła pożądane rezultaty. Bierdiajew był przeświadczony, 
że futurystyczny militaryzm nieuchronnie będzie zmierzał do negacji człowieczeństwa, 
do odrzucenia dawnych, tradycyjnych postaw i wartości (w tym również klasycznego 
piękna). Żywił przekonanie, że urzeczywistnienie pozornie niegroźnych idei jest tylko 
kwestią czasu. Filozof mylił się jednak sądząc, że – jeśli można użyć takiego określenia – 
Rosjanie są najmniej futurystyczni, ponieważ są najmniej „umaszynowieni”. Rosja była 
nie mniej futurystyczna niż inne europejskie kraje o podobnych ambicjach politycznych, 
co potwierdza tempo, z jakim wprowadzono tu nową, militarną technikę. Bowiem 
również Rosjanie na szeroką skalę zaczęli wkrótce korzystać z maszyn, by w drugiej 
połowie dwudziestego wieku stać się liderem w światowym wyścigu zbrojeń. 

W Kryzysie sztuki Bierdiajew zwraca uwagę między innymi na szybkie tempo, w jakim 
świat uległ temu, co określone tu zostało jako „wojenno-futurystyczny wicher”116. 
Uznając ten proces za „odwieczne barbarzyństwo ludzkości” zaznaczyć trzeba, że 
rosyjscy futuryści głosili pochwałę oraz ideał pierwotnego, prymitywnego 
barbarzyństwa, które w przyszłości miało zniszczyć „burżuazyjną kulturę urbanizmu”. 
Uwikłanie futurystów w politykę nie było jednak, mimo pozorów, zamierzone. 
Entuzjazm z jakim Majakowski i bracia Burlukowie witali leninowski przewrót, łączył 

                                                             
114 Por. E. W. Barabanow, Priedislowie k publikacji stati N. Bierdiajewa Cziełowiek i maszina, [w:] 

„Woprosy Fiłozofii” 2 (1989), s. 143-147. Barabanow podkreśla, że: „Artykuł Cziełowiek i maszina 
Bierdiajew wyjątkowo sobie cenił. Tekst był przedrukowywany w sześciu zbiorach wydanych w językach 
obcych, gdzie wyjaśniał swój punkt widzenia problemu kryzysu dotyczącego człowieka i ludzkości, który 
został spowodowany burzliwym rozwojem techniki i pojawieniem się naukowo-technologicznej ideologii” 
(Tamże. s. 146). Por. także W. A. Kondakow, Fiłozofia techniki w tworcziestwie N. A. Bierdiajewa i 
sowriemiennost, „Wiertnik OGU” 2 (2004), s. 15-18. 

115 O specyfice militaryzmu niemieckiego Bierdiajew wypowiadał się w polemice z Fiodorowem. Por. 
M. Bierdiajew, Prorocziestwa N. F. Fiodorowa o wojnie, [w:] Mutnyje liki. Tipy religioznoj mysli w Rossji, 
Moskwa 2004, s. 68-69. 

116 M. Bierdiajew, Kryzys sztuki, s. 54. 
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się zarazem z erupcją barbarzyństwa i prymitywnej antyestetyki, lecz był także 
przykładem skuteczności działania eksperymentu z zakresu inżynierii społecznej, w 
którym właśnie realizowały się marzenia futurystów117. Dla Bierdiajewa barbarzyństwo 
przybierało dwie zasadnicze formy, ujawniało się jako „barbarzyństwo ducha oraz 
barbarzyństwo krwi i ciała”118. Filozof określał w ten sposób siłę czerpiącą energię z 
nieprzetworzonej jeszcze kultury, w barbarzyństwie dostrzegał „ciemne źródło bytu”. 
Określenie to stanowi zapowiedź późniejszej Bierdiajewowskiej koncepcji wolności, w 
której wolność jawi się, jako siła głębsza i bardziej pierwotna od wszelkiego bytu, w tym 
również od Boga. Bierdiajew teoretyczne źródła swojej koncepcji wolności utożsamiał z 
mistyką Jakuba Böhmego, w szczególności z ideą Ungrund, z którą z pewnością 
koresponduje owo „ciemne źródło bytu”. W dosłownym tłumaczeniu Ungrund oznacza 
„brak podstawy”, jednak Boehme nadał temu terminowi swoisty sens. Ungrund można 
sobie wyobrazić, jako nieskończoną otchłań i absolutną próżnię, która dopiero 
przeobrazi się w Boga119. Barbarzyństwo, zdaniem Bierdiajewa, stanowi 
charakterystykę stanu świata przeżywającego kryzys, jest zapowiedzią schyłku 
panującego porządku w świecie120. Bierdiajew głosi idę „związku barbarzyństwa i 
                                                             

117 Władza od początku kokietowała futurystów, wyczuwając prawdopodobnie społeczny potencjał 
tego nowego nurtu głoszącego zbliżającą się technokrację i nawołującego do burzenie wszystkiego, co 
stare. Łatwo było w tej retoryce zdobyć się również na pochwałę przemocy i niebezpieczeństwa, nic więc 
dziwnego, że we Włoszech futuryści zbliżyli się do faszyzmu, zaś w Rosji – do komunizmu. Artyści tworzą 
tu dzieła już typowo propagandowe (Majakowski i Burlukowie), w których chwytliwe slogany „pracują” 
na rzecz nowego ustroju. Marzeniem futurystów była walka z tradycją, oryginalność, pragnienie 
połączenia się człowieka z maszyną, ukazania dynamicznej natury świata. Por. Ch. Baumgart, Futuryzm, 
tłum. J. Tasarski, Warszawa 1987. 

118 M. Bierdiajew, Kryzys sztuki, s. 55. 
119 Por. J. Krasicki, Bierdiajew i Boehme, [w:] Bierdiajew i inni. W kręgu myśli rosyjskiego renesansu 

religijno-filozoficznego, Warszawa 2012, s. 55-67; J. McLachlan, Mythology and freedom. Nicholas 
Berdyaev’s uses of Jacob Boehme’s Ungrund myth, [w:] „Philosophy today”, Winter 1996, s. 474-485; M. 
Zuber, Twórczość jako wolność. Rosyjskie przykłady, „Czasopismo Filozoficzne” 3 (2008), s. 3-28. 

120 Ludziom reprezentującym wysublimowaną kulturę antyku chrześcijanie musieli wydawać się 
barbarzyńcami, choć w gruncie rzeczy reprezentowali nową, wyższą formę ducha. Można powiedzieć, że 
chrześcijaństwo wywodziło się przecież z „ciemnego źródła bytu”, głosiło nadejście światłości, która 
przezwycięży ciemność. Autor Nowego Średniowiecza cenił punkt widzenia gnostyków, którzy, w jego 
opinii, łączyli odkrycia „barbarzyństwa” i odkrycia „upadku”. Interesujące, że gnoza była w przekonaniu 
Bierdiajewa również jedną z form przezwyciężania upadku kultury. Nic dziwnego, że w czasie, gdy spory o 
kwestie religijne stawiały Bierdiajewa w opozycji wobec innych przedstawicieli „srebrnego wieku”, 
chętnie powoływał się na gnozę. Nie był w tym odosobniony. Lew Szestow, dyskutując z tezami Mikołaja 
Bierdiajewa dotyczącymi sposobu rozumienia istoty wolności pisze: „Lecz i Boehme, i idealiści niemieccy, i 
Bierdiajew nie chcą liczyć się z Pismem św., a ściśle – odrzucają myśl, że objawienia można szukać i 
znaleźć je tylko tam. Istnieje inne źródło objawienia – już o nim wspominaliśmy: gnoza.” (L. Szestow, 
Gnoza a filozofia egzystencjalna. Eseje filozoficzne, tłum. C. Wodziński, Warszawa 1990, s. 53). Bierdiajew 
w Kryzysie sztuki wspomina o „mądrości typu gnostycznego” (M. Bierdiajew, Kryzys sztuki, s. 55), 
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schyłkowości”121. W 1923 roku, w Filozofii nierówności pisał: „Barbarzyństwo i 
schyłkowość z przeciwległych końców grożą kulturze. Każda kultura wyczerpuje się, 
wysycha i pochyla się do upadku. Na szczycie swoim kultura odrywa się od swoich 
ontologicznych podstaw, oddziela się od życiowych swoich źródeł, cienieje i zaczyna 
przekwitać.”122. Opis kultury schyłkowej obfituje w liczne metafory, których zadaniem 
jest oddanie natury epoki u kresu jej rozwoju, w momencie kryzysowego przełomu. 
„Koniec XIX wieku – pisze Bierdiajew – w apogeum kultury, zrodził trujące kwiaty 
dekadencji”123. Z tej perspektywy przekwitanie kultury jest procesem tyleż naturalnym, 
co nieodwracalnym, ale jak nadmienia filozof, epoki upadku kultury „bywają także 
epokami wyostrzenia świadomości”124. Bierdiajew powołuje się tu na przykład upadku 
kultury antyku, na neoplatonizm, a więc na ten okres starożytności, który stworzył 
trwałe podstawy obecnej formy kultury i odegrał decydującą rolę w duchowym rozwoju 
ludzkości. Dekadencję kultury antycznej rosyjski filozof uważał za owoc duchowego 
życia już nowego, chrześcijańskiego świata, który z kolei okazał się ratunkiem przed 
duchowym barbarzyństwem. Prawdziwe barbarzyństwo „ciała i krwi” zarzucał narodom 
germańskim, którym brakowało „pradawnego związku z antykiem”. Przyznawał 
wprawdzie kulturze niemieckiej nową głębię, lecz odmawiał jej tej dwoistości „która 
dawałaby późną mądrość zmierzchu”125. 

 
* * * 

 
Marinetti chętnie podróżował po Europie i z zapałem proroka głosił swoje idee. 

Odwiedził nie tylko Londyn i Berlin, ale gościł również w Moskwie i Petersburgu, gdzie 
żywo interesowano się nową sztuką. W roku 1914 popularność Marinettiego w Rosji 
była ogromna, chociaż młodzi rosyjscy artyści i poeci, tacy jak Łarionow, Gonczarow, 
Kruczeny, Chlebnikow, Majakowski czy Malewicz, na własny sposób szukali 
                                                                                                                                                                                              
charakterystycznej dla ówczesnych rosyjskich elit, na co zwraca uwagę Artur Jocz: „Rosyjski filozof był 
przekonany, że współczesna mu teozofia i antropozofia stanowią przedłużenie i kontynuację dawnych 
dociekań gnostyckich. Głosił on, że uduchowienie świata materialnego prowadzi do przezwyciężenia 
tkwiącej w nim dualistycznej opozycji duchowość – doczesność (materialność). W jego mniemaniu 
uduchowienie niweluje również dualistyczne przeciwstawienie Boga i człowieka (rodzi się ono wówczas, 
gdy człowiek chce zająć miejsce Boga). (…) Bierdiajew chce także wierzyć, że uduchowienie będzie 
lekarstwem na zniewolenie człowieka przez maszynę.” (A. Jocz, Gnoza Mikołaja Bierdiajewa, czyli 
lekarstwo na dualistyczne rozterki kultury europejskiej „Nomos” 49/50 (2005), s. 56). 

121 M. Bierdiajew, Kryzys sztuki, s. 54. 
122 M. Bierdiajew, Filozofia nierówności. Listy do nieprzyjaciół. Rzecz o filozofii społecznej, tłum. J. 

Chmielewski, Kęty 2006, s. 197. 
123 M. Bierdiajew, Kryzys sztuki, s. 55. 
124 Tamże, s. 54. 
125 Tamże, s. 55. 
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artystycznego wyrazu dla idei nowego wieku. Byli wśród nich również tacy, którzy nie 
akceptowali kolejnych manifestów włoskiego futurysty. Na przykład malarz polskiego 
pochodzenia, Kazimierz Malewicz, w 1914 roku, mieszkając wówczas w Moskwie „wraz 
z futurystycznymi poetami, których książki ilustrował, uczestniczył w manifestacjach 
przeciwko Marinettiemu wizytującemu Rosję”126. 

Bieg wydarzeń w Rosji i w Europie sprzyjał futurystycznemu pochodowi. Ruch 
wyrażający fascynację nowymi osiągnięciami przekształcił się w afirmację przyszłości. 
Zakładał, że słuszne jest tylko to, co nowe, co wyraża dynamizm, nawet jeśli czyni to w 
agresywnej formie. W języku polityki jawnie bądź nie wprost wyrażał racje władzy. 
Dotyczyło to zarówno malarstwa jak i literatury, poezji. Majakowski, podobnie jak wielu 
innych ówczesnych artystów, podszedł do społecznych i politycznych zmian 
entuzjastycznie i z naiwną wiarą, której Bierdiajew nigdy nie podzielał127. W swoim 
słynnym wierszu Lewą marsz grzmiał: 

 
Rozwijajcie się w marszu! 
W gadaniach robimy pauzę. 
Ciszej tam, mówcy! 
Dzisiaj 
ma głos 
towarzysz Mauzer. 
Dosyć już żyliśmy w glorii 
praw, które dał Adam i Ewa: 
Zajeździmy kobyłę historii! 128 
 
Z czasem jednak sztuka awangardowa została zaangażowana w polityczną 

propagandę. Przykładem takiego zaangażowania jest chociażby zaplanowana przez 
Majakowskiego i Lebiediewa akcja z roku 1920, która polegała na eksponowaniu w 
oknach wystawowych budynków publicznych oraz specjalnych pociągów plakato-
komiksów agitacyjnych, wykonywanych na zamówienia oficjalnych władz. Działalność 
nazwano oknami ROSTA (co stanowiło skrót nazwy Rosyjskiej Agencji Telegraficznej). 

                                                             
126 A. Turowski, Supremum Malewicza, Warszawa 2004, s. 24. 
127 Por. B. Jangfeldt, Majakowski. Stawką było życie, tłum. W. Wygaś, Warszawa 2010. 
128 W. Majakowski, Lewa marsz, tłum. A. Słonimski, napisany w 1918 roku. Warto pamiętać, że od roku 

1917 do 1925 kierunki awangardowe cieszyły się poparciem oficjalnych władz, które postanowiły 
stworzyć kadry dla sztuki nowego, radzieckiego społeczeństwa. Najważniejszym przedstawicielom 
awangardy oferowano wysokie stanowiska na wyższych uczelniach artystycznych, dzięki czemu przez 
dziesięć lat awangarda wyznaczała sztukę rewolucji. W końcu jednak, w latach trzydziestych artyści 
awangardowi, którzy przeżyli czystki musieli uciekać na Zachód.  
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W związku z szybką industrializacją, opartą na najnowszych zdobyczach myśli 
technicznej, na oczach jednej generacji wyrosła nowa cywilizacja, zupełnie inna od 
poprzedniej. Ta nowa cywilizacja „czciła” maszynę, nowość i tempo, roztaczała przed 
ludźmi złudne perspektywy zwycięskiego podboju i zwodziła wizjami 
podporządkowania całego świata ludzkiej woli129. W roku 1914 nie sposób było jeszcze 
w pełni ocenić w jakim stopniu rosyjski futuryzm uwikłany jest w politykę. Była to wciąż 
jeszcze niejasna przyszłość leżąca przed futurystyczną sztuką, ale zdaniem Bierdiajewa 
demoniczny charakter tego nurtu zapowiadał niejasno już jego nieuchronny koniec: 
„Futuryści dali się ponieść czemuś, czego istoty nie zdołali uchwycić, ponieważ nie do 
końca byli świadomi, do czego właściwie zmierzają.”130. 

Zachłyśnięcie się futurystycznym buntem, było w istocie powierzchowne. Jego siła 
polegała na dezindywidualizacji, na przemocy grupowego przeżycia: „Człowiek gubi się 
w futuryzmie, zatraca świadomość własnej tożsamości, ginie w bezkształtnych i 
nieludzkich masach. Kierują nim nieludzkie kolektywy.”131. Ta skłonność do ulegania 
przemocy tego co nieludzkie, wysuwa się niekiedy na pierwszy plan zarówno w 
analizach Bierdiajewa jak i Bułgakowa jako zarzut wobec sztuki Picassa. Bierdiajew nie 
oceniał futurystów z estetycznego punktu widzenia, ale kreślił wizję leżącej u podstawy 
tej sztuki, nowej antropologii, zwracał uwagę na złowieszczą „(…) fragmentaryzację 
obrazu człowieka, jego duszy i ciała rzuconego w nieludzką przestrzeń. Nawet kubizm 
tak wielkiego malarza jak Picasso rozczłonkował obraz człowieka i zburzył jego 
tożsamość”132. 

 
* * * 

 
Bierdiajew nie kwestionował futuryzmu (ponieważ zdawał sobie sprawę z 

koniecznych przyczyn leżących u jego podstaw), ale szukał możliwości rozwiązania 
futurystycznego konfliktu pomiędzy tradycyjnym światem piękna, a nową epoką 
bezdusznej maszyny. Interpretował tę sztukę jako symbol nowych czasów, traktował ją 
jako zapowiedź nadchodzącej cywilizacji (przeciwstawianej kulturze mijającej i 
nadchodzącej epoki), jako znamię jej swoistego charakteru. Jednak, niezależnie od 
istniejących podziałów na nurty w sztuce dawnej i nowej, dostrzegał coś znacznie 
ważniejszego – leżącą u jej podstaw twórczą zasadę: „Zasada twórcza i zasada 
konserwatywna nie mogą sprzeciwiać się sobie. Nowe świątynie nie muszą wcale 

                                                             
129 Por A. Hutnikiewicz, Od czystej formy do literatury faktu, Warszawa 1976. 
130 M. Bierdiajew, Nowe średniowiecze, s. 35. 
131 Tamże, s. 36. 
132 Tamże, s. 35. 
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niszczyć starych świątyń. Przyszłość nie sprzeciwia się przeszłości, kiedy zwycięża duch 
wieczności.”133.  

Tymczasem „duch wieczności” nie był siłą napędzającą futurystyczne idee, ideologię 
maszyny oraz zastępy „rosyjskich młokosów”134, entuzjastycznie pragnących nadejścia 
nowego świata, ale tu i teraz, najlepiej natychmiast, wszystko to zaś w imię świetlanej 
przyszłości. Bierdiajew takiej postawy nie podzielał, lecz przyglądał się i ostrzegał: 
„Niesprawiedliwa, fałszywa i odrażająca jest wasza bezgraniczna wiara w przyszłość. 
Ten futuryzm jest waszym podstawowym grzechem. Rozrywa on i rozprasza jednolity, 
historyczny i kosmiczny byt. Ów futurystyczny sposób przeżywania świata, który 
pojawił się w związku z nowymi nurtami w sztuce, cechuje radykalizm (…).”135. 
Futurystyczny radykalizm burzył w przekonaniu Bierdiajewa wszelką harmonię, nie był 
twórczy i stawiał pod znakiem zapytania kwestię wolności osoby. Zarówno w życiu jak i 
sztuce futuryzm wydawał się filozofowi drogą donikąd: „Futuryzm, który jest prądem 
poważniejszym, niż to się pozornie wydaje. Deformuje obraz człowieka i obraz przyrody, 
przez co na zawsze chce zerwać z renesansową stylistyką, opierająca się wyłącznie na 
formach klasycznych. Futuryzm jest znamienny dla końca Renesansu: obala dzieło 
Michała Anioła, Leonarda da Vinci, zrywa całkowicie ze Starożytnością i z klasycznymi 
formami sztuki. (…) nie poszukuje środków wyrazu ani w przyrodzie, ani w człowieku – 
upatruje ich w maszynie. Futuryzm nie radzi sobie jednak z konsekwencjami potężnego 
procesu, w wyniku którego dokonuje się mechaniczne pokawałkowanie jedności natury 
i człowieka.”136. 

Ulegając tendencji do „kawałkowania jedności natury”, ulegając powszechnemu 
buntowi skierowanemu przeciw temu, co zastane, futuryzm zerwał wszelkie związki z 
tradycją, z klasycznym antykiem: „Anonse prasowe, kawałki szkła, podeszwy butów, 
wszystko to zlewa się z formami naturalnymi i całkowicie je niszczy. Formy ciała 
ludzkiego w sztuce mają źródła antyczne i dlatego ich zniszczenie oznacza ostateczne 
zerwanie ze Starożytnością.”137. Ani malarstwo, ani żadna inna sztuka nie mają szans na 
tworzenie prawdziwych wartości, jeśli nie sięgają wzwyż, ale koncentrują się jedynie na 
materii, na odpadkach, na śmieciach takich jak anonse prasowe, albo kawałki szkła. 

 
 

                                                             
133 Mikołaj Bierdiajew, Filozofia nierówności. Listy do nieprzyjaciół. Rzecz o filozofii społecznej, przekład 

Jacek Chmielewski, Kęty 2006, s. 88. 
134 M. Bierdiajew, Światopogląd Dostojewskiego, s. 81. 
135 Mikołaj Bierdiajew, Filozofia nierówności, s. 89. 
136 M. Bierdiajew, Nowa średniowiecze, s. 35. 
137 Tamże. 
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3. Miasto z mgieł 
 
„Budowa Sankt Petersburga to bodaj najbardziej dramatyczny w dziejach świata 

przykład modernizacji zaplanowanej i narzuconej drakońskimi metodami od góry. W 
1703 roku Piotr I rozpoczął budowę miasta na bagnach, gdzie rzeka Newa, wypływająca 
z jeziora Ładoga, uchodzi do Zatoki Fińskiej, należącej do Morza Bałtyckiego. Piotr 
wymyślił, że Petersburg będzie połączeniem bazy marynarki wojennej (…) i ośrodka 
handlowego. (…) Podobnie jak Amsterdam i Wenecja, miasto pomyślane zostało jako 
system wysp i kanałów z centrum położonym wzdłuż nabrzeża. Plan przestrzenny miał 
charakter geometryczny i zgodny z układem linii prostych, co w urbanistyce zachodniej 
stanowiło normę od czasów Renesansu, ale było czymś bezprecedensowym w Rosji, 
gdzie miasta były chaotycznymi skupiskami splątanych, krętych, średniowiecznych 
uliczek.”138 Marshall Berman zwraca uwagę na rozmach zamysłu Piotra I, a jednocześnie 
na ideowy kontrast, jaki zachodził między projektem zgeometryzowanej formy 
architektonicznej, a rzeczywistością osiemnastowiecznej Rosji. Warto jednak 
skorygować nieco generalizujący pogląd amerykańskiego filozofa. Regularna geometria 
założeń miejskich nie jest cechą zachodniej urbanistyki dopiero od czasów idealnych 
miast renesansowych (polskim, podręcznikowym przykładem jest oczywiście Zamość), 
podobnie jak nie jest prawdą, że średniowieczne miasta „były chaotycznymi skupiskami 
splątanych, krętych, (…) uliczek” nawet, jeśli ten ostatni sąd pozostaje prawdziwy w 
odniesieniu do miast rosyjskich. Przeciwnie, europejskie miasta średniowieczne – 
typowym przykładem jest z kolei toruńska starówka – charakteryzowały się monotonną 
siecią przecinających się pod kątem prostym ulic dzielących miasto na kwadraty i 
prostokąty kwater mieszkalnych i placów. Geometryczna regularność zabudowy nie jest 
więc cechą typową jedynie dla takich architektonicznych symboli modernizmu jak 
Manhattan, ale obecna jest w zachodniej kulturze od dawna139. 

                                                             
138 M. Berman, „Wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu”. Rzecz o doświadczeniu nowoczesności, 

tłum. A. Szuster, Kraków 2006, s. 228.  
139 Nie ma potrzeby sięgania do przykładów monumentalnej zgeometryzowanej architektury 

starożytnych miast czy założeń pałacowo-świątynnych. Założenia takie są czymś rzadkim i wyjątkowym 
wobec ogromu przestrzeni w ogóle nie zamieszanej. Ten sam zarzut można by sformułować również 
wobec przykładów średniowiecznej urbanistyki, która pozostaje zamknięta w ciasnych murach miejskich, 
za którymi rozciągał się nieprzebyty bezkres dzikiej przyrody. Por. J. Le Goff, Kultura średniowiecznej 
Europy, tłum. A. Szumańska-Grossowa, Warszawa 2002. Autor podaje jako przykład odnotowanego 
kontrastu miedzy naturą i miastem legendę o Tristanie: „Kiedy młody Tristan, wymknąwszy się 
norweskim kupcom-piratom, dotarł do brzegów Kornwalii, «z wielkim wysiłkiem wdrapał się na brzeg i 
ujrzał falisty i pusty step, poza którym rozciągła się bezkresny las»„ (tamże, s. 165). 
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W przypadku Petersburga zbiega się w jednym punkcie szereg czynników typowych 
dla modernizmu140. Przede wszystkim – na co już zwróciłam uwagę – na pierwszy plan 
wysuwa się geometryczny charakter założeń urbanistycznych, przeciwstawiany 
nieregularnej, w tym sensie również chaotycznej, dzikiej przyrodzie. Miasto zostaje 
ustanowione przemocą, stając się swoistym potwierdzeniem dominacji człowieka nad 
naturą: rzeka zostaje wprowadzona w sieć kanałów a grząski grunt umocniony i 
wyniesiony ponad poziom zalewających wód. Miasto zostało „wymyślone”, jest 
urzeczywistnionym wyobrażeniem, myślą, słowem, które potężna wola (w tym 
przypadku Piotra I) przemieniła w ciało, ale zarazem też – snem i iluzją, która stała się 
rzeczywistością. Te wątki pojawiają się w powieści Andrieja Biełego zatytułowanej 
Petersburg i są główną nicią przewodnią eseju Bierdiajewa pt. Powieść astralna.  

Fenomen opisywanego w ten sposób Petersburga jest jednak pełen dwuznaczności. 
Bez wątpienia miasto na wodzie symbolizuje ideały nowoczesności jakie zamierzał 
wcielić w życie Piotr I (w pewnym sensie już „miedziany jeździec” położył podwaliny 
pod bogatą symbolikę opozycji między Petersburgiem i Moskwą141, w której Petersburg 
ucieleśnia, z jednej strony, idee nowoczesności, postępu i oświecenia, ale zarazem 
symbolizuje to, co obce, skażone i nieludzkie), skłania jednak zarazem do refleksji, czy 
ludzka zdolność tworzenia (zrealizowana w tym przypadku w sposób spektakularny i z 
rozmachem niespotykanym na zachodzie Europy) rzeczywiście osiąga tu swój cel. Czy 
stworzona rzeczywistość jest światem, który naprawdę zamierzaliśmy 
urzeczywistnić142? 
                                                             

140 Pomijam w tym miejscu cały szereg konserwatywnych czynników, które decydowały o typowo 
rosyjskim charakterze miasta. Zwraca na nie uwagę Berman (M. Berman, „Wszystko, co stałe, rozpływa się 
w powietrzu”. Rzecz o doświadczeniu nowoczesności, s. 231 i nast.). 

141 Por. A. De Lazari (red), Idee w Rosji, t. 6, Warszawa 2001, s. 158 i nast. „… petersburski mit miasta 
skazanego na zagładę, skomplikowany dodatkowo przez kolejny wartościujący stereotyp miasta 
światowego, w wyniku czego Petersburg uznawany był i za nośnik «cywilizacji», i za entropijnego 
odmieńca kulturowego. Petersburg to Miasto-Babilon” (s. 162); „Cywilizacyjny entuzjazm nowej stolicy 
uznawano za zapowiedź Apokalipsy. Miasto-cywilizator, oczekujące na Sąd Ostateczny – taki jest 
Petersburg Dostojewskiego i M. Jazykowa” (s. 162-163). 

142 Dostojewski uczynił Petersburg scenografią najmroczniejszych ludzkich występków. Bierdiajew 
zwraca uwagę, że owa „scenografia” (zwłaszcza miasto, mieszkanie, przedmioty) nie jest dekoracją, ale w 
powieści Dostojewskiego zawsze jest wyrazem wewnętrznego świata ludzkiego. „W twórczości Dosto-
jewskiego obecne jest miasto, jego slumsy, brudne knajpy i cuchnące «umeblowane pokoje». Jednak 
miasto oddaje atmosferę człowieka, jest momentem tragicznego losu człowieka, miasto jest przesiąknięte 
człowiekiem, ale nie ma samodzielnego istnienia, jest jedynie tłem dla człowieka. Człowiek odpadł od 
przyrody, oderwał się od organicznych korzeni i popadł w ohydne miejskie slumsy, gdzie skręca się w 
mękach. Miasto jest tragicznym losem człowieka. Miasto Petersburg, które tak wzruszająco odczuwał i 
opisywał Dostojewski, jest majakiem zrodzonym przez człowieka w jego odszczepieństwie i wędrówce. W 
atmosferze mgły tego widmowego miasta rodzą się szalone myśli, dojrzewają plany przestępstw, w 
których przekroczone zostaną wszelkie granice ludzkiej natury. Wszystko jest skoncentrowane i 
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Z pewnością po tych kilku słowach wprowadzenia staje dla nas znacznie bardziej 
zrozumiałe, dlaczego Bierdiajew włączył esej poświęcony powieści Andrieja Biełego do 
tomu Kryzys sztuki. Podstawowym powodem było z pewnością przekonanie, że powieść 
Biełego jest najlepszym literackim opracowaniem problematyki, która została ujęta w 
malarstwie Picassa. Bieły wydaje się Bierdiajewowi przede wszystkim kubistą w 
literaturze, który tak jak Picasso doprowadza do ostatecznej skrajności idee, w jakie 
ślepo wierzyli moderniści. Gdyby więc zamiarem jakiegoś autora było prześledzenie 
najbardziej ukrytych źródeł dwudziestowiecznego modernizmu, to z pewnością 
materiału do opracowania dostarczyłby mu Petersburg. 

Andriej Bieły143 to pseudonim, przybrany przez Borysa Nikołajewicza, syna 
znakomitego matematyka prof. Mikołaja Bugajewa, specjalisty w zakresie teorii liczb i 
analizy matematycznej. Borys Bugajew definitywnie nie porzucił ścisłych 
zainteresowań, studiował zarówno nauki przyrodnicze jak i humanistyczne, dopiero w 
późniejszym okresie ostatecznie zwyciężyła w nim skłonność do literatury. Bieły był 
jednym z ważniejszych teoretyków symbolizmu144, pisał artykuły filozoficzne i 
                                                                                                                                                                                              
zgęszczone wokół człowieka oderwanego od Boskiej praosnowy. Wszystko to, co jest zewnętrzne - miasto 
i jego szczególna atmosfera, pokoje i ich kalekie wyposażenie, knajpy z ich zapachem i brudem - wszystko 
to jest jedynie znakami, symbolami wewnętrznego, duchowego świata człowieka, jest jedynie odbiciem 
wewnętrznego losu człowieka. Nic, co zewnętrzne - świat przyrody, społeczeństwo, byt - nie ma dla 
Dostojewskiego samodzielnego znaczenia.” (M. Bierdiajew, Światopogląd Dostojewskiego, tłum. H. 
Paprocki, Kęty 2004, s. 23).  

143 Andriej Bieły, właśc. Boris Nikołajewicz Bugajew (1880-1934). Poeta, symbolista, krytyk, 
antropozof. Mikołaj Łosski za jego podstawową pracę filozoficzną uważa Simbolizm wydany w roku 1910. 
Według Biełego „Życie ujawnia się nie poprzez poznanie naukowe, a poprzez działalność twórczą, która 
jest niedostępna dla analizy, integralna i wszechmocna” (Historia filozofii rosyjskiej, tłum. H. Paprocki, Kęty 
2000, s. 375). Bieły był współzałożycielem rosyjskiej edycji międzynarodowego czasopisma filozoficznego 
„Logos” (w 1912 r.), por. L. Stołowicz, Historia filozofii rosyjskiej, tlum. B. Żyłko, Gdańsk 2008, s. 348. Był 
także autorem wielu utworów pisanych poetycką prozą, miedzy innymi: Symfonia (1902-1918) – Symfonia 
II, tłum. J. Tuwim [w:] A. Bieły, Poezje, Warszawa 1975 s. 255-258, Srebrny Gołąb (1909), tłum. S. Pollak, 
Warszawa 1987; Kocio Letajew (1917-1918), Petersburg (1913-1914), tłum. S. Pollak, Warszawa 1974, 
Ochrzczony Chińczyk (1927), ale również epopei Moskwa (1926-32) oraz pamiętników. Pisał w takich 
periodykach jak „Woprosy Żyzni” (1905) „Put’” (1910), był współorganizatorem Wolnej Akademii 
Filozoficznej (1918). W latach 1921-1923 w Berlinie, wydawał czasopismo „Epopeja”. Por. J. Szymak-
Reiferowa, Legenda Andrzeja Biełego (Poeta we wspomnieniach współczesnych), „Slavia Orientalis” nr 2 
(1974), s. 159-174. 

144 Symbolizm rosyjski z jednej strony pozostawał pod silnym wpływem francuskiej odmiany tego 
kierunku artystycznego, z drugiej zaś nawiązywał do rosyjskiej tradycji sztuki romantycznej. Zręby 
rosyjskiego symbolizmu opracowane zostały przez grupę tzw. starszych symbolistów (D. Mierieżkowski, W. 
Briusow, A. Wołyński). Biełego, Iwanova i Błoka zalicza się do najważniejszych przedstawicieli grupy 
nazywanej młodszymi symbolistami. Por. Literatura rosyjska, (red.) A. Żarska, Warszawa 1971, t. 2, s. 660, 
670. Por. I. Malej, Syndrom Budy jarmarcznej, czyli, symbolizm rosyjski w kręgu arlekinady: A. Błok i A. Bieły, 
Wrocław 2002; K. Duda, T. Obolevitch (red.), Symbol w kulturze rosyjskiej, Kraków, 2010. 
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krytyczno literackie (najsłynniejsze tomy to: Symbolizm (1910), Zielona Łąka (1910) i 
Arabeski (1911)145. Filozofia symbolizmu Biełego ukształtowała się jeszcze przed 1912 
rokiem, choć jeszcze wcześniej, już w latach 1907-1908 przeczuwał kryzys tego 
artystycznego kierunku. We własnej twórczości często przekraczał granice, które sam 
(w teorii) określał. Na jego poglądy teoretyczne duży wpływ mieli znajomi i przyjaciele 
ojca. W rodzinnym domu częstym gościem był Włodzimierz Sołowjow, którego myśl 
znacznie wpłynęła na dzieła Biełego146 (podobnie jak na poglądy Bierdiajewa). 
Filozofów z pewnością łączyło przekonanie o wiodącej roli aktu twórczego w życiu 
człowieka. „Już w roku 1903, – podkreśla Andrzej Walicki – w eseju O teurgii, zarysował 
on koncepcję sztuki teurgicznej, będącej rodzajem mistycznego objawienia, a zarazem 
narzędziem zmieniania świata”147. W podobny sposób twórczość interpretował również 
Bierdiajew. Chociaż Bieły czynił to inaczej niż autor Sensu twórczości, to jednak także był 
wyrazicielem końca obecnego świata, który jego zdaniem ginął wraz z nastaniem 
nowych, politycznych rządów i nowoczesnych, światowych trendów artystycznych. 
Bierdiajew nie tylko podzielał niektóre filozoficzne poglądy Biełego, ale także wysoko 
cenił jego poezję i prozę: „Proces obumierania Renesansu – czytamy w Nowym 
Średniowieczu – można zaobserwować w wierszach Andrieja Biełego, jednego z 
największych poetów naszych czasów. Bieły był duchowo pokrewny futuryzmowi, ale 
znacznie przerastał jego twórców. Jego sztuka gwałci wszystkie naturalne granice, 
wszystkie statyczne formy tworzenia, człowiek i kosmos zlewają się w całość w jakiś 
wyuzdany sposób. W takiej sztuce nie można odnaleźć człowieka. Obraz ten nie da się 
odróżnić od abażuru lampy, od bulwarów wielkiego miasta, rozpływa się w 
nieskończoności kosmosu. Sztuka Biełego, tak bardzo charakterystyczna dla naszych 

                                                             
145 Por. L. Stołowicz, Historia filozofii rosyjskiej, tlum. B. Żyłko, Gdańsk 2008, s. 41. 
146 W intelektualno-artystycznych kołach Moskwy i Petersburga pod koniec XIX i na początku XX wieku 

panowały nastroje mistyczno-religijne, do czego przyczynił się także W. Sołowjow, którego główne wątki 
(mistyczne) podjęli wybitni filozofowie początku XIX wieku, miedzy innymi L. Szestow, ale także poeci: W. 
Iwanow, K. Balmont, A. Błok, a wśród nich również A. Bieły. Trzeba pamiętać, że w ówczesnej Rosji chętnie 
zajmowano się Sofiologią, czyli wiarą w metafizyczne poznanie Absolutu poprzez kontemplację jego 
emanacji czyli Sofii. Nurt ten zapoczątkował właśnie Sołowjow. Por. T. Klimowicz Poszukujący - 
nawiedzeni - opętani (W. Sołowjow, W. Briusow, A. Bieły), [w:] Poszukujący nawiedzeni opętani. Z dziejów 
spirytyzmu i okultyzmu w literaturze rosyjskiej, Wrocław 1992. O wpływie jaki wywarł Włodzimierz 
Sołowjow na Andrieja Biełego pisał także B. McGinn (Antychryst, tłum. B. Cendrowska, Warszawa 1998). O 
wpływie myśli Sołowjowa na pisarstwo Biełego można przeczytać też w monografii I. Malej: Rosyjscy 
poeci-symboliści i ich wizja Sofii-Mądrości Bożej, [w:] I. Malej, Eros w symbolizmie rosyjskim. (Filozofia – 
literatura - sztuka), Wrocław 2008. Ciekawe światło na tę relację dwóch myślicieli rzuca też książka M. 
Rzeczyckiej, Fenomen Sofii-Wiecznej Kobiecości w prozie powieściowej symbolistów rosyjskich (Andrieja 
Biełego, Fiodora Sołoguba, Walerija Briusowa), Gdańsk 2002.  

147 A. Walicki, Zarys myśli rosyjskiej. Od Oświecenia do renesansu religijno-filozoficznego, Kraków 2005, 
s. 690. 
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czasów, gwałci i niszczy wszystkie formy Starożytności i Renesansu. Odgradza się od 
natury i człowieka, a także od Boga.”148 

 
* * * 

 
Powieść Petersburg opublikowana została po raz pierwszy w 1916 roku, a następnie, 

w poprawionej wersji, w 1922. Pierwsza część powstała w kilka tygodni przełomu 1912-
1913 w wyniku „olśnienia”, które Bieły przeżył w Egipcie, podczas wspinaczki na 
piramidę Cheopsa. Opisane w powieści wydarzenia rozgrywają się w tytułowym 
Petersburgu, w mieście które doprowadza człowieka do zniszczenia, do obłędu a nawet 
śmierci. W powieści opisywane są zbrodnie, skomplikowane relacje rodzinne (zwłaszcza 
pomiędzy ojcem i synem), zaś w tle rozgrywają się wydarzenia rewolucji 1905 roku. 
Autor bardzo sugestywnie przedstawił obraz miasta, niczym zamkniętego, 
wyizolowanego państwa, w przełomowym momencie historii Rosji, w kontekście 
wypadków prowadzących do „krwawej niedzieli”. 

Apollon Apollonowicz Ableuchow, carski urzędnik wysokiej rangi, człowiek 
uosabiający porządek, niegdyś wykładowca filozofii prawa, zwolennik pozytywizmu 
Comte’a, zostaje w powieści skonfrontowany z rzeczywistością zgoła niepodobną do 
geometrycznego wyobrażenia o ładzie istniejącym w świecie. Jego umiłowanie porządku 
szuka ukojenia w kontemplacji miejskiej geometrii, uciekając od budzącego niepokój 
widoku bezładnej masy ludzkiej. „Apollon Apollonowicz Ableuchow kiwał się na 
atłasowych poduszkach siedzenia; od ulicznej hołoty odgraniczały go cztery prostopadłe 
ścianki, w ten sposób oddzielony był od ludzi i od moknących czerwonych obwolut 
piśmideł, które sprzedawano na tamtym oto skrzyżowaniu. (…) Rytm i symetria 
uspokoiły nerwy senatora, pobudzone zarówno perturbacjami domowego życia, jak i 
niedołężnymi obrotami naszej machiny państwowej. (…) Smak jego odznaczał się 
harmonijną prostotą. (…) Nade wszystko lubił prostolinijny prospekt; prospekt ten 
przypominał mu o biegu czasu pomiędzy dwoma punktami życia.”149 

Z geometrią Newskiego Prospektu, reprezentacyjnego centrum urzędniczej machiny 
rosyjskiego imperium i eleganckich elewacji domów bogatych mieszczan zestawia Bieły 
wizerunek mrówczych tłumów ubogich mieszkańców przemysłowych wysp. Apollon 
Apollonowicz obawia się konfrontacji tych dwóch światów, nie ma tu nawet mowy o 
ataku, napaści, buncie czy rewolucji. Niewyobrażalność możliwości pomieszania 
mieszkańców prospektów i hołoty z wysp sprawia, że niepojęty jest dla niego nawet 

                                                             
148 Bierdiajew, Nowe Średniowiecze, s. 36. 
149 A. Bieły, Petersburg, tłum. S. Pollak, Warszawa 1974, s. 20.  
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bezpośredni, wzrokowy kontakt między ludźmi obu kast150. Obserwatorem, ale też 
aktywnym uczestnikiem rozpadu tego sztucznie utrzymywanego stanu rzeczy staje się 
w powieści syn senatora, Mikołaj Apollonowicz. Ten wątek powieści został 
wyeksponowany przez Bierdiajewa.  

Bierdiajew pomija jednak fakt, że forma powieści jest konsekwentnym 
odzwierciedleniem efemerycznego charakteru miasta, rapsodyczności bezsensownej 
egzystencji zbudowanej na bagnie. Równie dobrze może być uznana za symbol 
racjonalności, za freudowsko-nietzscheańską metaforę świadomości (urzędnik) 
wyniesionej ponad „znój jelit”151 (tłum robotników), ale również może stanowić symbol 
nietrwałości wszelkich rzeczy. Rzeczywistość apollińskiego (ewidentne nawiązanie do 
imienia olimpijskiego bóstwa) świata zgeometryzowanego ładu i krystalicznej logiki 
rodzi się niczym Atena z głowy Zeusa152; jest urzeczywistnioną, w ciało przyobleczoną 
myślą: „Z pomocą magicznej woli Piotra Petersburg powstał z niczego, z bagiennych 
mgieł”153. 

Bierdiajew szczerze podziwiał sposób, w jaki pisarz (zarazem jego przyjaciel), ujął w 
literackiej formie istotę „wiru współczesności”. Filozof dostrzegł w powieści świat 
pozbawiony maski, bez zasłon, bez iluzji. Świat, w którym wciąż jeszcze nie narodziło się 
piękno. W powieści Biełego dostrzegał doskonały opis zacierania się granic między 
przedmiotami i ludźmi, podziwiał radykalizm futurystycznego ujęcia. Bierdiajew uważał, 
że Bieły trafnie opisuje rozpad materialnego świata i dewaluację machiny porządku 
społeczno-politycznego, jako konsekwencję rozkładu rzeczywistości duchowej154, 
dlatego też wychwytuje „nowy, kosmiczny rytm”155, przez co dzieło nie okazuje się 
puste, lecz wolne, w sensie: niepodlegające społecznym normom. Zdaniem filozofa dla 
prawdziwej sztuki jest to jedyna właściwa perspektywa. Sztuka bowiem powinna 
pozostać wolna, nie tylko od politycznych uwikłań i społecznych konwenansów, ale 
także od religii. Nie oznacza to jednak jej oderwania od źródeł duchowego życia. 
Przeciwnie, twórca nie powinien być kimś unoszącym się na powierzchni zjawisk, musi 
sięgać do ich duchowej głębi.  

Nie znajdziemy tu, tak charakterystycznej dla modernistów, apoteozy nowoczesności. 
Przeciwnie, w mistrzowski sposób Bieły ukazuje rozpad świata opartego na nietrwałym 
                                                             

150 Por. M. Berman, „Wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu”. Rzecz o doświadczeniu 
nowoczesności, s. 338 i nast.  

151 F. Nietzsche, O prawdzie i kłamstwie w pozamoralnym sensie, [w:] tenże, Pisma pozostałe, 1862-1975, 
tłum. B. Baran, Kraków 1993, s. 185. 

152 A. Bieły, Petersburg, s. 38.  
153 M. Bierdiajew, Astralnyj roman, [w:] N. A. Bierdiajew, Padienije Swiaszczonnogo Russkogo Carstwa. 

Publicistika 1914 - 1922, Moskwa 2007, s. 232. 
154 Tamże, s. 234. 
155 Tamże, s. 233. 
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fundamencie („błoto” i „mgły”) bezdusznego materializmu. Wielowątkowa powieść 
opisuje te procesy rozkładu na wielu płaszczyznach, począwszy od zakłócenia relacji 
rodzinnych, a na upadku struktur politycznych kończąc. Jednak przykładu analitycznego 
kubizmu w najdoskonalszej postaci dostarcza scena rozgrywająca się, czy może raczej 
wyobrażona, w gabinecie Mikołaja Apollonowicza: „U Biełego nawet wizerunki ludzi się 
dekrystalizują i rozpadają, tracą kontury, granice oddzielające je od innych ludzi i od 
przedmiotów otaczającego świata. Masywność, organiczność, krystaliczność naszego 
cielesnego świata rozpada się. Człowiek przeistacza się w innego człowieka, przedmiot 
przeistacza się w inny przedmiot, sfera fizyczna – [przechodzi] w sferę astralną, 
myślenie – w egzystencję. Następuje przemieszczenie i wymieszanie różnych 
płaszczyzn. Gdy bohater Petersburga, syn ważnego urzędnika i rewolucjonisty, Mikołaj 
Apollonowicz, zamykał na klucz swój gabinet, zaczynało mu się wydawać, że zarówno 
sam, jak również pokój i zgromadzone w nim przedmioty, z realnych form należących do 
realnego świata, natychmiast przeistaczają się w symbole dające się jedynie pojąć 
umysłem, w czysto logiczne konstrukcje. Przestrzeń pokoju mieszała się z jego ciałem, 
które w ogólnym chaosie, nazywanym przez niego wszechświatem, traciło wrażliwość. 
Świadomość Mikołaja Apollonowicza, oddzielając się od ciała, łączyła się bezpośrednio z 
elektryczną żarówką stojącej na biurku lampy, nazywanej «słońcem świadomości». 
Zamykając się na klucz i rozmyślając nad swoim położeniem, budował jedność systemu 
krok po kroku, czując jak jego ciało wtapia się we «wszechświat», czyli w pokój.”156 

Według Bierdiajewa autor powieści jest obdarzony niezwykłą zdolnością „(…)do 
artystycznego odczuwania kosmicznego rozpadu i rozproszenia, dekrystalizacji 
wszystkich rzeczy w świecie, przemieszczania się i zanikania wszelkich zasadniczo 
ustalonych granic między przedmiotami.”157. Wszystko zdaje się przeczyć wyobrażonej 
geometrii świata ustanowionego przez człowieka. Rzeczywistość geometrycznych 
zarysów miasta, konwencjonalne stosunki między ludźmi, racjonalne zależności 
polityczno-gospodarcze, a w szczególności typowo rosyjska biurokracja158 ukazują 
swoją nietrwałość, swoją pozorność i kruchość.  

Sztuczna rzeczywistości wielkiego miasta wykrzywia ludzką percepcję, narażając na 
natłok bodźców, które zasadniczo obce są człowiekowi, zwłaszcza w przejściowej epoce 
wyłaniającej się dopiero cywilizacji zindustrializowanej. Georg Simmel, którego 
rozprawy Bierdiajew bardzo sobie cenił159, opisuje ten psychologiczny i fizjologiczny 
fenomen w następujący sposób: „Powtarzające się doznania, mało się od siebie różniące, 
na pamięć znany rytm ich kolejnych nawrotów mniej zużywa – jeżeli tak można 

                                                             
156 Tamże, s. 234.  
157 Tamże. 
158 Tamże, s. 237. 
159 Por. M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 192 i nast. 
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powiedzieć – świadomość niż natłok szybko zmieniających się obrazów, nieciągłość i 
zróżnicowanie doznań jednocześnie bombardujących świadomość, nieoczekiwane 
wrażenia. Takie właśnie warunki psychologiczne stwarza wielkie miasto, takich bowiem 
wrażeń dostarcza nam każde przejście przez ulicę, obserwacja tempa i różnorodności 
życia gospodarczego, zawodowego i społecznego. Wielkie miasto zatem, już w aspekcie 
zmysłowych przesłanek życia psychicznego, w aspekcie quantum świadomości, jakiego 
od nas – istot uwrażliwionych na różnice – żąda, stanowi jaskrawy kontrast małego 
miasteczka i wsi, gdzie życie zmysłowo-duchowe zachowuje powolny, zwyczajny, 
równomierny rytm”160. 

Bierdiajew zwraca również uwagę na mistrzowskie zastosowanie języka i literackiej 
formy przez Biełego, który nie opisuje po prostu, ani nie formułuje w banalny sposób 
osądów, ale raczej unieważnia i przekracza przyjęte konwencje językowe. Słowa 
powieści zaczynają się wzajemnie przenikać i wirować, „ze zwrotów [wyrazowych] 
rozpada się byt, rozmywają się wszelkie granice”161. Rozpad związków spajających 
realność zewnętrznego świata, rozpad materialnych rzeczy, udziela się w opisach 
Biełego, stwierdza Bierdiajew, rozpadającym się „kryształom słów”. 

Analityczny kubizm Biełego nie jest jednak przez Bierdiajewa interpretowany jako 
osiągnięcie nowoczesnej sztuki literackiej – choć bez wątpienia jest nim również – ale 
przedstawiony zostaje jako, analogiczna do malarstwa Picassa, przepowiednia upadku 
świata w dotychczasowym kształcie. Nie jest więc zapowiedzią nowego świata, ale 
zwiastunem upadku starego porządku. „Jego kubizm określa własne, osobiste, bardzo 
charakterystyczne dla epoki przejściowej postrzeganie świata.”162 Typowo 
futurystyczne elementy łączy Bieły z symbolizmem zapowiadającym nowy świat. 
Zwracałam wcześniej uwagę, że futuryzm Marinettiego ograniczał się jedynie do 
negatywnej strony zaprzeczenia wszystkiego, co stare i pozostawał bezradny, gdy idzie 
o wyrażenie owej „przyszłości”. Tu zaś owa przyszłość jest zapowiadana w konkretny 
sposób, przez symbol czerwonego domino163. Rewolucja, będąca społeczno-politycznym 
tłem fabuły powieści, jest jednak od początku skażona najgorszymi cechami imperialnej 
machiny biurokratyczno-państwowej, przeciwko której występuje164. 

Bieły należy do czołowych rosyjskich symbolistów165, reprezentuje ten rodzaj 
twórczości, w której usiłuje się urzeczywistnić przekonanie o szczególnej profetycznej 
                                                             

160 G. Simmel, Mentalność mieszkańców wielkich miast, tłum. M. Łukasiewicz, [w:] tenże, Socjologia, 
Warszawa, s. 305-306.  

161 M. Bierdiajew, Astralnyj roman, s. 235. 
162 Tamże, s. 236. 
163 „(…) jest to doskonały, wewnętrzny symbol spontanicznej rewolucji, nierealnej w swojej istocie”. 

Tamże. 
164 Tamże, 237. 
165 Por. Symbol w kulturze rosyjskiej, (red.) Krzysztof Duda, Teresa Obolevitch, Kraków 2010. 
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roli literatury, o literackiej twórczości teurgicznej: „Teurgia nie tworzy kultury, ale nowy 
byt, teurgia jest metakulturowa. Teurgia jest sztuką tworzącą inny świat, inny byt, inne 
życie, piękno jako istniejące. Teurgia przezwycięża tragedię twórczości, ukierunkowuje 
energię twórczą na nowe życie. W teurgii słowo staje się ciałem. W teurgii sztuka staje 
się władzą. Zasadą teurgii jest koniec literatury, koniec wszelkiej zdyferencjonowanej 
sztuki, koniec kultury, ale koniec akceptujący światowy sens kultury i sztuki, koniec 
metakulturowy. Teurgia jest dziełem człowieka wspólnie z Bogiem, jest twórczością 
Bogoczłowieka.”166 Wprawdzie w przekładzie Kryzysu sztuki zdecydowałam się oddać 
termin „teurgia”, za pomocą słowa „prorokowanie”, pamiętać jednak należy, że chodzi o 
termin, który Bierdiajew zapożyczył od Włodzimierza Sołowjowa167. Termin ten w 
przypadku tego konkretnego tekstu pojawia się niejako na marginesie rozważań o 
znaczeniu sztuki168, inaczej niż na przykład w Sensie twórczości. Sołowjow przykładał 
ogromne znacznie dla teurgii, rozumianej jako sztuka mistyczna, zdolna do tworzenia 
życia zgodnego z Bożą prawdą. Bierdiajew, w ślad za Sołowiowem, całą rosyjską filozofię 
religijną nazywa „teurgią”, utożsamiając ją z twórczością, niezbędną dla indywidualnego 
zbawienia człowieka. Teurgia jest przedstawiana jako działanie uniwersalne, w którym 
zbiegają się wszystkie rodzaje twórczości człowieka, przedłużające, tu i teraz, boskie 
dzieło stworzenia169. Sztuka teurgiczna w tym tez sensie jest prorocza, w jakim 
wykracza w przyszłość, przepowiadając nadejście nowej, Boskiej epoki, nowego 
„eonu”170. Językiem tej sztuki niewątpliwie jest język symbolu. „Kryzys przeżywany 
przez człowieka, wiąże się z brakiem zgodności duchowej i fizycznej zgodności 
człowieka ze współczesną techniką. (…) Człowiek był jeszcze związany z matką – ziemią. 
Władza techniki oznacza koniec epoki teurgicznej. Organiczne, naturalne środowisko 

                                                             
166 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 207. 
167 Por. J. Dobieszewski, Włodzimierz Sołowjow i jego „Wykłady o bogoczłowieczeństwie”, „Acta 

Universitatis Nicolai Copernici, Studia Rosjoznawcze”, nr3 „, Toruń 1996, s. 124. 
168 „W przedwczesnym i zewnętrznym rozumieniu sztuki proroczej zawiera się niebezpieczeństwo. 

Sztuka nie może i nie powinna być podporządkowywana żadnej zewnętrznej normie, żadnej normie 
duchowego życia, która będzie transcendentna wobec samej sztuki.” (M. Bierdiajew. Kryzys sztuki, s. 51). 

169 Por. Stołowicz, Historia filozofii. s. 278. Por. także M. Bierdiajew, Filozofia wolności, tłum. E. 
Matuszczyk, Białystok 1995, s. 177. 

170 Określenia „eon” używa Bierdiajew w znaczeniu homeryckim, jako nazwy największej miary czasu, 
oznaczenia wieku, czasu życia, epoki, nie zaś w znaczeniu gnostyckim, gdzie „eon” odpowiadałby 
poznawalnej dla człowieka, stworzonej i twórczej hipostazie niepoznawalnego Boga. W Kryzysie sztuki 
Bierdiajew pisze między innymi: „Wzrost roli maszyny i mechanizacji oznacza wstąpienie w nowy eon 
świata” (M. Bierdiajew, Kryzys sztuki, „Studia z Historii Filozofii” 1 (2010), s. 47). Nowy eon świata stanie 
się Eonem Ducha, będzie nową, twórczą epoką (współtworzenia z Bogiem). Por. B. Brzeziński, Kilka uwag 
o problemie „prawosławności” myśli Mikołaja Bierdiajewa, „Sprawy Wschodnie” 1 (2) 2003: „Od Mistrza 
Eckharta zapożyczył Bierdiajew m.in. rozróżnienie pomiędzy Gott i Gottheit, od Joachima z Fiore eon 
Ducha Św.”. Por. także W. Krzemień, Filozofia w cieniu prawosławia, Warszawa 1979, s. 140-141. 
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człowieka, ziemia, rośliny, zwierzęta mogą zostać zniszczone przez technikę. Cóż wtedy 
nastąpi?”171 Ten sam motyw obecny jest również w Nowym Średniowieczu: „Ani 
akademicka filozofia, ani akademicka sztuka nie mają żadnego wpływu na życie. 
Zupełnie tak samo jak oficjalna polityka parlamentarna, która rozmija się z życiem. 
Procesy życiowe w naszych czasach ujawniają się spontanicznie, a nie na oficjalnych 
drogach. Właśnie tak powinno być w epoce kryzysów i przełomów.”172 

Ciekawe jest jednak to, że symbolizm zrodził się w Rosji z kampanii nazwanej „walką 
o idealizm”173. Chodziło tu zasadniczo o przeciwstawienie się nurtowi 
pozytywistycznemu. „Walce” tej sprzyjał często bezkrytyczny zachwyt zachodnią sztuką, 
przy jednoczesnym zachowaniu niekwestionowanego autorytetu dzieł rosyjskich 
klasyków (Puszkina czy Dostojewskiego). Pierwszymi rosyjskimi symbolistami byli 
poeci nastroju: Fofanow, Balmont oraz wirtuozi formy, tacy jak Briusow, czy Kuźmin174. 
Na scenie owych idealistycznych dążeń pojawili się filozofowie: Mereżkowski, Iwanow i 
oczywiście Bieły. Wszyscy wymienieni autorzy pozostawali pod silnym wpływem 
twórczości (także poezji) Włodzimierza Sołowjowa. Pierwsza rewolucja rosyjska 1905 
roku przygotowała grunt pod zwycięstwo modernizmu w sztuce175 od tego czasu 
idealizmu nie mogli „uratować” nawet estetyzujący egofuturyści. 

Symboliści żywili nadzieję, że symbol zdoła ująć to, co niewyrażalne i tym samym 
umożliwi dotarcie do prawdziwych znaczeń umykających racjonalnemu poznaniu. 
Według Bierdiajewa nadzieja ta była jednak płonna: „Trudność problemu symbolizmu 
polega na tym, że z jednej strony wszelka sztuka jest symboliczna, a drugiej strony jest 
nowa sztuka symboliczna, która oznacza zrodzenie nowej duszy i nieznanej jeszcze 
formy twórczości. (…) Sztuka zawsze uczy o tym, że wszystko to, co jest przemijające, 
jest symbolem innego, nieprzemijającego bytu.”176 

 Symboliści chętnie wykraczali poza realny byt, nie zgadzali się na 
dziewiętnastowieczną, pozytywistyczną wiarę w naukę, mechanizację i na zakreślający 
coraz szersze kręgi społeczny materializm. Bierdiajew podzielał pragnienia 
symbolistów, by – jeśli można tak to ująć – odejść od materii. Uważał jednak, że w 
prawdziwie proroczej sztuce życie duchowe pozostanie widoczne, a więc nie ma 

                                                             
171 M. Bierdiajew, Królestwo Ducha i królestwo cezara, tłum. H. Paprocki, Kęty 2003, s. 26. 
172 M. Bierdiajew, Nowe średniowiecze. Los człowieka współczesnego, s. 82. 
173 Por. W. Dąbrowski, Wstęp, [w:] Symboliści i akmeiści rosyjscy, tłum. zbiorowe, (oprac.) W. 

Dąbrowski, A. Mandalian, W. Woroszylski, Warszawa 1971, s. 12. 
174 Konstantin M. Fofanow (1862-1911) pisał wiersze liryczne, miłosne i dramaty; Konstantin Balmont, 

(1867-1942) jego najsłynniejsze zbiory wierszy to Płonące gmachy (1900) i Bądźmy jak Słońce (1903), 
Walerij Briusow (1873-1924), m.in. zredagował zbiór utworów Symboliści rosyjscy (w 1894 r.); Michaił 
Kuźmin (1872-1936) znany był nie tylko jako poeta, ale także jako kompozytor. 

175 Por. A. Pyrman, History of Russian Symbolism, Cambridge 1993.  
176 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 199. 
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potrzeby, by sztucznie je wzmacniać. Jego zdaniem, sztukę, która spełniała rolę, jaką 
pragnęli jej przypisać symboliści tworzył już Ryszard Wagner czy Wiaczesław Iwanow. 
A przecież sztuka prawdziwie prorocza, sztuka teurgiczna, sama z siebie oznaczała 
przekroczenie własnych ograniczeń, nie ma więc powodów, by powoływać nową, 
sakralną sztukę. Inspiracje do właściwie rozumianej sztuki proroczej bez trudu można 
odnaleźć w dziełach dawnych mistrzów, w twórczości artystów antyku i średniowiecza. 
Tymczasem przekraczanie granic można było zrealizować przez rozpad form 
przedmiotów naszego powszedniego doświadczenia wyartykułowaną środkami 
kubizmu i futuryzmu. Futuryzm, wraz ze swoimi maszynami, dekretował zmianę 
kosmicznego porządku, problem tkwił jednak w tym, że jednocześnie skłaniał człowieka 
do bierności. W przekonaniu Bierdiajewa oznaczałoby to największą katastrofę, której 
skutkiem musiałoby się stać zniweczenie ludzkiego powołania. Człowiek, jak podkreślał 
filozof, „jest aktywnym twórcą”177. Twórcza bierność stwarza warunki, w których łatwo 
można ulec postępującemu umaszynowieniu178. Bierdiajew głosił, że człowiek jest w 
stanie, nawet w całym tym futurystycznym zamieszaniu, odnaleźć swoją prawdziwą siłę 
i tworzyć prawdziwe, twórcze życie. W praktyce okazało się, że jest inaczej. W 
twórczości futurystów siłę reprezentują maszyny i to one są obiektem swoistej adoracji, 
niemal religijnej czci.  

Bierdiajew wielokrotnie podkreślał, że futuryzm należy rozumieć jako zapowiedź 
szczególnej i nieuchronnej apokalipsy179. Diagnoza Bierdiajewa mogłaby brzmieć 
następująco: apokalipsa już trwa, w pewna epoka właśnie się kończy. Wydźwięk ocen 
formułowanych przez Bierdiajewa jest całkowicie inny, gdy uwzględnimy, że były one 
wypowiadane w 1917 roku. Chodzi bowiem o czas przechodzenia z jednej epoki w 
epokę nową, czas porewolucyjny i międzywojenny. Sam Bierdiajew nazywa ten okres 
„przedsionkiem nowego świata”180. W jednym z esejów Mariana Zdziechowskiego 
znajdujemy refleksję na temat pewnego charakterystycznego przeczucia Bierdiajewa, 

                                                             
177 M. Bierdiajew, Kryzys sztuki, s. 52. 
178 Neologizm stosowany przez Bierdiajewa do opisywania zjawisk społecznych towarzyszących 

futuryzmowi.  
179 „Futuryzm, który jest prądem poważniejszym, niż to się pozornie wydaje, deformuje obraz 

człowieka i obraz przyrody, przez co na zawsze chce zerwać z renesansową stylistyką, opierającą się 
wyłącznie na formach klasycznych” (M. Bierdiajew, Koniec Renesansu, [w:] Tegoż Nowe średniowiecze. Los 
człowieka we współczesnym świecie, s. 35); „Chociaż sztuka współczesna skażona jest reklamą i 
szarlataństwem, to jednak za tą zasłoną kryje się coś głębokiego. Kubizm Picassa jest zjawiskiem 
znaczącym i wzruszającym. W obrazach Picassa wyczuwa się autentyczną grozę rozwarstwienia, 
dematerializacji, dechrystianizacji świata, rozpadu ciała świata, zrywania wszystkich zasłon. Po Picassie, 
który doświadczył w malarstwie kosmicznego wiatru, nie ma już powrotu do starego wcielonego piękna.” 
(M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 202). 

180 M. Bierdiajew, Kryzys sztuki, s. 53. 
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które z perspektywy wypadków późniejszych lat potwierdziło się zgodnie z 
pesymistycznym scenariusz rosyjskiego filozofa. „Bierdiajewa ostatni raz widziałem w 
Moskwie, w lutym 1915 r. – wspomina Zdziechowski – Przybył tam wówczas po 
dłuższym pobycie na wsi, w guberni charkowskiej. Wojska rosyjskie zajmowały wtedy 
większą cześć Galicji, zwycięstwo Rosji zdawało się pewne, ale on z niepokojem patrzał 
w przyszłość; rewolucja – mówił – jest nieunikniona, bez względu na to, jaki będzie 
wynik wojny. Ale czy mógł przypuszczać, że po latach kilku kreślić będzie dopiero co 
zacytowane słowa!”181 Zdziechowski komentuje w ten sposób poglądy Bierdiajewa 
wyrażone w rozprawie znacznie późniejszej, Koniec Renesansu.  

Kubizm powieści Biełego z pewnością polegał na mistrzowskim ukazaniu rozkład 
tradycyjnego wizerunku świata, skonwencjonalizowanych form życia, wyobrażeń o 
trwałości rzeczy w ścisłym związku z rozpadem wewnętrznego duchowego świata ludzi. 
W porównaniu z tym literackim arcydziełem blado wypadają powierzchowne analogie z 
obrazami kubistów, które formułuje Ben Singer dostrzegając w rysunkowym kolażu 
prasowym, zamieszczonym w dzienniku z początku XX wieku, przedstawiającym 
zagrożenia życia w wielkim mieście z początku dwudziestego wieku. „Kombinacja kilku 
perspektyw czasoprzestrzennych na jednej płaszczyźnie oddaje postrzeżeniową 
złożoność doświadczenia wielkiego miasta. Kompozycja złożona z wielu punktów 
widzenia zadziwiająco przypomina kubizm, aczkolwiek wyprzedza go o kilkanaście lat. 
Formalne podobieństwa między tą ilustracją [rysunek Nowy Jork: czy jest tego wart?, 
opublikowany 6 maja 1909 roku w „Life”] a estetyka kubizmu sugerują, że obie mogą 
mieć źródło w postrzeżeniowych przeobrażeniach nowoczesności”182.  

 
 
 

4. „Cela” Picassa 
 
Tekst Bierdiajewa inspirowany wystawą obrazów Picassa w galerii Siergieja 

Szczukina został pierwotnie wydrukowany w piśmie „Sofia” (nr 3, w marcu 1914183), ale 
dopiero po czterech latach ukazał się w wydaniu książkowym, jako jeden z rozdziałów 
Kryzysu sztuki. Książka, która opublikowana została w Moskwie, w formie kompilacji 
wcześniej drukowanych artykułów, jest na tle twórczości Bierdiajewa wyjątkowa. W 
całości bowiem poświęcona jest analizie współczesnych zjawisk artystycznych 

                                                             
181 M. Zdziechowski, Renesans i rewolucja, [w:] tenże, Wybór pism, Kraków 1993, s. 241. 
182 B. Singer, „Sensacyjność” a świat wielkomiejskiej nowoczesności, [w:] Rekonfiguracje modernizmu. 

Nowoczesność i kultura popularna, (red.) T. Majewski, Warszawa 2009, s. 156.  
183 „Sofija. Żurnal Isskustwa i Literatury”, nr 3 (marzec), Moskwa 1914, (red.) P. P. Muratow, wyd. K. F. 

Niekrasow. 
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osadzonych na tle przemian politycznych i społecznych zachodzących w kulturze 
europejskiej (wspominałam już o tym we wcześniejszych rozdziałach). Należy 
podkreślić, że sztuki plastyczne nie znajdowały się nigdy w centrum uwagi Bierdiajewa, 
choć w Autobiografii filozoficznej przyznał, że w młodości interesował się malarstwem: 
„Byłem też artystą i fascynowałem się malarstwem. Miałem dość duże zdolności do 
rysowania i w korpusie kadetów byłem jednym z pierwszych w rysowaniu. Skończyłem 
nawet szkołę rysowania. Uczyłem się w niej 3 lata. Nie miałem jednak autentycznego 
talentu, a jedynie pewne zdolności.”184. Być może po części te ujawnione niegdyś 
zdolności ośmieliły filozofa do wydawania opinii o sztuce. Jednak bardziej 
prawdopodobne jest to, że filozof uległ raczej sile oddziaływania wydarzenia, jakim była 
moskiewska ekspozycja sztuki awangardowej. Wyjaśniałoby to fakt, że w opisie wrażeń 
odniesionych podczas wizyty w galerii sztuki w dużej mierze zgadza się z innymi 
obserwatorami185.  

Z drugiej strony, komentarz Bierdiajewa różni się zasadniczo od innych ówczesnych 
relacji z wystawy w domu moskiewskiego fabrykanta. W eseju zatytułowanym Picasso 
oraz, wtórnie, w eseju tytułowym Kryzys sztuki, obecna jest wyraźna tendencja do 
traktowania wybranych zjawisk artystycznych jako reprezentatywnych świadectw 
przemian kulturowych i światopoglądowych o szerokim zasięgu. Charakterystyczna jest 
tu również skłonność Bierdiajewa do oceny analizowanych zjawisk w kategoriach 
zwiastunów nadchodzących wielkich i nieuniknionych zmian społecznych oraz 
duchowych: „Wydaje się, że w samej przyrodzie, w jej rytmie i w wirze coś bezpowrotnie 
się przełamało i zmieniło”186. Wyraźnie widać w tych esejach potrzebę formułowania 
zabarwionych pesymistycznie historiozoficznych hipotez. Jeszcze jaskrawiej ujawnia się 
ona w Sensie twórczości (z roku 1916).  

Zmiana, jaką Bierdiajew zapowiada i której pierwsze symptomy opisuje, ulegając 
wrażeniu wczesnych obrazów Picassa, dotyczy w szczególności świata ludzkiego. 
Wypowiedź z pracy z roku 1924 można uznać za podsumowanie tych przekonań: „(…) w 
sztuce współczesnej, skierowanej wyłącznie ku przyszłości i sławiącej ją, na zagładę 
skazano zarówno ciało człowieka, jak i jego tradycyjne formy”187. Potwierdzenie tej tezy 
filozof znalazł w zjawiskach artystycznych, ale trendy obowiązujące w nowej sztuce 
traktował jako zjawiska o analogicznym znaczeniu do zmian zachodzących w religii, w 
polityce czy w filozofii: „Współcześni filozofowie niemieccy tacy jak Cohen, Husserl i 
wielu innych, prowadzą przede wszystkim walkę z antropologizmem. Nie ufają 
człowiekowi, widzą w nim przyczynę relatywizmu i chwiejności poznania, dążą do 

                                                             
184 M. Bierdiajew, Autobiografia filozoficzna, s. 21. 
185 A. Podoksik, Picasso. Ciągłe poszukiwanie, s. 121 i nast.  
186 M. Bierdiajew, Kryzys sztuki, s. 44. 
187 M. Bierdiajew, Nowe średniowiecze. Los człowieka współczesnego, s. 35. 
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ponadludzkiego aktu poznawczego. Pewne elementy gnoseologii krytycznej nasuwają 
skojarzenia z kubizmem. Gnoseologia ta bowiem również rozkłada ludzkie poznanie na 
kategorie, jak Picasso ludzkie ciało na sześciany.”188. 

 
* * * 

 
Wiemy, że jeszcze w roku 1917 w galerii Szczukina można było oglądać obrazy 

Picassa, a z pewnością w lutym tego samego roku oglądał je Witkacy. Autor Pożegnania 
jesieni bardzo cenił Picassa, a jedną z jego prac opisał w 622 upadki Bunga (1911, Po raz 
pierwszy powieść tę wydano dopiero w roku 1972) jako dzieło malarza „Fagasa”: „Na 
dwumetrowym płótnie trzy seledynowe kobiety o rudych włosach, obwiedzione grubym 
szmaragdowym konturem, tarzały się w jakiejś miazdze fioletowo-czerwonej, przeciętej 
żółtymi skrętami pogmatwanych linii. Brunatne, geometrycznymi krzywiznami 
obrysowane ciała tańczyły wśród purpurowych palm o błękitnych pniach. Owoce, 
którymi osypane były wprost zwoje jakiejś tęczowej materii, zdawały się tryskać 
niesamowitym, ciemnym żarem karminowych i oranżowych tonów. Portret jakiejś damy 
w kapeluszu, narysowany w piorunowych gzygzakach, mienił się nie uwarunkowanymi 
żadnym oświetleniem ani harmonią poszarpanymi, kąsającymi się ze sobą kolorami.”189. 

Dla Witkacego Picassowska ekspresja malarska była dowodem na istnienie braku 
równowagi, czy też świadectwem pewnego szaleństwa dominującego wówczas w sztuce 
(podkreślonego na przykład przez jaskrawą kolorystykę). Nie było to jedynie 
powierzchowne wrażenie (Witkacy obrazy Picassa oglądał jeszcze przed 1917, podczas 
pobytu w Paryżu, w 1908 roku), wrażenie to musiało być bez wątpienia efektem 
wywołanym właśnie ekspozycją Szczukina190. Parę lat później opublikował pracę o 
teorii koloru, w której opisywał obrazy sławnego Hiszpana również pod kątem owej 
ekspresji. Witkacego zresztą prawdziwie fascynowała dysharmonia kompozycji jego 
dzieł, za przykład owej dysharmonii uznał dwa obrazy Picassa: Kobietę w kapeluszu i 
Kobietę grającą na gitarze191. Anna Żakiewicz, badaczka malarstwa Witkacego, powołuje 

                                                             
188 Tamże, s. 38. 
189 S. I. Witkiewicz, 622 upadki Bunga, czyli Demoniczna kobieta, wstęp i opracowanie A. Micińska, 

Warszawa 1972, s. 136-137. 
190 Pierwszy pobyt Witkacego w Paryżu datuje się na rok 1908, zapoznał się tam wówczas z 

secesyjnym i ekspresjonistycznym symbolizmem, a także z dziełami kubistów i fowistów. Po raz drugi 
gościł w Paryżu w 1911 na zaproszenie malarza Ślewińskiego. Obejrzał wówczas wystawy przedstawicieli 
kubizmu (por. (JS), Witkacy instant?, „Gazeta Wyborcza” 151 (1994), s. 11). E. Biernacka, Witkacy - portret 
zwielokrotniony (przez innych) czyli notatki z Tygodnia Witkacego, Kraków - 15-21 czerwca 1992 [w:] 
„Dekada Literacka” 1992, nr 15/16, s. 14-15. 

191 S. I. Witkiewicz, Nowe formy w malarstwie i wynikające stąd nieporozumienia, Warszawa 1919. 
Kkorzystam z wydania krytycznego w oprac. J. Deglera i L. Sokoła, Warszawa 2002, s. 96. 
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się na znawcę życia i twórczości Witkacego, Janusza Deglera, który zidentyfikował te 
obrazy jako Kobietę z wachlarzem z 1909 roku oraz Kobietę grającą na mandolinie z 
1908 roku. Oba aktualnie znajdują się w Muzeum Sztuk Plastycznych imienia Aleksandra 
Puszkina w Moskwie192. Niegdyś stanowiły część kolekcji Szczukina193. 

Witkacego w drugim z tych obrazów raziła kolorystyka: zestawienie ochry ze 
szmaragdową zielenią oraz bieli z czernią „(…) i pochodnych poprzednich barw w tych 
dwóch kierunkach”. Autor 622 upadków Bunga tak opisywał obserwowaną „rażącą 
dysharmonię”: „(…) odpowiednie rozmieszczenie barw tych, zupełnie niezależnie od 
«przedstawionych» przedmiotów, przy którym te same tony powtarzają się na 
wszystkich masach kompozycji, rozmieszczenie, którego niepodobna wymyślić na 
zimno, które jest wynikiem niezmiernie silnego metafizycznego uczucia, szukającego 
bezpośrednio swego wyrazu w Czystej Formie i promieniującego z płócien tych, z 
demoniczną wprost potęgą, stanowi, że kombinacje tych kolorów, które – wyrażając to 
w uczuciowych wykładnikach synestezji – są ponure, zimne, tępe i jadowito-kwaśne, 
tracą wszystkie swoje własności dysharmonii jako takiej i dają całość jednolitą i potężną 
(...). Patrząc na te arcydzieła naszych czasów, nie można pojąć, jakim cudem te cztery 
kolory, z których dwa obojętne, a dwa wprost wstrętne jako takie i przypominające 
jakieś ekskrementy na zielonej trawie, mogą tworzyć tę przepiękną przewrotną 
harmonię, konieczną w swej przewrotności.”194. Podobnie jak rosyjscy filozofowie, 
Bierdiajew i Bułgakow, również Witkacy odkrywał w płótnach Picassa metafizyczne 
przeczucia i „demoniczną potęgę”. 

Pod wieloma względami epizod rosyjski był dla Witkacego wyjątkowy. Jan Błoński we 
wstępie do zbioru dramatów Stanisława Ignacego Witkiewicza starał się opisać stan 
ducha artysty, wobec wydarzeń których był świadkiem i zjawisk (artystycznych), w 
których uczestniczył: „Zgubą sztuki będzie zaspokajanie nienasycenia formą. Sztuce 
współczesnej nie wystarcza harmonia i symetria (jak sztuce antenatów) – dziś 
niezbędne są dysonanse i asymetrie. W końcu prowadzi to do perwersji, dziwactw – jak 
w dziełach van Gogha czy Picassa (Sztuka staje na pograniczu obłędu, pisał). Ale sztuka 
obu artystów jest jedyną postacią piękna nam dostępną (hm… a zabytki i muzea?). 
Sztuka zamrze, gdy artyści dojdą do ściany: gdy nie będzie już można wymyślić 
większych dziwactw. Domy fabryk przesłoniły niebo, myśliciele – niczym Piłat – umyli ręce 

                                                             
192 A. Żakiewicz, Przestrzeń barwna Czystej Formy. Kolor w teorii i praktyce twórczej Stanisława 

Ignacego Witkiewicza, „Przestrzenie Teorii” 14/2010, s. 128. 
193 Por. Morosow und Schtschukin: die russischen Sammler, Hrsg. G.-W. Költzsch, Köln 1993, s. 434.  
194 S. I. Witkiewicz, Nowe formy w malarstwie i wynikające stąd nieporozumienia, s. 92. Por. także: A. 

Żakiewicz, Przestrzeń barwna Czystej Formy. 
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i artysta pozostał samotny wobec metafizycznej zagadki i milczącego, obojętnego tłumu, 
pisał.”195. 

Zanim Witkacy ostatecznie sformułował i opublikował swoją teorię artystyczną, 
przeżył w Rosji bardzo intensywny i tragiczny zarazem okres. Przeżyć z tego czasu nigdy 
nie opisał, ani nikomu o nich nie opowiedział. Wiadomo jednak, że z całą pewnością 
malarz znalazł się w Petersburgu jesienią 1914, ulegając depresji po tragicznej śmierci 
narzeczonej (zastrzeliła się z Zakopanem). Antidotum na ową tragedię miała być 
wyprawa do Australii (wraz Bronisławem Malinowskim podejmującym tę podróż w 
celach naukowych). W drodze jednak dotarła do niego informacja o wybuchu pierwszej 
wojny światowej, Malinowski nie zmienił planów, natomiast Witkacy postanowił wrócić. 
Jako obywatel rosyjski (urodzony w Warszawie) nie mógł jednak pojawić się w 
austriackiej Galicji, dlatego pojechał do Petersburga, do rodziny. Tam wstąpił do szkoły 
oficerskiej, po czym został wcielony do ekskluzywnego Pawłowskiego Pułku 
Lejbgwardii, by w lipcu 1916 roku wziąć czynny udział w jednej z najkrwawszych bitew 
Wielkiej Wojny, do której doszło nad rzeką Stochod na Zachodniej Ukrainie. Wojsko 
rosyjskie stanęło wówczas do walki przeciwko Austriakom, a także Polakom z II 
Brygady Legionów Polskich. Witkacy odniósł poważne rany, długo przebywał w szpitalu 
(gdzie przyjmował między innymi morfinę), potem zaś wyjechał do Moskwy, gdzie był 
świadkiem wybuchu rewolucji październikowej. Po rewolucji, w połowie listopada 1917 
roku, definitywnie odszedł z armii196. Znawca twórczości Witkacego, Konstanty Puzyna, 
o ówczesnych przeżyciach artysty pisał, że w Rosji Witkacy ujrzał „twarz XX wieku”: „Na 
inspiracje literackie Micińskiego, Przybyszewskiego, Wedekinda, na niewinne pijaństwa 
młodopolskiej bohemy krakowskiej i zakopiańskiej - nałożyło się katastroficzne i 
spotworniałe nowe doświadczenie (…). Atmosfera życia pawłowskiego pułku, 
rozwydrzenie pijackie, orgie seksualne, całe 'apres nous le déluge', wielki rosyjski 
dekadentyzm (…) odcisnęły niezatarte piętno na wszystkich jego utworach.”197. 

Witkiewicz mało wówczas pisał, natomiast dużo malował198, a mimo to w trakcie jego 
pobytu w Rosji powstał zamysł całego systemu filozoficznego i estetycznego, zawarty 
potem w książce Nowe formy w malarstwie i wynikające stąd nieporozumienia, którą 

                                                             
195 S. I. Witkiewicz, Wybór dramatów, oprac. Jan Błoński, Wrocław 1974, s. 9, por: Jan Błoński Witkacy. 

Sztukmistrz. Filozof. Estetyk, Kraków 2001. 
196 I. Jakimowicz, Witkacy w Rosji, „Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie”, 1984, s. 173-214, A. 

Micińska, Witkacy w Rosji (1914-1918), „Twórczość”, nr 4, 1985 (następnie jako część w: Życie Stanisława 
Ignacego Witkiewicza w latach 1885-1918, „Pamiętnik Teatralny”, z. 1-4, 1985). 

197 K. Puzyna, Witkacy [wstęp do:] S. I. Witkiewicz, Dramaty, Warszawa 1972, t. 1, s. 20. 
198 Zachowało się 67 jego prac z tego okresu, w tym 5 autoportretów, 29 portretów, 26 fantastycznych 

kompozycji pastelowych, 1 gwasz, 2 ekslibrisy, 1 okładka książki i 3 obrazy olejne. Prace te zostały 
skatalogowane w: Stanisław Ignacy Witkiewicz 1885-1939. Katalog dzieł malarskich, oprac. I. Jakimowicz 
przy współpracy A. Żakiewicz, Warszawa 1990, poz. 259-324. 
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ukończył w 1918 roku. Powstały wtedy także pierwsze dramaty: Maciej Korbowa i 
Bellatrix oraz Nowa homeopatia zła. Pobyt w Rosji, doświadczenie koszmaru wojny i 
rewolucji październikowej sprawiło, że Witkiewicz zaczął głosić pesymistyczne poglądy 
na temat historii i nabrał przekonania o znikomej roli jednostki w dziejach. Odczuwał 
ponadto paniczny wręcz lęk przed potęgą ślepego tłumu, kierowanego przez 
demagogów. Zapewne ciekawe mogłoby okazać się spotkanie Bierdiajewa i Witkacego, 
myślicieli nie mieszczących się w żadnym ówczesnym formacie. Można jednak 
przypuszczać, że nie znaleźliby wspólnego języka, reprezentowali bowiem odmienne 
temperamenty twórcze. Bierdiajew nigdy nie przejawiał strachu199 (ani o nim nie pisał), 
a jego ocena sytuacji politycznej oraz duchowej świata, choć nie była optymistyczna, to 
jednak miała budzić w czytelnikach wolę działania. Surowa diagnoza stanu duszy 
ludzkiej i dziejowej rzeczywistości miała wskazywać drogę tym, którzy fundowali 
podstawy nowej epoki twórczości religijnej. 

 
* * * 

  
Po rewolucji październikowej prywatne zbiory malarstwa Szczukina i Morozowa 

zostały skonfiskowane i znacjonalizowane wraz z całymi majątkami finansowych 
magnatów. Kolekcjonerzy zostali zmuszeni do opuszczenia kraju i udali się wraz z falą 
uchodźców na emigrację. Niedługo potem, w 1920 roku, kolekcje Szczukina i Morozowa 
znalazły się w moskiewskim Państwowym Muzeum Współczesnej Sztuki Zachodu. 
Zbiory, ukrywane podczas drugiej wojny światowej w magazynach Ermitażu i Muzeum 
im. Puszkina, zaprezentowano dopiero w latach sześćdziesiątych XX wieku. Jednak ze 
względu na spory o prawa własności do dzieł sztuki, dostęp do kolekcji pozostał bardzo 
ograniczony. Dopiero w lutym 2010 w Muzeum im. Puszkina zaprezentowało 
przeglądową wystawę najlepszych prac Pabla Picassa200.  

                                                             
199 O latach terroru, gdy strach był „chlebem powszednim” pisał: „Lata spędzone w Rosji sowieckiej, w 

żywiole rewolucji komunistycznej, dawały poczucie napięcia życiowego, największych kontrastów. 
Zupełnie nie czułem stłamszenia” M. Bierdiajew, Autobiografia filozoficzna, s. 208. 

200 W maju 2010 w Muzeum im. Puszkina uroczyście otwarto wystawę najlepszych prac Pabla Picassa. 
Było to w sumie 240 dzieł artysty: 88 obrazów, 30 rzeźb, ponadto grafiki, ceramika oraz fotografie. Zbiory 
należały do paryskiego Narodowego Muzeum Picassa i nieczęsto możne było je oglądać za granicą. Równie 
rzadko prezentowane są obrazy Picassa z kolekcji Szczukina. W roku 1918 rząd sowiecki zdecydował o 
przeniesieniu tysięcy dzieł sztuki z Petersburga do Moskwy, najpierw do Muzeum im. Puszkina 
przeniesiono część zbiorów Ermitażu, później dowieziono płótna Van Gogha, Gauguina, Picassa oraz 
Matisse'a, z zasobów Państwowego Muzeum Sztuki Zachodu. Córka rosyjskiego kolekcjonera, Inna 
Chtoukine, obecnie obywatelka Francji, postanowiła odzyskać prawa do ojcowskich zbiorów. Por. K. 
Rutkowski, Paryskie pasaże, Gdańsk 2000. 
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Warto również nadmienić, że Picasso był w Rosji sowieckiej wysoko ceniony nie tylko 
z powodów artystycznych. Z pewnością istotną rolę odgrywała tu jego sympatia dla 
komunizmu oraz zaradna, rosyjska żona Olga Chochołowa. Artysta swego czasu 
namalował także portret Stalina, a w 1961 roku otrzymał Międzynarodową Nagrodę 
Pokojową im. Lenina, choć jednocześnie występował przeciwko interwencji sowieckiej 
na Węgrzech i bronił twórców prześladowanych w ZSRR. Nigdy jednak nie odwiedził 
Związku Radzieckiego201. 

Picasso do polityki miał stosunek szczególny. Przez wiele lat nie wzbudzała w nim 
większych emocji, aż do czasu przewrotu generała Franco i okrutnej wojny domowej w 
Hiszpanii, w 1936 roku. Malarz opowiedział się wówczas po stronie republikanów, po 
czym, w 1944 roku, wstąpił w szeregi komunistów. Do Francuskiej Partii 
Komunistycznej należeli już wtedy, zaprzyjaźniony z Picassem, Jean-Paul Sartre i Simone 
de Beauvoir. Trzeba jednak przyznać, że Picasso nigdy nie tworzył w manierze realizmu 
socjalistycznego, nie zmienił stylu i podobno często mawiał: „Moja partia to moje 
malarstwo”202. Z pewnością nie schlebiał gustom komunistów. Po Salonie Jesiennym w 
Paryżu w 1944 roku, władze (partia komunistyczna tworzyła wtedy koalicję rządzącą) 
oraz publiczność, skrytykowały jego prace. Wybuchła afera, z czego zresztą Picasso 
wiele sobie nie robił, z powodu różnic w podejściu do sztuki nie miał zamiaru zmieniać 
politycznych poglądów203. W ramach partyjnego zaangażowania w 1948 roku odwiedził 
nawet Polskę, aby uczestniczyć w zorganizowanym we Wrocławiu Światowym 
Kongresie Intelektualistów w Obronie Pokoju. Namalował wtedy słynnego później 
gołąbka – symbol pokoju. Był prawdziwą gwiazdą tego wydarzenia. Ekscentryczny, nie 
wdający się w dyskusje potępiające sztukę odbiegającą od socrealizmu, ale też oficjalnie 
nie sprzeciwiający się takim dyskusjom. Pozostał lojalny wobec panującej ideologii, i 
zachował dzięki temu spory kredyt zaufania u władz. 

 
* * * 

 
 Już w 1914 roku, w Rosji o Picassie mówiło się z uznaniem, był wówczas malarzem 

znanym, o którego dzieła zabiegało wielu kolekcjonerów. Znamienne jest, że pierwsza 
książka o sztuce Picassa została wydana właśnie w Moskwie (w 1917 roku). Była to 

                                                             
201 Por. P. Bernatowicz, Picasso za żelazną kurtyną. Recepcja artysty i jego sztuki w krajach Europy 

Środkowo-Wschodniej w latach 1945-1970, Kraków 2006. 
202 P. Picasso, Dlaczego jestem komunistą (Pourquoi je suis communiste, „Le Nouvel Obserwateur” 29-30 

października 1944, s. 33. 
203 J. Ruszczyk, Towarzysz Picasso, „Newsweek”, 6 czerwca 2010. 
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monografia zatytułowana Picasso i okrestnosti204, napisana bardzo wcześnie, bo już w 
czerwcu 1914 roku przez Innokientija Aksjonowa, poetę działającego w ugrupowaniu 
kubofuturystów „Centryfuga”. Aksjonow uważał, że w procesie twórczym Picassa nie ma 
żadnej mistyki i twierdził również, że wrażenie mistycznej głębi ekspozycji wynikało z 
doboru i ilości płócien prezentowanych w galerii Szczukina. Obrazy Picassa z galerii 
Szczukina stały się jednak impulsem, który wywołał refleksję nad stanem kultury i 
perspektywą jej dalszego rozwoju. Zarówno Bułgakow, jak i Bierdiajew byli do pewnego 
stopnia wyrazicielami powszechnych wówczas wśród Rosjan nastrojów 
eschatologicznych. „Należy tu zauważyć, że wyobrażenie o Picassie jako bezwiednym 
mistyku, którego dzieła dają coś innego – więcej aniżeli się spodziewa sam autor – takie 
wyobrażenie jest właściwe nie samemu tylko Piercowowi [chodzi o Piotra Piercowa, 
krytyka sztuki], ale całemu gronu ludzi rosyjskiej kultury, którzy pozostawili swe 
wypowiedzi o Picassie. Jedni z nich byli, jak Piercow, związani z nieodległym jeszcze 
ruchem symbolizmu literackiego, np. Gieorgij Czułkow, inni reprezentowali mistyczno-
teozoficzne nurty myśli lat 1910: Siergiej Bułgakow, Nikołaj Bierdiajew. Jedynie Jakow 
Tugendhold był zawodowym krytykiem artystycznym.”205 Warto jednak zwrócić uwagę, 
że nawet Tugenhold, wyróżniający się spośród grona wymienionych myślicieli i pisarzy, 
gruntownym przygotowaniem teoretycznym ulegał ogólnej tendencji do 
mistycyzowania twórczości Picassa206.  

Wspomniane wyżej „wyobrażenie o Picassie jako bezwiednym mistyku” znajdujemy 
po części również w eseju Carla Gustawa Junga z roku 1932. Zachodzą pewne zbieżności 
w opisach wrażeń obserwatorów moskiewskiej ekspozycji Szczukina (Bierdiajewa, 
Tugendholda, Czułkowa, Bułgakowa), a opisem sformułowanym przez Junga207: „(…) 
dominuje tu rozdarcie, wyrażające się w tzw. «liniach łamanych», tj. jakby psychicznych 
szczelinach przecinających uskokami obraz. Obrazy wywołują w nas wrażenie chłodu 
lub też przerażają swoją paradoksalną, oburzającą, okropną lub groteskową 
bezwzględnością wobec patrzącego. Do tej grupy należy Picasso.”208. Jung 
charakteryzuje w ten sposób nie samą tylko twórczość Picassa, ale rodzaj ekspresji 
plastycznej właściwy dla – jak to określa – schizofrenicznego typu osobowości. Nie 
oznacza to, Jung wyraźnie to podkreśla, że diagnozuje w ten sposób u artysty stan 
                                                             

204 M. I. Aksenov, Picasso i okrestnosti, Moskwa 1917 (wyd. angielskie Picasso and environs, [w:] M. 
McCully, A Picasso Anthology: Documents, Criticism, Reminiscences, Princeton 1997). 

205 A. Podoksik, Picasso. Ciągłe poszukiwania, s. 124. 
206 Tamże, s. 129.  
207 Swego czasu wydany został w Szwajcarii niewielki zbiór zawierający zestawienie tekstów Picassa, 

Bierdiajewa oraz Junga: P. Picasso, Wort Und Bekenntnis. Die Gesammelten Zeugnisse Und Dichtungen mit 
Beiträgen von Nikolai Berdiajew, C. G. Jung und D. H. Kahnweiler, Zürich 1954. 

208 C. G. Jung, Picasso, [w:] tenże, Archetypy i symbole. Pisma wybrane, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 
1993, s. 521. 
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chorobowy, ale opisuje pewną „dyspozycję”, „postawę”, która dopiero w sprzyjających 
warunkach może prowadzić do schizofrenii. Twórczość artysty jest tylko elementem 
możliwego „schizoidalnego kompleksu symptomów”, do jakich zdolny jest człowiek o tej 
właśnie „dyspozycji”. Wyraźnie widać – zestawiam tu tylko powierzchowne zbieżności 
opisów, odczuć i wrażeń – że także Bierdiajew dyspozycję duchową Picassa traktuje jako 
analogon dyspozycji duchowej całej epoki. Ta druga ewentualność, utrzymana w duchu 
Freudowskiej analogii psychiki jednostkowej i psychiki zbiorowej (kultury), jest w tym 
przypadku chyba bardziej prawdopodobna. 

Oczywiście nie wszyscy podzielali ten sposób symbolicznego interpretowania sztuki 
kubistycznej. W opozycji do tego typu interpretacji obrazów Picassa (i kultury) 
pozostawał między innymi malarz Aleksiej Griszczenko209, który uważał, że Bierdiajew i 
Bułgakow starają się za pomocą malarstwa „usprawiedliwić własny kryzys, to znaczy 
kryzys moralności, kryzys efemerycznych «teozoficznych» teorii i «kosmicznych» 
przewrotów”210. Zdaniem Griszczenki malarstwo rządzi się własnymi prawami i rozwija 
się w kierunku, w którym z konieczności ma się rozwijać, zaś kubizm rozwiązuje po 
prostu wiele malarskich problemów. Autor artykułu Woprosy żiwopisy należał do 
przedwojennej, rosyjskiej awangardy, która utwierdzała się w przekonaniu, że 
malarstwo kieruje się wewnętrzną busolą i pozostaje niezależne od obcych wpływów. W 
tekście Griszczenki nie ma więc ani jednego słowa o rewolucji, o upadku kultury, o 
zmianach nastrojów w europejskiej sztuce, tak jakby zewnętrzne czynniki nie 
determinowały w ogóle sztuki, ani z nią nie korespondowały. Według Bierdiajewa, 
sztuka (jako szczególny przypadek kultury) i wydarzenia społeczno-polityczne (również 
inna sfera kultury) pozostają ze sobą ściśle związane. Tezę tę potwierdzałaby według 
Bierdiajewa analogia między rozkwitem kulturalnym oraz upadkiem (rozkładem) 
państwowych struktur (władzy). Filozof powoływał się na przypadek starożytnego 
Rzymu, ale nawet intelektualna erupcja „srebrnego wieku”211 w Rosji i późniejsze 
wydarzenia polityczne, mogłyby stanowić również ilustrację tego twierdzenia. 

                                                             
209 Aleksiej Wasiljewicz Griszczenko (1883–1977). Malarz i grafik, jeden z najbardziej znanych 

przedstawicieli ukraińskiej awangardy. Był również teoretykiem malarstwa. Kształcił się w Petersburgu, 
Moskwie, Kijowie, wystawiał w Moskwie w latach 1910-1919. 

210 A. W. Griszczenko, Woprosy żiwopisy, [w:] tenże, Krizis isskustwa i sowriemennaja żiwopis. Po 
powodu H. A. Bierdiajewa, Moskwa 1917, s. 9. 

211 Za „srebrny wiek” w kulturze rosyjskiej uważa się przełom XIX i XX wieku, określany także jako 
„rosyjski renesans filozoficzno-religijny”. Przedstawiciele tego okresu to między innymi: W. Sołowjow, D. 
Mereżkowski, W. Rozanow, W. Iwanow, W. Iljin. Okres ten został tragicznie przerwany przez Rosję 
Radziecką. Por. S Mazurek. Rosyjski renesans religijno-filozoficzny. Próba syntezy, Warszawa 2008; A. 
Walicki, Zarys myśli Rosyjskiej. Od Oświecenia do renesansu religijno-filozoficznego, Kraków 2005; N. V. 
Riasanovsky, M. D. Steinberg, Historia Rosji, Kraków 2009, s. 479-481; M. Broda, Zrozumieć Rosję? O 
rosyjskiej zagadce-tajemnicy, Łódź 2011. 
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Ciekawe podejście do kubizmu prezentował w tym czasie Mikołaj Punin212, który w 
1923 roku napisał213: „Kubizmem nazywam nie tylko «kierunek w malarstwie», ale całe 
zjawisko kultury. Można nawet stwierdzić, że każde rzemiosło wcześniej czy później 
przechodzi przez skryty «kubizm» i teraz prawdopodobnie przez ten etap przechodzi 
nie tylko malarstwo, ale też i inne rodzaje sztuk, a także nauka, i jako jej osnowa – nasza 
świadomość, nasze «wewnętrzne życie». Jako przejaw kultury kubizm można wyjaśnić 
za pomocą jednego ogólnego pojęcia: nowym poczuciem czasu”214. Z pewnością 
Bierdiajew skłonny jest również do podobnej uniwersalizacji wybranych zjawisk 
kulturowych. Dlatego w charakterystyczny sposób dostrzega przejawy kubizmu nie 
tylko w malarstwie, ale też w literaturze a nawet w filozofii215. Skoro kubizm, w kręgach 
ludzi sztuki, rozumiany był również jako zjawisko o szerszym zasięgu, filozoficzne 
interpretacje Bierdiajewa i Bułgakowa stanowiłyby więc jedną z prób zrozumienia i 
opisu fenomenu reprezentującego określony etap rozwoju kultury.  

W obliczu tych rozważań istotny wydawać się może również fakt, że zainteresowanie 
malarstwem Picassa zmniejszyło się tuż po rewolucji, ale ponownie wzrosło w Związku 
Radzieckim w czasie odwilży lat 50-tych i 60-tych, czyli wtedy, gdy życie kulturalne 
wchodziło w kolejny, ostry zakręt dziejów216. 

 
* * * 

 
Anatolij Podoksik, autor monografii zawierającej między innymi informacje na temat 

recepcji malarstwa Picassa w kręgach rosyjskiej inteligencji początku XX wieku, uważa, 
że: „Dla Gieorgija Czułkowa217 «obrazy Picassa są hieroglifami szatana» gdyż w jego 
przekonaniu «te formy nie mają dla siebie odpowiednich przeżyć poza piekłem», a 

                                                             
212 Mikołaj Mikołajewicz Punin (1888-1953). Historyk sztuki, artystyczny krytyk. 
213 Pismo „Russkoje Isskustwo” 1 (1923) (a także 2-3 (1923)). 
214 A. N. Inszakow, Żiwopis Picasso w zierkale russkoj kultury. 1900-1200 godu, [w:] М. A. Busjew, Picasso i 

okresnosti, Moskwa 2006 , s. 57-76. 
215 Por. przypis 31 na stronie 20 niniejszej monografii.  
216 Michaił Artamonow, dyrektor Ermitażu od roku 1951, zorganizował w muzeum monograficzną 

wystawę dzieł Pabla Picassa. Wystawiano też jego prace w Moskwie w 1956 roku, gdzie dyrektor 
Państwowego Muzeum Sztuk Plastycznych imienia Puszkina, Irina Antonowa przy okazji ekspozycji 
pokazanej tam w 2010 wspominała: „Jako pierwsi pokazaliśmy wystawę w 1956 roku. A przecież były to 
trudne czasy i zrobić wystawę Picassa nie było łatwo. Tym bardziej w państwie, które trzy lata wcześniej 
«zasłynęło» tak zwanym «pogromem Maneżu» – rozpędzono wystawę malarstwa współczesnego 
składającą się z dość niewinnych, moim zdaniem, prac. Potem zrobiliśmy wystawę w 1961 roku, w 1971 i 
w 1981 – były to jubileusze artysty. Z naszym muzeum związana jest cała historia wystaw Picassa”. Źródło 
http://polish.ruvr.ru/2010/03/08/7083603.html (dostęp z dnia 24. 05. 2012). 

217 G. Czułkow (1879-1939), krytyk i pisarz, sekretarz redakcji w czasopiśmie „Nowyj Put’”, a następnie 
członek redakcji „Waprosów Żyzni”.  
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zresztą również zdaniem Piercowa w tym «barwnym geometryzmie zbyt dużo jest 
autentycznej mistyki, aby można było uwierzyć w jego formalną maskę». Sam 
metafizyczny gmach sztuki Picassa rozumie Piercow jako objawienie infernalne, a termin 
«kubizm» przyjmuje jako nieuniknioną daninę składaną konwencjom gatunku krytyki 
artystycznej. Pisze: «Niesamowitym wrażeniem jakiejś pozaziemskiej wizji, palącym 
psychikę piekielnym płomieniem tchną kubistyczne płótna Picassa»„218. Rosyjscy 
krytycy sztuki dostrzegli w tych obrazach zapowiedź nieuniknionego kresu pewnej 
formacji ducha. Ruina dotychczasowego porządku rzeczy była już nie tylko obiektem 
teoretycznych rozważań, można ją było po prostu ujrzeć. „I oto zobaczony przez nich i 
opisany w artykułach Picasso jawi się jakimś nadartystą: jest «genialnym wyrazicielem 
demonicznego pesymizmu» dla Czułkowa, «genialnym wyrazicielem rozkładu, 
rozpłatania, atomizacji fizycznego, cielesnego i wcielonego świata» dla Bierdiajewa: 
«nieustraszonym hiszpańskim Don Kichotem – rycerzem absolutu, misjonarzem 
matematyki skazanym na wiekuistą próżność swych poszukiwań», a jednocześnie 
«pierwszym wśród współczesnych dekadencji» – dla Tugenholda”219. Proroczy 
charakter malarstwa Picassa, zaledwie nakreślony we wczesnej recenzji z roku 1914, w 
pełni został rozwinięty dwa lata później, w Sensie twórczości. 

 
* * * 

 
Stosunkowo dużo wiadomo o wystawie z roku 1914. Znamy nie tylko prezentowane 

wówczas obrazy, ale dysponujemy również dokumentacją dotyczącą sposobu w jaki 
zostały zaprezentowane w domu Szczukina: opisami, szkicami i fotografiami z 
wystawy220. Na podstawie badań przeprowadzonych przez historyków sztuki, w 

                                                             
218 A. Podoksik, Picasso. Ciągłe poszukiwanie, s. 127. 
219 Tamże, s. 129. 
220 Najpełniejsze opracowanie historii i zasobów kolekcji zawiera publikacja pt. Morozow und 

Schtschukin – Die Russischen Sammler. Monet bis Picasso, Museum Folkwang Essen 1993. Cytowana 
wcześniej praca Podoksika również zawiera informacje na ten temat: „Otwarta dla zwiedzających galeria 
domowa Szczukina już w latach przed pierwszą wojną światową stała się w istocie pierwszym na świecie 
publicznym muzeum sztuki nowoczesnej. (…) już w 1913 roku Szczukinowski zbiór liczył trzydzieści pięć 
obrazów i gwaszy Picassa, na początku 1914 – czterdzieści, a jeszcze po półroczu liczba ich osiągnęła pół 
setki.” (A. Podoksik, Picasso. Ciągłe poszukiwanie, Aurora Arkady, Warszawa 1989, s. 117). Por. także: D. 
Jurkiewicz-Eckert „Międzynarodowa Kolekcja Sztuki Nowoczesnej” Muzeum Sztuki w Łodzi i jej znaczenie 
dla dziedzictwa kulturowego Europy, „Studia Europejskie”, 4/2006, s. 121-142; A. Tugendhold, Francuzkoje 
Sobranije S.I. Szczukina, „Apollon” 1-2 (1914), s. 6; B. W. Kean, French Painters, Russian Collectors. The 
Merchant Patrons of Modern Art in Pre-Revolutionary Russia, London 1994; N. Preobrazhensky, W galerieje 
S.I. Szczukina w Moskwie. Miecienaty i kollekcjoniery, Almanach wsierosyjskogo obszcziestwa ochrany 
pamiatnikow istorii i kultury, Moskwa 1995; P. Piercow, Szczukinskoje sobranije francuzkoj żiwopisi. 
Muziej nowoj zapadnoj żiwopisi, Moskwa 1922.  
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szczególności zaś dzięki porównaniu wielu różnych relacji z wystawy, można w 
znacznym stopniu uwiarygodnić relacje Bierdiajewa. Nie odbiegają one w znacznej 
mierze od relacji innych osób. Interesuje nas w szczególności sposób, w jaki opisywane 
jest oddziaływanie sztuki nowoczesnej. Można odnieść wrażenie, że, formułowane na 
podstawie subiektywnych wrażeń, generalizujące oceny stanu kultury, są w tych 
różnych relacjach bardzo zbieżne.  

„Przepadło wszystko, co kochaliśmy. Znaleźliśmy się na pustyni… Przed nami czarny 
kwadrat na białym tle!”221 – to słowa reakcji krytyki na wystawę z 1913 roku, które w 
swojej programowej książce prowokacyjnie cytuje Kazimierz Malewicz. Bardzo podobne 
wrażenia odnosi Bierdiajew gdy wchodzi do sali z obrazami Picassa: „Jest zimno, panuje 
półmrok, jest strasznie. Zginęła radość urzeczywistnionego, jasnego życia. Zimowy, 
kosmiczny wiatr zrywa zasłony, opadają wszystkie kwiaty, wszystkie liście, naga, 
poraniona skóra świadczy o tym, że zdjęto wszelkie szaty – wszelki realny kształt 
objawiający się we wzorach niezniszczalnego piękna rozpada się. Wydaje się, że nigdy 
już nie nastąpi kosmiczna wiosna, nie będzie liści, zieleni, wspaniałych okryć, 
urzeczywistnionych syntetycznych form. A jeśli nawet wiosna nadejdzie, to okaże się 
zupełnie inna, nowa, niezwykła, z nietutejszymi liśćmi i kolorami. Można odnieść 
wrażenie, że po strasznej zimie Picassa świat nie zakwitnie tak jak kiedyś, że tej zimy 
opadły nie tylko wszystkie zasłony, ale i cały przedmiotowy, fizyczny świat zachwiał się 
w swoich posadach.”222. 

Gdy w 1914 roku Mikołaj Bierdiajew przekroczył próg sali Picassa najpierw odczuł 
przerażenie związane „nie tylko z malarstwem i losem sztuki, ale z samym kosmicznym 
życiem i jego losem”223. Wrażenie było tym silniejsze, że do pokoju z obrazami Picassa 
wchodziło się z pomieszczenia, w którym prezentowane były obrazy Gauguina, 
wywołujące u widza uczucie radności i piękna, określonych przez filozofa jako 
„naturalne życie”224. Kontrast między salami prezentującymi obrazy Gauguina i 
Matisse’a spotęgowany został również architekturą i stałym wystrojem sal 
przeznaczonych na ekspozycje: „(…) w swym piętrowym empirowym pałacyku Szczukin 
umieszcza obrazy Matisse’a w wielkim, jasnym i strojnym salonie (Różowej Bawialni), 
dla dzieł Hiszpana przeznaczając odosobniony pokój o łukowym sklepieniu, który 
Tugenhold prosto i lapidarnie określił mianem «celi Picassa».”225. W pomieszczeniu 
szczelnie wypełnionym obrazami głównie w błękitnej tonacji, stłoczonymi na ścianach 

                                                             
221 K. Malewicz, Świat bezprzedmiotowy, tłum. S. Fijałkowski, Gdańsk 2006, s. 66.  
222 M. Bierdiajew, Kryzys sztuki, „Studia z Historii Filozofii” 1 (2010), s. 58. 
223 Tamże, s. 57-58. 
224 Tamże, s. 58. 
225 A. Podoksik, Picasso. Ciągłe poszukiwania, s. 121. 
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sklepionego, niczym jaskinia, pozbawionego wszelkich ozdób pomieszczenia226, 
podobnie jak Bułgakow, poczuł chłód, i w naturalny sposób nasunęły mu się skojarzenia 
z zimą: „kosmiczny wiatr zrywa zasłony, opadają wszystkie kwiaty”227. Wrażeniu 
rozkładu piękna, nie łączy się według Bierdiajewa z żadną obietnicą powrotu i 
odrodzenia się klasycznych form. W obrazach Picassa zobaczyć można brak zapowiedzi 
nowej epoki świata, jest w nich tylko urzeczywistnienie kresu świata chylącego się już 
ku upadkowi. „Można odnieść wrażenie, że po strasznej zimie Picassa – świat nie 
zakwitnie tak jak kiedyś, że tej zimy opadły nie tylko wszystkie zasłony, ale i cały, 
przedmiotowy fizyczny świat zachwiał się w swoich posadach.”228. 

Picasso, według rosyjskiego filozofa, przekazywał w swoim malarstwie wizję 
osłabionego ducha, co było charakterystyczne dla kubizmu (w bardzo podobny sposób 
opisuje to wrażenie również Bułgakow). W szczególności obrazy okresu 
prekubistycznego (1906-1909) i kubizm analityczny (z lat 1909-1912), który 
reprezentowany był w kolekcji Szczukina, rzeczywiście mógł stanowić podstawę do tez 
formułowanych przez Bierdiajewa229. Skojarzenie rozkładu materii („Stare szaty bytu 
ulegają rozkładowi i opadają”230, „rozkład dawnego piękna”231 „tajemnicze 
rozwarstwienie kosmosu”232) i techniki artystycznej zastosowanej przez malarza 
opisane przez Bierdiajewa zgadza się z opinią również współczesnych badaczy: 
„Wszystko analitycznie się rozkłada i dzieli. Przez analityczny podział malarz pragnie 
dotrzeć do szkieletu rzeczy, do twardych form, ukrytych pod mięknącymi okryciami. 
Materialne powłoki świata zaczęły ulegać rozkładowi i rozproszeniu, przystąpiono do 
poszukiwań twardych substancji, ukrytych pod tym rozmiękczeniem. W swoim 

                                                             
226 Reprodukcję fotografii „sali Picassa” z galerii Szczukina można znaleźć między innymi w Morosow 

und Schtschukin: die russischen Sammler, Hrsg. G.-W. Költzsch, Köln 1993, s. 76. Porównując ją z 
fotografiami innych sal pałacu Szczukina łatwo przyznać rację opisom Bierdiajewa.  

227 M. Bierdiajew, Kryzys sztuki, s. 42. 
228 Tamże. 
229 W pierwszym okresie powstały takie słynne później obrazy, jak Portret Gertrudy Stein, Panny z 

Awinionu, Wielki akt. „Wszystkie te kompozycje cechuje nowa konstrukcja przedstawianej przestrzeni: 
jest ona pozbawiona głębi. (…) W tych latach Picasso i Braque poddają formę swych kompozycji daleko 
idącemu rozbiciu. Powstają martwe natury i portrety, w których poszczególne przedmioty są 
rozczłonkowane na rozedrganą mozaikę przenikających się wzajem form. Ukazane są jednocześnie 
wszystkie widoki przedmiotu, pojawia się tu malarski «opis» wszystkich aspektów przedstawianego 
motywu. Z czasem analityczna pasja doprowadza artystów do formy będącej już tylko o krok od 
abstrakcji. Zarysy przedmiotu są coraz mniej czytelne w pryzmatycznej mozaice przecinających się 
sześcianów, kul i ostrosłupów.” (P. Szubert, Picasso i kubiści, [w:] Sztuka świata, t. 9, Warszawa 1996, s. 
81). 

230 M. Bierdiajew, Kryzys sztuki, s. 61.  
231 Tamże, s. 42. 
232 Tamże, s. 43. 
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poszukiwaniu geometrycznych form przedmiotów, szkieletu rzeczy Picasso cofnął się aż 
do epoki kamienia. Był to jednak pozór tej epoki. Ciężar, toporność oraz twardość figur 
geometrycznych Picassa jest złudzeniem. W rzeczywistości geometryczne ciała Picassa, 
składające się z sześcianów szkielety fizycznego świata, rozpadają się przy 
najmniejszym dotknięciu.”233. 

Podobnie jak autor Trupa piękna234, Bierdiajew interpretował malarstwo 
francuskiego twórcy jako zasłonę, za którą skrywa się inna rzeczywistość. U Bułgakowa 
– rzeczywistość prawdziwego piękna, u Bierdiajewa – wewnętrzna struktura przyrody. 
Odarcie „urzeczywistnionego piękna” z iluzji doprowadziło do demonicznego oblicza 
„zniewolonych duchów przyrody”. Bierdiajew dostrzegł w obrazach Picassa 
dematerializację materii, odcieleśnienie ducha, a więc proces dokładnie przeciwny do 
klasycznego sposobu obrazowania właściwego sztuce europejskiej od czasów antyku. 
Tego typu sztuka „pogrąża się w materii”, aby ostatecznie przejść w ciała astralne. 
Granica ciała fizycznego, podobnie jak w malarstwie impresjonistów, również w 
obrazach Picassa ulegała fluktuacjom, odbierając zarazem wyrazistość ducha.  

Należy również uwzględnić fakt, że Bierdiajew w 1912 roku odbył podróż do Włoch, z 
której wrócił pełen podziwu dla wczesnej sztuki włoskiego renesansu. Od tego momentu 
filozof wielokrotnie przeciwstawiał duchowych charakter quattrocenta, z zanikaniem 
ducha chylącej się ku upadkowi zmechanizowanej nowożytności.  

Dematerializacja ciał na obrazach Picassa jest dla Bierdiajewa zwiastunem upadku 
sztuk plastycznych w ogóle. Jest dla niego zjawiskiem analogicznym do futuryzmu w 
literaturze. Picasso nie jest jednak tu zaliczany do futurystów programowych. Przez 
Bierdiajewa jest raczej postrzegany jako demaskator futuryzmu, podobnie jak w 
literaturze jest nim dla Bierdiajewa Andriej Bieły, który w powieści Petersburg 
przedstawił, jego zdaniem, to samo rozwarstwienie kosmicznego życia w podobny 
sposób, w jaki uczynił to Picasso w swoich obrazach. Krótko mówiąc, genialni 
współcześni artyści mają zdolność ujęcia zbliżającego się duchowego wyeksploatowania 
i rozkładu dotychczasowych form kultury. Są demaskatorami iluzoryczności nietrwałych 
już konwencji upadającego porządku. Dlatego filozof wciąż powtarza formuły, o 
„zdzieraniu powłok” z rzeczy, ze świata. Od iluzorycznego obrazu rzeczywistości 
odpadają kolejne warstwy, pod którymi jednak już nic więcej się nie kryje. Naiwne 
przekonanie, że trwałym elementem, podstawą substancjalną rzeczywistości pozostaje 
materialność przedmiotów okazuje się jedynie jedną z kolejnych iluzji: „Ostatnia 
warstwa materialnego świata, ukazująca się malarzowi po zerwaniu wszystkich innych 
warstw, okazuje się złudna, a nie realna. Przenikliwemu spojrzeniu malarza nie ujawnia 
się substancjalność materialnego świata, gdyż świat ten okazuje się niesubstancjalny. 
                                                             

233 Tamże. 
234 Analiza eseju Bułgakowa pt. Trup piękna, jest przedmiotem kolejnego rozdziału. 
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Picasso to bezradny demaskator iluzji urzeczywistnionego, materialnie 
zsyntetyzowanego piękna.”235. 

Natura utraciła swój naturalny rytm, który został wyparty przez obcy jej rytm 
techniki niszczącej wszelkie życie. Zanika stabilność dawnego porządku, słabną 
konwencjonalne formy utrzymujące stałość i przewidywalność ludzkich relacji, trwałość 
dawnego duchowego ładu ustępuje iluzji ładu materialnej w istocie mechaniki. Poczucie 
bezpieczeństwa i wygody zanika wyparte przez to, co nowe, nieokreślone, nieznane. 
„Wszelkie fundamenty się chwieją, a wraz z nimi chwieje się nie tylko minione zło i 
nieprawda życia, ale i dawne piękno oraz miniony komfort życia.”236. 

W oparciu o obserwację szczególnego wprawdzie, ale jednak wybranego, 
egzemplarycznego zjawiska artystycznego malarstwa Picassa, a także uwzględniając 
sytuację społeczno-polityczną Rosji, która właśnie wkraczała w konflikt pierwszej wojny 
światowej, Bierdiajew formułuje w języku metafor diagnozy dotyczące kondycji całej 
kultury zachodniej. Analizowane zjawiska najwyraźniej uznaje za wyraz sytuacji 
duchowej ówczesnej epoki. Dla Bierdiajewa stało się bowiem jasne, że „duch ludzki 
wkroczył w inny etap swojego bycia”237, że proces upadku rozkładu świata, który 
środkami artystycznymi został zaprezentowany w malarstwie Picassa, nie dotyczy 
jedynie sztuki, ale odnosi się do wszystkich zjawisk duchowych i ujawnia się, choć w 
różny sposób, w każdym aspekcie kultury: „(…) w chwiejności życia społecznego, a 
zarazem wszelkiego naszego bytu przynależnego rodzinie; w nauce, która znosi 
tradycyjną granicę doświadczenia i jest zmuszona uznać dematerializację; w filozofii, w 
sztuce, w okultyzmie, w kryzysie religii.”238. Wymienione przez filozofa dziedziny 
omawia już w dwa lata później wydanym Sensie twórczości, każdej z nich poświęcając 
osobny esej. 

Picasso nie odkrywa nowego świata, nie tworzy sztuki przyszłości. Jego geniusz 
polega na zdolności do ukazania nieuniknionego procesu rozpadu, artysta jest 
„przedstawicielem transformacji i wszechogarniającego kryzysu”239. Sztuka Picassa jest 
swoistą dokumentacją upadku ducha mijającej epoki. Nie prezentuje jakiegoś nowego, 
nie znanego jeszcze, alternatywnego sposobu tworzenia, ale doprowadza do 
ostateczności i kresu dawny, klasyczny sposób tworzenia. „Picasso nie prezentuje nowej 
twórczości. On wieńczy stary sposób tworzenia”240. 

                                                             
235 M. Bierdiajew, Kryzys sztuki, s. 59. 
236 Tamże, s. 61. 
237 Tamże. 
238 Tamże.  
239 Tamże. 
240 Tamże, s. 62. 
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Według Bierdiajewa źródło duchowego kryzysu tkwiło w przeroście znaczenia 
techniki w ludzkiej egzystencji, w jej umaszynowieniu i uschematyzowaniu: „Kryzys 
przeżywany przez człowieka, wiąże się z brakiem zgodności duchowej i zgodności 
fizycznej człowieka ze współczesną techniką. (…) Człowiek był jeszcze związany z matką 
– ziemią. Władza techniki oznacza koniec epoki teurgicznej. Organiczne, naturalne 
środowisko człowieka, ziemia, rośliny, zwierzęta mogą zostać zniszczone przez technikę. 
Cóż wtedy nastąpi?”241. 

 
 

5. Czarne ikony 
 
Drogi życiowe Siergieja Bułgakowa i Mikołaja Bierdiajewa nie raz się przecinały. Nie 

raz również dochodziło do intelektualnego i duchowego zbliżenia dwóch myślicieli. 
Bierdiajew poznał Bułgakowa w przełomowym dla siebie momencie życia, gdy 
radykalnej zmianie ulegał jego dotychczasowy światopogląd, kiedy po ustąpieniu 
zauroczenia ideologią marksistowską coraz bardziej skłaniał się ku myśli religijnej. 
Bierdiajew uważał Bułgakowa za „jednego z najbardziej interesujących ludzi początku 
wieku”242, za przewodnika w pierwszych latach powrotu do prawosławia (od 1903 do 
1906 r. gdy autor Sensu twórczości przeżył religijne nawrócenie). Obaj filozofowie 
„bywali u siebie”243, a w ramach współpracy w pismach „Nowyj Put’”, a potem „Woprosy 
Żyzni”244 oraz podczas rozmaitych spotkań i towarzyskich salonów, dyskutowali o 
ważnych dla nich, aktualnych sprawach. Bułgakow i Bierdiajew spotkali się po raz 
pierwszy w 1903 roku, gdy po powrocie z zagranicznego stypendium w roku 1900, już 
jako doktor, Bułgakow został wykładowcą ekonomii politycznej w kijowskiej szkole 
politechnicznej. „Okres kijowski” był zarazem czasem jego powrotu do prawosławia. 
Bułgakow pochodził z rodziny duchownych, od wielu pokoleń związanej z cerkwią. Sam 
doświadczył religijnego załamania, by ponownie wrócić do wiary religijnej, a po latach 
przyjąć także święcenia kapłańskie. W roku 1903 opublikował książkę Ot marksizma k 
idiealizmu, która wywarła silny wpływ zwłaszcza na filozofów z nurtu „srebrnego 
wieku”. Bułgakow okazał się bowiem pierwszym byłym marksistą, którego myśl tak 
zdecydowanie zwracała się w stronę religii prawosławnej. W roku 1906 Bułgakow 
wrócił z Kijowa do Moskwy, gdzie został deputowanym do drugiej dumy, jednocześnie 
objął stanowisko profesora nadzwyczajnego ekonomii politycznej w Instytucie 

                                                             
241 M. Bierdiajew, Królestwo Ducha i królestwo cezara, tłum. H. Paprocki, Kęty 2003, s. 26. 
242 M. Bierdiajew, Autobiografia filozoficzna, s. 142. 
243 Tamże, s. 144. 
244 „Nowyj Put’” wydawano w Petersburgu od 1903 do 1904 roku. „Woprosy Żyzni” ukazywały się w 

1905 roku, pismo nie przetrwało rewolucji. 
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Handlowym, a w roku 1910, wspólnie z J. Trubieckim, M. Bierdiajewem i W. Ernem, 
założył pismo „Put’”. Kontakty Bierdiajewa i Bułgakowa były częste i trwałe, utrzymały 
się nawet po wygnaniu z ojczyzny (w 1922 roku) i chociaż w emigracyjnym Paryżu 
uległy pewnemu ochłodzeniu, to znajomość nigdy nie została zerwana. Lidia 
Bierdiajewa w swoich wspomnieniach zatytułowanych Zawód: żona filozofa opisuje w 
jaki sposób sam Bierdiajew rozumiał powody owego ochłodzenia stosunków między 
dawnymi przyjaciółmi. Podaje przykład sytuacji, gdy podczas towarzyskiego, 
wieczornego spotkania, ktoś opowiada o wykładach Siergieja Bułgakowa i G. P. 
Fiedotowa245, na co filozof reaguje następującym stwierdzeniem: „U nich wszystko jest 
tak gładkie, tak wzajemnie powiązane, a u mnie są przerwy, katastrofy. Coraz bardziej 
odczuwam, że nie jestem rozumiany. U nich wszystkich widać dążenie do jedności, do 
soborowości, a ja ze swej natury jestem indywidualistą. Poza tym obca jest im 
paradoksalność mego myślenia.”246. 

Żona filozofa postrzega swojego męża jako człowieka, który „nie mieści się w żadnych 
ramach ani religijnych, ani społecznych”. Jest jednym z nielicznych „samotników” 
podążających własną drogą. Nie jest to droga łatwa, to droga cierpiętnicza247. Ta cecha u 
wielu znajomych filozofa budziła niechęć. Bierdiajew potrafił oczywiście okazywać 
wrogość wobec tych, których poglądy uznawał za szkodliwe. Do takich osób zaliczał się 
między innymi Iwan Iljin248, którego książka О sprzeciwianiu się złu siłą, wydana w 1925 
roku, wywołała prawdziwą burzę wśród rosyjskiej emigracji. Iljin, polemizując z 
Tołstojowskim pacyfizmem, głosił że złu trzeba przeciwstawić siłę i dowodził, iż nie 
każde użycie przemocy, zarówno psychicznej, jak i fizycznej, jest złem. Między nim, a 
Bierdiajewem doszło do ostrej wymiany poglądów. Ten ostatni, w artykule Koszmar 
złego dobra, porównuje wywody Iljina do sposobu myślenia funkcjonariusza Cze-Ka, nie 
ogranicza się jednak do jednego zarzutu, formułuje ich więcej: „Najbardziej 
nieprzyjemne w książce Iljina jest nadużywanie chrześcijaństwa, prawosławia i 
Ewangelii. Usprawiedliwianie kary śmierci tekstami ewangelicznymi sprawia wrażenie 
bluźnierstwa. W światopoglądzie Iljina nie ma niczego nie tylko z prawosławia, ale w 
ogóle z chrześcijaństwa. Prawosławie zostało wzięte na pokaz, dla celów 

                                                             
245 Georgij Fiedotow (1886-1951). Rosyjski historyk, filozof i publicysta. Zajmował się duchową kulturą 

średniowiecza. Najważniejsze dzieła napisał na emigracji: Sw. Filipp Mitropolit Moskowskij, (1928), 
Swiatyje Driewniej Rusi (1931), Stichi duchownyje (1935). 

246 L. Bierdiajew, Zawód: żona filozofa. Dzienniki, tłum. H. Paprocki, Kęty 2004, s. 56. 
247 Tamże. 
248 Iwan A. Iljin (1883-1954). Filozof rosyjski, ideolog radykalnej prawicy, zwolennik systemu 

wodzowskiego, autor między innymi głośnej rozprawy O soprotiwlienii zlu silu, dzieła wydanego w 1925 
(ostatnio, w 1993 roku przez moskiewskie Wydawnictwo Republika). Obecnie Iwan Iljin jest w Rosji 
obiektem kultu wśród monarchistycznie nastrojonej części elity politycznej i tej części wyznawców 
prawosławia, która utożsamia odrodzenie potęgi religii w ściślejszych związkach z państwem. 
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pozareligijnych, jak często to bywa za naszych dni.”249. Iljin nie pozostał Bierdiajewowi 
dłużny. Znamienne podsumowanie tej wymiany stanowisk znajdujemy w opracowaniu 
badaczki myśli Iljina, Katarzyny Krasuckiej: „I tak oto znajomość z Bierdiajewem, która 
jak się wydaje, była dość bliska, co można sądzić na podstawie słów Iljina, a która miała 
swój początek w Moskwie w 1908 roku, zakończyła się burzliwie i gwałtownie.”250 

Wspominam w tym miejscu o przypadku Iljina, ponieważ jest to przykład 
charakterystyczny, ilustrujący typowy przebieg wielu podobnych znajomości 
Bierdiajewa, które z czasem zostały wystawione na próbę. W ten sposób, w atmosferze 
gorących dyskusji politycznych i filozoficznych, po zakończeniu drugiej wojny 
światowej, drogi wielu rosyjskich myślicieli definitywnie się rozeszły. Wiele znajomości 
Bierdiajew zweryfikował, często gwałtownie zerwał251. 

 
* * * 

  
Siergiej Bułgakow opublikował ponad trzydzieści książek i ponad czterdzieści 

artykułów. Początkowo zajmował się ekonomią, jednak większość jego późniejszych 
prac dotyczyło teologii, oraz filozofii252. Najważniejsze filozoficzne publikacje 
Bułgakowa z okresu, gdy pozostawał jeszcze w bliskich i przyjaznych kontaktach z 
Bierdiajewem, to, wspominana już, rozprawa Ot marksizma k idiealizmu (Petersburg 
1903), a także Tichije dumy253 (Moskwa 1918, Paryż 1962). W tym ostatnim zbiorze 
                                                             

249 M. Bierdiajew, Koszmar złego dobra, [w:] tenże, Głoszę wolność. Wybór pism, s. 222. 
250 K. Krasucka, Iwana A. Iljina doktryna o sprzeciwianiu się złu siłą, Katowice 2008.  
251 W Autobiografii filozoficznej wspomina swoje trudne emigracyjne relacje z Mereżkowskim 

(„Mereżkowski pisał przeciwko mnie ordynarne artykuły”, s. 260). Podobnie przebiegały stosunki ze 
Struwem, z Kartaszowem, z Zajcewem i Muratowem. O relacjach z Bułhakowem pisze w następujący 
sposób: „Nie doszło do żadnego zerwania kontaktów z ojcem Bułgakowem ale spotykaliśmy się rzadko i 
przede wszystkim na zebraniach. Lękam się, że gdybyśmy spotykali się częściej, to doszłoby do zerwanie 
kontaktów” (Autobiografia filozoficzna, s. 260-126). Leonid Stołowicz opisując pobyt Bierdiajewa w 
Berlinie pisze: „(…) Bierdiajew zachowuje ścisłe, choć nie zawsze łatwe więzi z wybitnymi filozofami 
rosyjskimi, którzy jak on znaleźli się na emigracji” (L. Stołowicz, Historia filozofii rosyjskiej, tłum. B, Żyłko, 
Gdańsk 2008, s. 269). 

252 Ściśle teologiczną twórczość Bułgakowa rozpoczyna wydana w 1917 roku książka Swiet 
niewieczernyj roku. Na emigracji filozof opublikował między innymi trylogię Agniec Bożyj (1933), 
Utieszitiel (1936), Niewiasta Agnca (1945). Najważniejsze prace filozoficzne to: Ot marksizma k idiealizmu, 
Petersburg 1903, Ann Arbor 1965; Dwa grada, Moskwa 1971 (Franborough 1971); Tichije dumy, Moskwa 
1918 (Paris 1976). Por. A. Walicki, Zarys myśli Rosyjskiej. Od Oświecenia do renesansu religijno-
filozoficznego, s. 796-803, J. Klinger, Bulgakow Siergiej Nikołajewicz, [w:] Encyklopedia katolicka, Lublin 
1976, t. 2, s. 1204-1208, por L. Kiejzik, Sergiusza Bułgakowa filozofia wszechjedności, Warszawa 2010. 

253 Tichije dumy wydano w tym samym roku, w którym Bułgakow przyjął święcenia kapłańskie i 
całkowicie poświęcił się teologii. O tej książce Leonid Stołowicz napisał, że była „w duchu Sołowjowa”. 
Por. L. Stołowicz, Historia filozofii rosyjskiej, tłum. B. Żyłko, Gdańsk 2008, s. 242. 
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esejów znalazł się między innymi tekst napisany jeszcze w 1914 roku, zatytułowany 
Trup krasoty (Trup piękna). Tematycznie esej ten koresponduje z Bierdiajewowskim 
artykułem z tego samego roku pt. Picasso. Punktem odniesienia dla obu autorów było 
także to samo wydarzenie artystyczne, moskiewska ekspozycja wczesnych prac Pabla 
Picassa. 

Podobnie jak Bierdiajew, Bułgakow przechadzając się po salach galerii Szczukina, 
odczuwał w pierwszym momencie radość z kontaktu z rozświetlonymi, kolorowymi 
płótnami, z radosną sztuką Gauguina, Matisse’a, Cézanne’a i Renoira. Obrazy tych 
artystów, w opinii filozofa, reprezentują czysto estetyczne postrzeganie świata, które 
uznaje za naiwne. Stanowi ono wyraz afektacji i sentymentalizmu, który wzbudza 
skojarzenie z ćwierkającym o poranku ptactwem. Zarejestrowane uczucie natychmiast 
potępił, uznając, że wyrażana w tych obrazach „czysto artystyczna” i „estetyczna” 
postawa jest czymś niestosownym w „naszym wieku, który poważny, zmęczony, zna 
tragiczną stronę życia”254. Bułgakow poddaje krytyce powierzchowność sztuki 
impresjonistycznej, krytykuje również tych, którym bliskie jest „rozumienie świata typu 
Matisse’a”255, a więc ludzi skłonnych do estetyzowania, ulegających duchowym 
słabościom, zakochanych w barwach. Uważa bowiem – co stanowi ideę 
charakterystyczną w dziejach europejskiej kultury od czasu Schopenhauera – że ten 
„złotem tkany welon piękna” narzucono na „bezimienną otchłań”. Ową otchłań 
rzeczywistej podstawy świata odnalazł obnażoną w obrazach Picassa, dlatego pisał o 
„mistycznym lęku”, o grozie, o nocy, o „strasznym obliczu” tych dzieł. W galerii Szczukina 
odkrywał nie tyle religijne, co raczej „misteryjne malarstwo”, w pracach hiszpańskiego 
artysty dostrzegał „coś ikonograficznego, chociaż w całkiem szczególnym sensie”256. W 
„demonicznych obrazach” z kubistycznego okresu twórczości Picassa Bułgakow 
dostrzegał „zgrozę bytu” oraz siłę malarskiej metafory. Wejście do sali Picassa wydaje 
się mu jakby zejściem do grobu257.  

Wśród prezentowanych płócien przeważały, jak zauważył Bułgakow, obrazy z trzech 
etapów twórczości Picassa: dzieła z wczesnego, realistycznego okresu, obrazy z okresu 

                                                             
254 S. Bułgakow, Trup piękna. Z powodu obrazów Picassa, tłum. H. Paprocki, s. 1. Cytuję w nie 

publikowanym przekładzie, którego maszynopis został mi udostępniony przez tłumacza (wydruk w moim 
posiadaniu. 

255 Tamże. 
256 Tamże, s. 2. Bułgakow jest autorem również niewielkiego traktatu o dogmacie kultu ikony. W latach 

trzydziestych była to praca pionierska, napisana wprawdzie już po szkicach Eugeniusza Trubieckiego, ale 
przed wielkimi rozprawami z teologii ikony, które powstały później. Por. S. Bułhakow, Ikona i kult ikony, 
tłum. H. Paprocki, Kraków 2002. 

257 „(…) otacza nas noc, straszna, bez oblicza, w której otaczają nas nieme i złe widma, jakieś cienie. Jest 
to ciężki oddech mogiły.” S. Bułgakow, Trup piękna, s. 2. 
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kubistycznego i – jak je określa – „obrazy demoniczne”258. W ten sposób charakteryzuje 
zgromadzone w galerii portrety kobiet: „Oto «Naga kobieta z pejzażem», zgięta w jakiejś 
kalekiej pozie erotycznej – nogi dosłownie jak wiosła amfibii, smutna, ciężka, 
rozchodząca się na części: złośliwy cynizm i wyzwanie zniszczenia, bunt gnicia i śmierci. 
Oto «Kobieta po balu», smutnie siedząca na krześle i złymi oczyma patrząca w dal – jak 
przebiegają tutaj te piękne bryły, miedzy sobą nie powiązane, dla wyrażenia tego 
wampira, z którego ciała pozostaje tylko złość i geometria. Oto «Dama z wachlarzem», 
cała z trójkątów i figur geometrycznych, zła, ironiczna i nieludzka”259. Katalog opisów, 
który ciągnie się jeszcze, utrzymany jest w tym samym stylu, w tym samym nastroju. 
„Pojawia się tu – pisze Bułgakow – zupełnie odrębny, nieludzki sposób widzenia i 
percypowania ciała, zły spirytualizm, pogardzający i nienawidzący ciało, rozkładający je, 
ale równocześnie będący natchnieniem artysty, który – o ironio – ciągle przemawia 
wyłącznie przez obrazy ciała i poprzez ciało.”260 Paradoks obrazu zniszczenia ciała w 
przedstawieniach cielesności, w opinii filozofa był przede wszystkim potwierdzeniem 
zdehumanizowanego charakteru malarstwa francuskiego artysty. Bułgakow, wierny 
swojej koncepcji Sofii – wiecznej Kobiecości, koncentruje się na analizie portretów 
kobiet, i z tej perspektywy odczytuje malarstwo Picassa jako demoniczną interpretację 
własnej myśli: „W tym tkwi klucz do zrozumienia jego twórczości, gdyż Kobiecość, Dusza 
Świata, jest macierzyńskim łonem sztuki i zarazem jej miłością. Ona pojawia się w 
twórczości Picassa w niezwykłym pohańbieniu, jako kalekie, ociężałe, rozpadające się 
ciało, mówiąc ściślej jako trup piękna (…)”261. 

Myśliciel szczególną uwagę zwraca na twarze portretowanych kobiet, które, mimo 
ukazanego rozkładu ciała, ujawniają wciąż oznaki życia, są wyrazem demonicznego 
ducha, są „czarnymi ikonami”. To, co dla Bierdiajewa było raczej analitycznym 
demontażem rzeczy, ukazującym wewnętrzną nicość pozbawionej ducha materii, tu, 
przez Bułgakowa, jest dosłowniej jeszcze opisanym fizycznym rozkładem, śmiercią, 
gniciem. Filozof zastanawia się też, czy niektóre z obrazów nie są efektem 
„okultystycznego jasnowidzenia z innych planów bytu”, jakby objawień pochodzących z 
odmiennych sfer rzeczywistości. Nie na wszystkie swoje pytania znalazł odpowiedzi, ale 
sądził że poprzez taką sztukę można wiele wątpliwości rozwiać, ponieważ jest ona „(…) 
charakterystyczna dla naszej epoki, gdyż pobudza myśl, niepokoi i trwoży, niełatwo 
rozeznać się w chaosie rodzącym się z głębi duszy, z nocnej świadomości”262. 

                                                             
258 Tamże, s. 3. 
259 Tamże. 
260 Tamże, s. 3. 
261 Tamże. 
262 Tamże, s. 4. 
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Bierdiajew podobnie rozumiał symbolikę „nocy”, interpretując ją jako źródło twórczej 
siły: „Opadają fałszywe zasłony, ujawnia się dobro i zło. Noc nie jest mniej piękna niż 
dzień, nie jest mniej boska, w nocy jasno świecą gwiazdy, w nocy zdarzają się takie 
objawienia jakich nie zna dzień. Noc jest bliższa prapoczątkom stworzenia, jest bardziej 
żywiołowa niż dzień. Otchłań (Ungrund) Jakuba Boehmego otwiera się tylko w nocy, 
podczas gdy dzień rzuca na nią zasłonę.”263. Uprzytomnienie sobie prawdziwej natury sił 
leżących u podstaw zjawisk, czy świadomość znaczenia rozpadu rzeczywistości, według 
Bierdiajewa, mogły stanowić pewną ochronę przed rozpaczą, przed żalem po upadku 
dawnego stylu życia, albo przed wpływem politycznej propagandy (na co filozof 
rzeczywiście pozostał wyjątkowo odporny, zarówno w czasach caratu jak i podczas obu 
rewolucji). 

Bułgakow używał podobnych metafor, z tą jednak różnicą, że w swoich 
wypowiedziach bardziej konwencjonalnie (i do pewnego stopnia również bardziej 
banalnie) zestawiał „noc” z brakiem rozeznania, „ciemność” – z ludzką ograniczonością. 
Niemniej, tym co łączy wyobrażenia obu filozofów jest wizja odchodzącego dnia 
harmonijnego świata, utrata pobudzającego do wzrostu światła słonecznego. Według 
Bierdiajewa to stan rzeczy, który wzbudzać powinien u ludzi potrzebę szukania 
prawdziwego słońca. Bułgakow formułował na tej podstawie bardziej pesymistyczne 
sądy: „Racjonalistyczny dzień historii nowożytnej kończy się, jego słońce zachodzi, 
nadciąga zmrok, zbliżamy się do nocy. Wszystkie kategorie przeżytego już słonecznego 
dnia są nieprzydatne do rozeznania się w wydarzeniach i zjawiskach naszego 
wieczornego czasu historii.”264. Wydaje się, że metafora dnia i nocy w pismach 
Bierdiajewa bardziej nawiązuje do platońskiej tradycji filozoficznej, gdzie blask Słońca 
(w mitologii greckiej uosobiony w niebiańskim bogu Apollonie) symbolizuje porządek 
rozumu; oznacza apollińską kulturę antyku, a wraz z tym również tę jej postać, którą 
Bierdiajew określa mianem Renesansu. 

Picasso, zdaniem Bułgakowa, skłaniał się ku owej nocy, oddalając się od 
„racjonalistycznego dnia”. Kontemplacja jego obrazów powinna zatem dać również – co 
podkreśla Bugłakow – możliwość doświadczenia swoiście demonicznego punktu 
widzenia: „Picasso pokazuje w swojej sztuce jak demon widzi świat, jak widzi Kobiecość, 
jak odczuwa ciało świata”265. Oglądanie świata z całkowicie innej perspektywy, oczami 
demona, mogłoby być pociągające i przerażające zarazem. Jednak dla filozofa stanowiło 
jedynie potwierdzenie niszczycielskiej siły zła, która przemienia i uśmierca piękno 
kobiecego ciała (Bułgakow koncentruje się głównie na portretach Picassa). Artysta mocą 

                                                             
263 M. Bierdiajew, Nowe średniowiecze, s. 56. 
264 Tamże. 
265 S. Bułgakow, Trup piękna, s. 5. 
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swojego geniuszu potrafi spełnić tę wizję. Zabójstwo ucieleśnionego piękna klasycznej 
sztuki dokonało się za sprawą demoniczności, która wyłoniła się z samego serca mroku. 

Bułgakow opisując naturę tego demonizmu nawiązał do literatury (do Lermontowa, 
Dostojewskiego, Gogola): „Przed obrazami Picassa myśli się o Gogolu i jego 
artystycznym losie, zwłaszcza o jego Portrecie266 i o artyście, bohaterze tego 
zagadkowego opowiadania, a jeszcze bardziej o Dostojewskim, gdyż twórczość Picassa 
jest – oczywiście – muzyką Dostojewskiego, jego udręką, jego «podziemiem», filozofią 
wieczności Swidrigajłowa.”267. Bułgakow dopatruje się w tym malarstwie przejawów 
określonej już artystycznie demoniczności, wyrażonej w literackiej formie przez 
wielkich pisarzy: „Tęsknota Picassa nieco przypomina ‘nudę’ Gogola, kiedy ten ostatni 
wszędzie widział wyłącznie świńskie ryje, martwe dusze («nudno na tym świecie, 
panowie»). Jest to cecha szlachetnego, chociaż chorego ducha: to ona odróżnia ‘demona’, 
do którego tak chorobliwie ciągnęła dusza Lermontowa, od ‘małego obrzydliwego biesa. 
Skrofulicznego, zakatarzonego biesa, takiego nieudanego’268, zadowolonego z siebie, 
sytego samym sobą przedstawiciela trywialności.”269 

W Trupie piękna porównał twórczość Picassa do „poszukiwania oznak śmierci w 
żywych twarzach”270, a więc stwierdzał analogię między kubizmem, a tym, co sam 
określał jako „lód w sercu”. Uważał, że Picasso jako człowiek i jako artysta w gruncie 
rzeczy bezładnie się szamocze, tworząc w przestrzeni pozbawionej miłości. Dla 
Bułgakowa było to zachowanie jednoznaczne z opętaniem, za którym w konsekwencji 
stoi pogarda, chłód i brak miłości. Dusza popada w ten stan niejako bezwiednie, 
mamiona przez zło. Dlatego uznał malarstwo Picassa za „gęste mistycznie”, odnosił przy 
tym nieodparte wrażenie, że w tym przypadku do ludzkiej twórczości malarskiej wdarły 
się „nieludzkie natchnienia”, tak jakby zły duch zapragnął wcielić się w obrazy. Artysta, 
zdaniem Bułgakowa, powinien przezwyciężać niepokój i zło, ponieważ zadaniem 
malarza jest odkrywanie „wzniosłej tajemnicy stworzenia”. Tworzenie zaś, z zasady, 
winno być silniejsze od niszczenia. Zatem nawet w trwodze artysta może emanować 
spokojem, jeżeli zaś tak się nie dzieje, oznacza to, że opętanie doprowadziło już do 
śmierci sztuki. W rzeczywistości dokonuje się to za sprawą pogardy i chłodu 
wypełniających przedstawiane tematów, przez kubiczny ciężar, kanciasty kształt natury, 
a także przez kobiecość ukazaną pod postacią bezkształtnego trupa – przez piękno 
przekształcające się w kalectwo. Potwierdzeniem tego procesu miała być właśnie 

                                                             
266 M. Gogol, Portret, tłum. J. Brzęczkowski, [w:] M. Gogol, Portret, Warszawa 1992, s. 5-58.  
267 S. Bułgakow, Trup piękna, s. 5. 
268 F. Dostojewski, Biesy, s. 269, [w:] tenże, Dzieła wybrane, t. 3, tłum. Cz. Jastrzębiec-Kozłowski, PIW, 

Warszawa 1987 s. 5-706.  
269 S. Bułgakow, Trup piękna, s. 6. 
270 Tamże, s. 7. 
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twórczość Picassa. Dla Bułgakowa, podobnie jak dla Bierdiajewa, sztuka powinna być 
duchowym przeżyciem, doświadczeniem piękna: „(…) [sztuka] jest nieoddzielna od 
zakochania w świecie, w przyrodzie, w Duszy Świata, w Sofii, w samej Wiecznej 
Kobiecości”271. Pod tym względem genialne dzieło Picassa jest jakby sztuką na opak. 

Wprawdzie pogodzenie miłości i pogardy mogłoby się z pozoru wydawać niemożliwe, 
tak jak pozornie niemożliwe wydaje się pogodzenie sztuki i brzydoty, ale Bułgakow w 
twórczości Picassa dostrzega duchowe skażenie, które pomimo wyraźniej choroby, nie 
niweczy pierwszego wrażenia kontaktu z wielką twórczością. Przeciwnie, przekonanie o 
geniuszu artysty pozostaje trwałe. Dla autora zbioru Tichije dumy była to „obrzydliwa 
sztuka”, ale jej twórca nie został w całości przemieniony przez zło. Picasso, choć 
przedstawiał brzydotę, w pełni rozumiał piękno. Jego dzieła stanowiły interpretację 
prawdziwego obrazu piękna, ujętego jednak w karykaturalnej postaci. Pozostając w 
ciągłym związku z autentycznym pięknem i subiektywizując je w kształt brzydoty 
malarz ujawniał swoją samotność, w której grzeszył przeciwko Matce-Ziemi, Wiecznej 
Kobiecości. Każdy prawdziwy artysta, pozostając w intymnym związku z duszą świata, 
powinien czuć pierwotną czystość. Jeśli zaś się temu przeciwstawia, wtedy popełnia 
bluźnierstwo wobec „ciała świata”, występuje przeciwko jego oświeceniu i uświęceniu. 
Ze względu na przyjętą przez filozofa konwencję rozumienia ciała i cielesności, portrety 
Picassa wywarły na Bułgakowie przygnębiające wrażenie. „Mogą być dwa typy relacji do 
cielesności ogólnie i do ciała w szczególności: – pisał Bułgakow – metafizyczna afirmacja 
ciała w jego ontologicznej istocie, autentyczności i świętości oraz takież samo jego 
negowanie, niechęć do ciała, nieczucie ciała. Pierwsze odpowiada chrześcijańskiemu 
odczuciu świata, a drugie buddyjskiemu w jego współczesnych, europejskich wersjach 
(teozofia, joga, inne).”272. Otóż, chrześcijańskie poczucie ciała jako „mojego ciała”, w 
jakimś sensie stanowiące nieodłączny element poczucia własnej tożsamości, własnego 
„ja”, jest jednocześnie podstawą inspirującego dla sztuki poczucia autentyzmu ciała. 
Określenie własnego stosunku do ciała, dla Bułgakowa stanowiło oznakę 
samookreślenia religijnego, gdyż w przestrzeni sacrum właśnie: „(…) rozlewa się 
subtelna pokusa fałszywego spirytualizmu i spirytualistycznego ascetyzmu, bazującego 
na niechęci do swojego ciała (…)”273. 

Zdaniem filozofa dla nauk religijnych i filozoficznych Dalekiego Wschodu 
charakterystyczne było to, że ciało istniało w nich tylko w perspektywie fizycznej, 
dlatego wszelkie techniki ascetyczne nastawione były tam na uwolnienie się od ciała. 
Przemiana ciała nie była ich celem. Bułgakow, podobnie jak Bierdiajew, 

                                                             
271 Tamże, s. 9. 
272 Tamże, s. 10. 
273 Tamże, s. 11. 
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prawdopodobnie uczestniczył w wykładach Rudolfa Steinera274, teozofa bardzo 
wówczas popularnego w kręgach intelektualistów rosyjskich. Z pewnością również w 
tych antropozoficznych zainteresowaniach Bułgakowa należy szukać przynajmniej 
częściowo źródeł jego poglądów.  

Z kolei autor Kryzysu sztuki w sali Picassa wprawdzie odczuł ból i smutek, ale także 
radość z nadejścia czegoś nowego. Podobne wrażenie wywierały na nim rozprawy 
okultystyczne275 gdyż zagłada piękna okazywała się zawsze tylko pozorna, stanowiła 
zaledwie powierzchnię wydarzeń, których źródła sięgały fundamentów rzeczywistości 
duchowej. Jest to wyraz charakterystycznej postawy filozofa, widocznej zwłaszcza w 
Sensie twórczości, gdzie za krytyką najróżniejszych zjawisk kulturowych (sztuki, filozofii, 
okultyzmu, itp.) kryje się zawsze przeczucie znamion epoki twórczości religijnej. 
Bierdiajew, w porównaniu z Bułgakowem, wydaje się być optymistą. Demoniczność 
ujawniająca się w sztuce, wywołująca smutek, może oraz powinna – zdaniem autora 
Kryzysu sztuki – zostać przezwyciężona. Szuka składająca hołd klasycznemu pięknu 
nigdy nie zniknie, przekształci się raczej w twórczość wyzwoloną od „ciężaru tego 
świata”. Picasso nie prezentuje twórczości tego nowego typu, ale, jak pisze Bierdiajew, 
malarz ten „wieńczy stary sposób tworzenia”276. Jego malarstwo stanowi apogeum 
mijającej epoki i tylko w tym sensie zarazem zapowiada nadejście nowej ery twórczości 
religijnej. Lęk Siergieja Bułgakowa przed demonicznością w sztuce, przed którą nie 
chroni wiara w Boga, zastępuje Bierdiajew wiarą w nową epokę, której nadejście 
poprzedza upadek i rozkład dotychczasowych form kultury.  

Autor Trupa piękna krytykował konwencjonalny, zakorzeniony w tradycji platońskiej 
i chrześcijańskiej sposób rozumienia ciała jako balastu obciążającego ducha, jako 
więzienia i grobu duszy. W wyniku tych, jak uważał, błędnych koncepcji cielesności, 

                                                             
274 Rudolf Steiner (1861-1925), austriacki mistyk i wizjoner, twórca ruchu antropozoficznego. 

Zajmował się filozofią ezoteryczną, sięgającą do europejskiego transcendentalizmu i teozofii. Jego 
popularność w Rosji zaczęła się około 1912 roku, wówczas jego uczniem stał się Andrzej Bieły. Bierdiajew 
wysłuchał wykładów Steinera w Helsinkach około 1916 roku „Z pobytu w Helsinkach wyniosłem pewną 
wiedzę i jeszcze bardziej umocniłem się w moim krytycznym stosunku do antropozofii i okultyzmu” (M. 
Bierdiajew, Autobiografia filozoficzna, tłum. H. Paprocki, Kęty 2002, s. 172). Od roku 1904 Steiner 
wygłaszał cykle wykładów w różnych miastach Europy, od Londynu po Helsinki, w sumie, do końca życia 
Steiner wystąpił publicznie ok. 6000 razy. (o okultyzmie i gnozie Bierdijaew pisał też w artykule Teozofia i 
antropozofia w Rosji, tłum. H. Paprocki, „Gnosis” 4, maj 1992, s. 13-20. )  

275 Por. M. Bierdiajew Kryzys sztuki, s. 63. Wprawdzie nie pada żaden tytuł, ale Bierdiajew z pewnością 
znał rozprawy Steinera. M Styczyński zauważa: „Na bierdiajewowską antropologię wpłynęli nie tylko 
Ojcowie Wschodni, gnoza (Marcjon, Hermes Trismegistos), i mistyka, ale także okultyzm i magia 
dostarczały Rosjaninowi argumentów na rzecz koncepcji człowieka jako przecięcia Boga i kosmosu” (M. 
Styczyński, Amor futuri albo eschatologia zrealizowana. Studia nad myślą Mikołaja Bierdiajewa, Łódź 1992, 
s. 111). 

276 M. Bierdiajew, Kryzys sztuki, s. 62. 
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ciało traciło swoją „określoność” rozkładając się na różnorodne plany277. Filozof nie 
aprobował także koncepcji reinkarnacji dusz. Traktowanie ciała jako swoistego 
„futerału” dla ducha było sprzeczne z chrześcijańskimi poglądami autora Od marksizmu 
do idealizmu, który uważał, że platońska koncepcja wędrówki dusz prowadzi do pogardy 
wobec cielesności. Między innymi dlatego sztuka oparta na tych założeniach 
antropologicznych odsuwa się zarówno od duszy, jak i od świętości ciała, by w 
ostateczności doprowadzić do rozpadu ciała w „plany astralne”278. Mikołaj Łosski na 
temat rozumienia cielesności w filozofii Bułgakowa pisze w następujący sposób: „Ani 
materia, ani ciało jako nosiciel zmysłowości nie są złe. Odnosi się to w pełnej mierze do 
pierwotnie stworzonego świata, który znajdował się w stanie dziecięcej niedojrzałości. 
Przed światem stoi zadanie swego sofijnego charakteru (…). Odejściem od tej drogi jest 
zło jako rezultat samowoli stworzenia, wykorzystującego moce bytu dla aktualizowania 
niebytu, substratu świata. Stąd wynika, że zło jest pozasofijnym i antysofijnym 
pasożytem bytu.”279. Zło pasożytuje także na sztuce, która w efekcie traci możliwości 
wyrażenia sofijności świata. Nic dziwnego, że w sali pełnej obrazów Picassa Bułgakow 
doświadczył działania sił, które określił jako „astralne wichry” (tych samych 
sformułowań używał także Bierdiajew280). Podobnie jak Bierdiajew, uległ silnemu 
wrażeniu dzieł Picassa, którego uważał za wizjonera, pomimo przykrego poczucia 
rozkładu ukazywanej w nich rzeczywistości, albo, jak pisał, „rozpadającego się planu 
fizycznego”. Filozof oskarżał kubizm o to, że wszystko, co żywe przedstawia na obrazach 
jako martwe, że w przedstawieniach ludzi i przedmiotów nie dokonuje żadnej próby 
wyjścia poza czysto fizyczne ciało, że obrazy te pozbawione są uroku i ciepła. Oczywiście 
jest to jednak fundamentalna cecha malarskiego podejścia kubizmu, który z założenia 
koncentruje się na geometrii ciał, a więc na tym aspekcie przedmiotów, który sprawia, 
że różnica między naturą żywą i martwą staje się nieistotna i nierozpoznawalna.  

Obrazy Picassa z okresu niebieskiego281 wywoływały u Bułgakowa poczucie 
„wichrów okultystycznych”, natomiast w obrazach reprezentujących późniejszy etap 
twórczości artysty dostrzegał cechę, której poprzednie prace były pozbawione, widzi w 

                                                             
277 Według Steinera owe plany (czy inaczej sfery) rozkładu ciała to: ciało eteryczne, ciało astralne, jaźń 

uczuciowa, reinkarnacja. W ujęciu Steinerowskim człowiek jest „istotą trójczłonową”, czyli stanowi 
złożenie ciała, duszy i ducha, przez co staje się obywatelem trzech światów. Por. R. Steiner, 
Antropozoficzny kalendarz duszy, tłum. Z. Skwara, Toruń 1995. 

278 S. Bułgakow, Trup piękna, s. 12. 
279 M. Łosski, Historia filozofii rosyjskiej, tłum. H. Paprocki, Kęty 200, s. 238. 
280 „(…) kosmiczny wiatr zrywa zasłony, opadają wszystkie kwiaty”. M. Bierdiajew, Kryzys sztuki, s. 42. 
281 W latach 1901-1904 Picasso tworzył melancholijne, utrzymane w błękitnej tonacji obrazy, 

ukazujące najczęściej nędzę. Potem jego malarstwo weszło w okres różowy (między innymi sceny z życia 
cyrkowców). Od 1907 Picasso pozostawał pod wpływem Paula Cézanne’a i sztuki afrykańskiej, 
zainicjował eksperymenty związane z geometryzacją i skierował się w stronę kubizmu. 
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nich elementy uzdrowienia, jakiś „spokój duchowej pustyni”282, który przywodził na 
myśl nowe rytmy, nowe kierunki w sztuce. Na tym etapie analizy moskiewskiej 
ekspozycji malarstwa Picassa, Bułgakow zastanawia się nad przyszłością artysty, 
którego, jak sądzi, czekać może albo rozwój i odkrycie prawdy radości, albo szaleństwo i 
pogrążenie się w demonizmie. Jedno było pewne, Picasso, zdaniem Bułgakowa, stał na 
skraju otchłani, wyrażając mękę religijną i rozpacz spowodowaną przerażeniem wobec 
świata, w którym nie ma Boga. Jego obrazy wyglądają tak, jak gdyby malarzowi 
podsunięto „krzywe zwierciadło bytu”283, któremu on sam uwierzył, lecz, przeglądając 
się w nim, odczuł jednocześnie ogromną tęsknotę za tym, co prawdziwe. 

„Twórczość Picassa jest mistycznym ateizmem artysty (…)”284, pisał Bułgakow bez 
cienia wyrzutu, ponieważ ten szczególny rodzaj ateizmu uważał za godny szacunku, a 
nawet przeciwstawiał go religijnej obojętności innych twórców. Dla filozofa wyrażał się 
w ten paradoksalny sposób ostatni stopień w drodze do doskonałej formy wiary 
religijnej (mistyczny ateizm mógł bowiem prowadzić do Boga, w przeciwieństwie do 
obojętności, która pozostawiała twórców i odbiorców sztuki daleko od jakiegokolwiek 
mistycyzmu, od religii, daleko nawet od grzechu). 

Po wizycie w „sali Picassa” wszystkie inne ekspozycje galerii Szczukina wydawały się 
Bułgakowowi zaledwie „naiwne i nieświadome”285. Tylko Picasso wyznawał 
„noumenalny grzech, dzięki któremu stał się igraszką ducha, który go opętał”286, ale to 
właśnie zadecydowało o tym, że okazał się tak bardzo przekonującym „adwokatem 
diabła”. „Picasso jest straszny, gdyż jest autentyczny demonicznie”287. Dla Bułgakowa 
sztuka hiszpańskiego malarza stała się doświadczeniem wiary, a „lucyferyczne zarażenie 
sztuki” wiązało się w niej z najgłębszymi warstwami ducha. Było to jednak 
doświadczenie bardziej niebezpieczne niż to, które ujawnia się w filozofii i nauce. 

Zanegowanie wszelkiej wartości tych obrazów nie było jednak oczywiście możliwe. 
Odwrócenie się od Picassa nie mogło bowiem rozwiązać ukazanego w nich konfliktu 
ciała i ducha, dlatego Bułgakow zalecał przezwyciężenie tej sztuki, rozliczenie się z nią, 
konfrontację z obrazem świata, jaki sztuka kubistyczna ze sobą niosła. Jako antidotum 
na ten rodzaj zła proponował oparcie w wierze, samotność, soborowość, które powinny 
przełamać działanie demoniczności. Picasso jawił się jako rewers sztuki niosącej 
świętość i prawdę, stał się częścią gry demoniczności i mistyki, której ulegał człowiek tej 
epoki. Trup piękna stał się natomiast widzialną przestrogą, bowiem: „Prawdziwe piękno, 

                                                             
282 S. Bułgakow, Trup piękna, s. 15 
283 S. Bułgakow, Trup piękna, s. 14 
284 S. Bułgakow, Trup piękna, s. 14. 
285 S. Bułgakow, Trup piękna, s. 14 
286 S. Bułgakow, Trup piękna, s. 14-15. 
287 Tamże, s. 15. 
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to znaczy przemienienie świata, sofiurgia, możliwe jest jedynie w łonie Kościoła, pod 
życiodajnym wpływem bez przerwy spływającej na niego łaski sakramentów, w 
atmosferze modlitewnego natchnienia. Tego typu ukoronowanie twórczej działalności 
Boga zostanie osiągnięte w nowym eonie, a nie w granicach ziemskiej historii (…).”288. W 
granicach wyznaczonych przez ziemską historię możliwe jest jednak opowiedzenie się 
po stronie piękna. W przypadku twórczości Picassa prawdziwe, boskie piękno kryje się 
za tym, co brzydkie, odpychające, demoniczne. Widz oglądający jego prace może albo 
ulec ich sile (złu), albo je przezwyciężyć. Ortega y Gasset, mając na myśli sztukę 
kubistyczną mówił o „wygnaniu człowieka ze sztuki”289, Siergiej Bułhakow uważał, że z 
tej sztuki wygnany został raczej Bóg, a na jego miejsce zaproszono demona. Podobnego 
zdania był rosyjski krytyk sztuki Piotr Piercow. „W tym pokoju człowiek od razu czuje 
się jakby wyniesiony poza granice całej pozostałej sztuki. Staje przed czymś tak 
dziwnym, niezwyczajnym, koszmarnym, że w pierwszej chwili waha się nawet uznać: 
czy to jest szuka?”, pisze Piercow i opisuje swoje wrażenia używając następujących 
porównań: „Pewien rosyjski pisarz – S. N. Bułgakow – porównał twórczość Picassa z 
rozmową Swidrygajłowa w Zbrodni i karze Dostojewskiego – o wieczności, wyobrażanej 
w postaci ciasnej izdebki pełnej pająków. I rzeczywiście, czymś w rodzaju takiej izdebki 
jest ten pokój i «pajęcze» wrażenie roztaczają te złowieszcze, ciemne bądź czerwonawe 
płótna rozwieszone na jego ścianach, gdzie przede wszystkim rzucają się w oczy ostre, 
długie linie rysunku.”290  

 
* * * 

 
Mikołaj Bierdiajew obserwował i oceniał przełomowe wydarzenia społeczno-

polityczne nowożytnej Europy: rewolucję291, dwie wojny światowe292 i podział Europy 

                                                             
288 M. Łosski, Historia filozofii rosyjskiej, s. 240. 
289 Por. Ortega y Gasset, Dehumanizacja sztuki, tłum. P. Niklewicz, Warszawa 1980. Książka ukazała się 

po raz pierwszy w 1925 roku. Myśliciel twierdził, że sztuka figuratywna jest głęboko ludzka, zaś przejście 
w sztukę bezprzedmiotową oznacza dopiero rezygnację z „humanum” w sztuce. 

290 A. Podoksik, Picasso. Ciągłe poszukiwanie, s. 127. 
291 Por. M. Bierdiajew, Duchy rosyjskiej rewolucji, [w:] S. Askol’dov, De profundis. Z głębokości, tłum. 

zespół Aletheia, Warszawa 1988; M. Bierdiajew, Rewolucja rosyjska i świat komunistyczny, tłum. K. 
Krzyżewska, „Znak” 2-3 (1990); M. Bierdiajew, Źródła i sens komunizmu rosyjskiego, tłum. H. Paprocki, 
Kęty 2004. 

292 M. Bierdiajew, Wojna i eschatologia, [w:] tenże, Głoszę wolność. Wybór pism, tłum. H. Paprocki, 
Warszawa 1999; M. Bierdiajew, Prorocziestwa N. F. Fiodoroai o wojnie, [w:] Mutnyje liki. Tipy religioznoj 
mysli w Rossji, Moskwa 2004, s. 68-69; W. W. Sapow, Wojenno-riewolucjonnaja publicistika Bieridjaewa, 
[w:] Padienije Swiaszczonnogo Russkogo Carstwa. Publicistika 1914-1922, Moskwa 2007. 
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na bloki wpływów293. Oceniał również zjawiska zachodzące w sztuce. W sposób 
charakterystyczny nowe metody obrazowania w sztuce kubistycznej interpretował jako 
wyraz duchowych zmian pozostających w ścisłym związku z wydarzeniami w sferze 
szeroko rozumianej kultury (także nauki, życia społecznego i politycznego, religii itd.). 
Można zaryzykować tezę, że generalizujące opisy oraz oceny stanu kultury, zawarte w 
artykule zatytułowanym Picasso, z marca 1914 roku, są wyrazem przeczuć, jakąś 
proroczą zapowiedzią rychło nadchodzących wydarzeń politycznych (już 30 lipca tego 
samego roku Rosja znalazła się w stanie wojny z Austrowęgrami294, co było między 
innymi wynikiem rywalizacji mocarstw o dominację nad posiadłościami bałkańskimi). 
Pierwsza wojna światowa przyniosła ogromne straty kulturowe i gospodarze, w krótkim 
czasie przyczyniła się także do wybuchu rewolucji 1917 roku. 

Bierdiajew nie był historykiem, nie miał również kompetencji, które pozwalałoby mu 
wydawać miarodajne sądy na temat sztuki. W kwestiach artystycznych z pewnością był 
dyletantem. Bez wątpienia był jednak wnikliwym obserwatorem wydarzeń kulturalnych 
i politycznych, które przenikały się w przełomowym momencie historii Rosji i Europy, 
skłaniając filozofa do zabrania głosu w sprawach, których znaczenie wykraczało poza 
wąskie ramy krytyki artystycznej. Przy ocenie esejów Bierdiajewa z pewnością należy 
uwzględnić polityczny kontekst roku 1914295. Być może wybuch wojny światowej jest 
znacznie ważniejszym powodem użycia sformułowań, jakie padają w artykule Picasso, 
niż awangardowy styl malarstwa francuskiego artysty. Bierdiajew w pierwszych 
                                                             

293 M. Lisiecki, Wizja polityki w religijnej filozofii Mikołaja Bierdiajewa, [w:] Z. Stachowiak (red.), 
Religioznawstwo polskie w XXI wieku, Tyczyn 2005, s. 665-675; P. Fiktus., Religia i Kościół a komunizm w 
myśli politycznej Mikołaja Bierdiajewa, „Wrocławskie Studia Erazmiańskie” V (Religia a prawo i państwo) 
2008, s. 157-174; L. Augustyn (red.), Granice Europy, granice filozofii. Filozofia a tożsamość Rosji, Kraków 
2007. 

294 1 sierpnia 1914 Niemcy wypowiedziały wojnę Rosji, następnie Francji i Wielkiej Brytanii. Krajobraz 
wojenny w Europie istotnie zmienił wybuch rewolucji lutowej w 1917 r. w Rosji. Cesarstwo Rosyjskie 
przestało istnieć, a już w 1922 r. II Zjazd Rad w Moskwie przyjął uchwałę o powstaniu Związku 
Socjalistycznych Republik Radzieckich. 

295 „Istotnie, w latach 1907-1914 w rosyjskim życiu wewnętrznym można było zauważyć wiele oznak 
postępu: rozkwit życia kulturalnego inteligencji uwolnionej od angażowania się w działalność polityczną; 
począwszy od roku 1909 wyraźny rozwój przemysłu bez sztucznego bodźca dotacji państwowych; rozpad 
wspólnot gminnych jako następstwo ustawy agrarnej Stołypina z listopada 1906 roku i w jej następstwie 
powstawanie nowej klasy dobrze prosperujących gospodarzy wiejskich. (…) właśnie w latach 1912-1914, 
do wybuchu wojny, Rosja ponownie stała się areną przyboru fali nastrojów opozycyjnych oraz wzrostu 
liczby strajków robotników przemysłowych, które zaczęły nabierać bardziej politycznego charakteru. Do 
pewnego stopnia wynikało to z tej zaszłości, że Piotr Stołypin, prowadząc do swojej śmierci w 1911 roku 
inteligentną politykę konserwatywną, wiele zrobił dla chłopstwa, tj. konkretnie dla unowocześnienia 
rolnictwa rosyjskiego, natomiast nic nie zrobił dla robotników, a mianowicie nie podjął żadnych działań w 
zakresie ustawodawstwa socjalnego dla robotników przemysłowych, fabrycznych.” (M. Smoleń, Rosyjska 
inteligencja liberalna i radykalna w XIX i na początku XX wieku, Kraków 2010, s. 168-169). 
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zdaniach relacji z wystawy Picassa pisał: „To, co czujesz, związane jest nie tylko 
z malarstwem i losem sztuki, ale z samym kosmicznym życiem i z jego losem”296. A w 
rozwinięciu myśli argumentował: „Wszelkie fundamenty chwieją się, a wraz z nimi 
chwieje się nie tylko minione zło i nieprawda życia, ale i dawne piękno oraz miniony 
komfort życia. Materialny świat jawił się jako absolutnie statyczny, stabilny, mocno 
skrystalizowany. Lecz jego stabilność okazała się względna.”297. 

Nowe zjawiska społeczne i polityczne, a dalej, trendy w filozofii i nauce oraz ruchy 
religijne wyrastają z duchowej podstawy, która ujawnia się, jak sądzi Bierdiajew, między 
innymi w twórczości artystycznej. Zarówno w artykule Picasso, jak i w pracach 
późniejszych dowodzi, że przemiany zachodzące w zjawiskach reprezentujących różne 
dziedziny kultury są jedynie konsekwencjami zmian dokonujących się w 
pozazjawiskowej rzeczywistości duchowej. Jest rzeczą charakterystyczną, że 
wypowiedzi Bierdiajewa często zdradzają podobieństwo do opisów, opinii i sądów 
innych obserwatorów wypadków, zachodzących w Rosji w owym czasie, są też niemal 
identyczne z ocenami, jakie formułowane są przez innych myślicieli, którzy podobnie jak 
on, również ulegli silnemu oddziaływaniu sztuki Picassa (oczywiście należy tu wymienić 
wspominanego wcześniej Siergieja Bułgakowa, ale także krytyków sztuki: Piotra 
Piercowa, Grigorija Czułkowa, Jakowa Tugendholda i wielu innych). Nie sposób nie 
zadać sobie w tym miejscu pytania, czy w tekstach Bierdiajewa mamy do czynienia z 
oryginalną oceną, czy raczej z kolejnym, jednym z wielu głosów, jakie w owym czasie 
wypowiadano ulegając pewnej modzie. Być może po prostu często zapożyczano od 
swych poprzedników adekwatne wyrażenia, sformułowania czy opnie. Oryginalność 
Bierdiajewa zdaje się polegać głównie na przekonaniu, że wrażenie wywołane 
malarstwem jest zaledwie – jeśli można użyć w tym miejscu pewnego kolokwializmu – 
wierzchołkiem góry lodowej, pierwszym symptomem zachodzących zmian, które 
wieńczą pewien etap dziejów zachodniej kultury: „Ludzie przewidujący przyszłość od 
dłuższego już czasu mieli świadomość nadchodzących zmian. W spokojnym i pozornie 
ustabilizowanym życiu europejskim mnożyły się duchowe zapowiedzi nadchodzącego 
przełomu. Źródłem wszelkich przemian w zewnętrznej rzeczywistości dziejowej są 
zmiany dokonujące się w sferze ducha – tam więc należy poszukiwać ich zapowiedzi.”298.  

Kubizm, w szczególności kubizm Picassa, stał się ikoną sztuki nowoczesnej. 
Eksponuje się na ogół jego niekwestionowany artystyczny pionierski charakter, 
podkreślając zapoczątkowane przez ten rodzaj malarstwa nowe trendy, sposoby 

                                                             
296 M. Bierdiajew, Kryzys sztuki, s. 57-58. 
297 Tamże, s. 61. 
298 M. Bierdiajew, Koniec Renesansu, [w:] tegoż, Nowe Średniowiecze. Los człowieka we współczesnym 

świecie, tłum. H. Paprocki, Warszawa 2003, s. 12. 
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artystycznego wyrazu, traktowania przestrzeni i przedmiotu299. Ocena tych zjawisk 
formułowana przez Bierdiajewa jest jednak zasadniczo inna. Filozof dostrzega w 
kubizmie Picassa przede wszystkim genialny wyraz ostatniego etapu rozwoju sztuki 
klasycznej300. Powstanie kubizmu w roku 1909 okazało się przełomem bardziej 
doniosłym niż, o kilka lat wcześniejsze, powstanie fowizmu. Kubizm wyłonił się niejako 
nagle, nie powstał jako rezultat powolnej ewolucji. Pablo Picasso jeszcze kilka lat 
wcześniej uważany był za dobrze zapowiadającego się symbolistę, miał za sobą błękitny 
i różowy okres malarstwa. Z kolei inny, późniejszy wielki kubista, Georges Braque, w 
tym samym czasie nadal malował poprawne pejzaże. W roku 1906 Picasso namalował 
utrzymany w Gauguinowskim duchu obraz zatytułowany Chłopiec z koniem, a także, w 
podobnym stylu, Portret Gertrudy Stein. Wkrótce potem powstały Panny z Avignonu, 
obraz jeszcze nie całkiem kubistyczny, ale już wyraźnie odchodzący od klasycznego 
kanonu piękna. W 1909 roku powstały pierwsze kubistyczne lub – według słów 
Bierdiajewa – „rozwarstwione” obrazy Picassa. Malarz prawdopodobnie postanowił 
uczynić krok umożliwiający zwrot w jego „karierze”, w istocie była to próba odbicia się 
od finansowego dna (po latach nędzy spędzonych w Madrycie i w Paryżu). Zapewne 
decydujące znaczenie dla wyboru kierunku rozwoju artystycznego miała też wystawa 
paryska z roku 1907, gdzie Picasso mógł obejrzeć zaprezentowane obrazy zmarłego rok 
wcześniej Paula Cezanne’a. Dla zwiedzających, na pewno ogromne znaczenie musiało 
mieć obcowanie z dziełami człowieka, który już w 1904 r. pisał do Emila Bernarda o 
poszukiwaniu cylindrów i kul w naturze i umieszczeniu ich tak, by kierowały się ku 
centralnemu punktowi. Od tego czasu Picasso, Braque, a także kilku innych artystów, 
zaczęło podążać ścieżką wytyczoną przez Cezanne’a. Katalizatorem narodzin nowego 
artystycznego stylu stało się bez wątpienia „futurystyczne” tempo epoki. 

Siergiej Szczukin, za pośrednictwem Matisse’a, poznał Picassa i kupił jego Kobietę z 
wachlarzem, obraz namalowany w 1908 roku. Była to pierwsza z pięćdziesięciu jeden 
prac, na które zdecydował się w kolejnych latach. Przy zakupie kolekcjoner kierował się 
intuicją, „szokiem psychologicznym”. Nie mógł przypuszczać, że późniejsza prezentacja 
kolekcji obrazów Picassa doskonale będzie harmonizowała z tendencjami epoki301. 

                                                             
299 „Doniosłość twórczości Picassa i Braque’a polegała na ostatecznym zerwaniu z odwzorowaniem 

natury. Płaszczyzna obrazu stała się obszarem kreacji subiektywnej poetyckiej wizji osadzonej w 
przestrzeni rządzącej się własnymi prawami. (…) Jeszcze przed wybuchem I wojny światowej kubizm stał 
się kierunkiem szeroko znanym i uprawianym przez wielu artystów zarówno we Francji, jak i poza jej 
granicami. Trudno przecenić znaczenie tego kierunku dla sztuki XX wieku. Stanowił on rewelację, która 
skłoniła wielu twórców do daleko idących eksperymentów wykorzystujących artystyczną swobodę w 
kształtowaniu kompozycji.” (P. Szubert, Picasso i kubiści, [w:] Sztuka świata, t. 9, Warszawa 1996, s. 83). 

300 M. Bierdiajew, Kryzys sztuki, s. 62 
301 Kolekcja Szczukina miała bez wątpienia wyjątkowe znaczenie, nie tylko z powodu jej 

awangardowego charakteru, ale również ze względu na jej ideową spójność. Podobno Siergiej Szczukin 
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Kubizm bowiem wówczas nie przedstawiał jeszcze tego, co później stało się 
przedmiotem malarstwa postkubistów, nie był wyrosłą na prowokacji manierą, która 
przynosiła pieniądze jej twórcom, ale był dojrzałą – i z tego powodu – ostatnią fazą 
realizmu. Za wyznaczoną przez Picassa granicą była już tylko abstrakcja. Gdyby 
zinterpretować te fakty w sposób charakterystyczny dla filozofii Bierdiajewa, owa 
ostatnia faza realizmu byłaby końcem dotychczasowego myślenia o klasycznym pięknie, 
zaś abstrakcja w sztuce mogłaby stanowić już wizję nowego świata, epoki nowej 
twórczości. Podkreślić należy warunkowy tryb tej oceny sztuki abstrakcyjnej. Nie jest 
bowiem pewne, czy spełniała ona pokładane w niej nadzieje. Bierdiajew w swej 
późniejszej rozprawie wyraził podobne wątpliwości w następujący sposób: „W przejściu 
od konkretu do abstrakcji człowiek nowożytny pokładał nadzieję odzyskania swojej 
wolności, umocnienia indywidualności, zdobycia energii twórczej. Zapragnął wyzwolić 
się spod wpływu łaski Bożej, która stworzyła go i dostarczała mu pokarmu 
duchowego”302. 

Najwyraźniej patronat „łaski Bożej” dla młodych artystów, zachwyconych jaskrawymi 
wizjami umaszynowionej, opanowanej przez technikę przyszłości, nie wydawał się już 
niczym atrakcyjnym, być może bliższa była im „czarna łaska”303 demonicznych form 
sztuki kubistycznej. Według Bierdiajewa to zerwanie ze źródłem, dokonujące się 
chociażby w sztuce abstrakcyjnej, stanowiło swoisty wyraz nadziei żywionych przez 
człowieka nowożytnego, nadziei płonnych, choć na swój sposób konsekwentnych. Wola 
spotęgowania energii twórczej jest z pewnością czymś naturalnym dla człowieka każdej 
epoki. W epoce nowożytnej wiązała się z odrzuceniem sztuki konkretu.  

Jak już wspominałam, szerszej publiczności Szczukin udostępnił prace Picassa w 
1914 roku. Kolekcja obrazów Picassa liczyła wówczas czterdzieści płócien. Jego pałac 
przy ulicy Bolszoj Znamienskij nr 8 otwarty był dla miłośników awangardowego 
                                                                                                                                                                                              
wpajał swojej córce kolekcjonerską zasadę: „Jeśli jakiś obraz wywołuje u ciebie psychologiczny szok, 
natychmiast go kup!” (W. Konończuk, Wizjoner sztuki, „Art&Business”, 3 (2011), s. 117). Obaj 
kolekcjonerzy, zarówno Szczukin, jak i Morozow, wykazali niewiarygodną intuicję kolekcjonerską. 
Głównym przedmiotem ich fascynacji były dzieła francuskich impresjonistów i postimpresjonistów, ale 
gromadzili również dzieła przedstawicieli najnowszych kierunków dwudziestowiecznej sztuki 
nowoczesnej: fowizmu i kubizmu. Morozow i Szczukin regularnie odwiedzali paryskie pracownie i galerie 
sztuki, nie omijali również dorocznych salonów artystycznych i w ten sposób, na własną rękę, kształtowali 
swoje artystyczne gusta. Ich wybory do dziś zaskakują, stanowią potwierdzenie otwartości na nową 
sztukę, tym bardziej, że gust moskiewskiej i europejskiej burżuazji owych czasów był zdecydowanie 
tradycyjny i akademicki. „Siergiej Szczukin podczas wizyty w Paryżu poznaje marszanda impresjonistów 
Paula Durand-Ruela i kupuje od niego dwa obrazy: Bez w słońcu i Skały w Belle-Ille Moneta” (W. 
Konończuk, Wizjoner sztuki, s. 114). Będąc przez wiele lat stałym klientem wspomnianego marszanda 
Szczukin kierował się jednak własnym kolekcjonerskim instynktem i gustem. 

302 M. Bierdiajew, Nowe średniowiecze, s. 30. 
303 S. Bułgakow, Trup piękna, s. 4. 
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malarstwa wcześniej, już od 1909 roku, co zresztą spotkało się z oburzeniem 
moskiewskich kół akademickich, przerażonych ewentualnym szkodliwym wpływem 
francuskiej nowej sztuki na uzdolnioną młodzież rosyjską. Podniesione wówczas 
protesty nie wpłynęły jednak na zapał z jakim ten nietuzinkowy fabrykant 
kolekcjonował współczesne malarstwo. Młodzi Rosjanie rzeczywiście w owym czasie 
byli wyjątkowo podatni na nowe idee, więc kolekcja Szczukina oraz inne udostępniane 
w Moskwie zbiory, jak choćby kolekcja Iwana Morozowa, cieszyły się dużym 
zainteresowaniem. Znamienne jest, że w listach Juliana Strzemińskiego można 
przeczytać następujące słowa: „Widziałem jeszcze w 1917-1919 jak w Moskwie (były to 
prywatne zbiory Szczukina, fabrykanta) zawierające impresjonizm, późniejsze jego 
konsekwencje i 2 sale Picassa i jak publiczność na początku oglądała tylko 
impresjonizm, w 1918 przesunęła się do Cézanne’a, a w 1921 r. już oglądała Picassa. (...) 
Zbiory przyśpieszyły jej rozwój artystyczny.”304. Strzemiński zwraca uwagę, że spośród 
eksponowanych wówczas artystów, powszechne zainteresowanie najpóźniej obudziło 
się wobec malarstwa Picassa. Z tej perspektywy teksty z 1914 roku, na które się 
powoływałam się, nabierają nieco innego znaczenia.  

 
* * * 

 
Dla klasycznych filozofów starożytnych, w szczególności dla Platona, piękno było 

„blaskiem prawdy”305. Momentem zwycięstwa piękna w dziejach ludzkości, a 
jednocześnie początkiem ciągnącego się po wiek XIX procesu dehumanizacji sztuki był, 
według Bierdiajewa, włoski Renesans. Sztuka tego okresu współbrzmiała jeszcze z 
klasycznym ujęciem piękna, dobra i harmonii, lecz przejawiała też symptomy 
degeneracji. Teraz zaś, pisze Bierdiajew o własnej epoce, nadchodzi jej ostateczny kres: 
„Sztuka nowoczesna coraz wyraźniej potwierdza koniec Renesansu i zmierzch 
klasycznych form człowieka i przyrody. Przeżywamy zalew form barbarzyńskich, 
dysharmonię barbarzyńskich dźwięków i barbarzyńskich kierunków artystycznych. 
Dynamika tej sztuki zgubiła rytm kosmiczny.”306.  

Dla Siergieja Bułgakowa, czy dla – podziwianego przez Bierdiajewa – Fiodora 
Dostojewskiego oraz całego nurtu rosyjskiego odrodzenia religijnego, było oczywiste, że 
jedność Prawdy, Dobra i Piękna ulega rozpadowi. Sztuka, obyczajność i poznanie 
utraciły dawną organiczną jedność, stały się czymś autonomicznym, zdobyły 
niezależność, zbliżyły się do dwuznaczności ujawniającej się w ludzkim poszukiwaniu 

                                                             
304 Listy Władysława Strzemińskiego do Juliana Przybosia z lat 1929-1931, „Rocznik Historii Sztuki”, t. 

IX, 1973, s. 252. 
305 Por. Paton, Państwo, tłum. W. Witwicki , Kęty 2006, s. 215 [E 509]. 
306 Bierdiajew, Nowe średniowiecze, s. 36. 
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piękna w brzydocie, czy uleganiu wewnętrznej walce dobra ze złem, czy wreszcie, jak 
opisywał to Bułgakow, w opętaniu. Malarstwo kubistyczne stanowiło potwierdzenie 
tego wewnętrznego konfliktu. „Kubizm Picassa – czytamy w Sensie twórczości – jest 
zjawiskiem znaczącym i wzruszającym. W obrazach Picassa wyczuwa się autentyczną 
grozę rozwarstwienia, dematerializacji, dechrystianizacji świata, rozpadu ciała świata, 
zrywania wszystkich zasłon. Po Picassie, który doświadczył w malarstwie kosmicznego 
wiatru, nie ma już powrotu do starego wcielonego piękna.”307 Nie można zatrzymać, a 
tym bardziej nie da się cofnąć tego procesu. Ponadto, gdy wcielone piękno ginie, jak 
diagnozuje Bierdiajew, może to oznaczać, że cała kultura zmierza również ku upadkowi. 
Dla Rosji (ale też dla Europy początku dwudziestego wieku) rozpoczynał się czas mroku. 
Było to przeżycie, którego Bierdiajew doświadczył wchodząc do sali Picassa. Najpierw 
odczuł zimno, a następnie z trwogą wkraczając w półmrok, ostatecznie pojął, że „zginęła 
radość urzeczywistnionego, słonecznego życia”308, a „kosmiczny wiatr” przeniknął się 
nie tylko przestrzeń galerii Szczukina, ogarnął cały świat.  

                                                             
307 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 202. 
308 M. Bierdiajew, Kryzys sztuki, s. 42. 
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1. Usprawiedliwienie przez twórczość 
 
Sens twórczości. Próba usprawiedliwienia człowieka (praca opublikowana w 1916 

roku), jest najważniejszą przedemigracyjną książką Bierdiajewa309. Rozprawę tę 
Bierdiajew „uważał za «swoje najbardziej natchnione dzieło» i za pierwszy wyraz swojej 
oryginalnej myśli filozoficznej”310. Zaanonsowana już w podtytule filozoficzna 
„antropodycea”311, główny wątek pracy, nie jest jednak centralnym zagadnieniem 
antropologii rosyjskiego filozofa, na miano to zasługuje raczej zagadnienie twórczości: 
„Problem twórczości, twórczego powołania człowieka, jest głównym tematem mego 
życia. Postawienie tego problemu nie wynikało z myśli filozoficznej, było to przeżyte 
doświadczenie wewnętrzne, wewnętrzne oświecenie.”312. Niezwykle trudno 
sformułować krótkie wprowadzenie w treść książki, która sama nie jest prezentacją 
konsekwentnego toku myśli. Praca ta została zredagowana w prowokacyjnym stylu, 
napisana słowami pełnymi emocji i uporczywych powtórzeń313. Jest to zapewne jeden z 
wielu powodów, dla którego określana jest również jako najbardziej kontrowersyjna 
książka Bierdiajewa314. Zanim jednak zreferuję wybrane idee Bierdiajewowskiej filozofii 
twórczości, w skrócie postaram się wyjaśnić najważniejsze przesłanki leżącej u jej 
podstaw antropologii.  

Dla antropologii chrześcijańskiej, ukształtowanej między innymi przez Ojców 
Kościoła, w szczególności zaś silnie zakorzenionej w biblijnym micie o upadku 
człowieka, aksjomatem pozostaje przekonanie o istnieniu różnicy między naturą ludzką 
przed i po grzechu pierworodnym. Człowiek w pierwotnym, bezgrzesznym stanie 
opisywany jest zgodnie z tą konwencją jako istota stworzona na obraz i podobieństwo 
Boże. Skutkiem dobrowolnego przekroczenia Boskiego prawa – zgodnie z teologią 

                                                             
309 Por. M. Styczyński, Amor futuri albo eschatologia zrealizowana, Łódź 1992, s. 74. 
310 L. Stołowicz, Historia filozofii rosyjskiej. Podręcznik, tłum. B. Żyłko, Gdańsk 2008, s. 276. 
311 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 15. 
312 M. Bierdiajew, Autobiografia filozoficzna, s. 187. Por. także C. Jędrysko, Filozofia twórczości Mikołaja 

Bierdiajewa i Włodzimierza Sołowjowa, s. 15 (www.filozofiarosyjska.uz.zgora.pl, dostęp z dnia 4 lutego 
2013). 

313 „Książka Bierdiajewa Sens twórczości natychmiast po swoim ukazaniu się wywołała ostre spory. 
Uznano ją za «książkę wykrzyczaną», mającą chwilami styl maniakalny, jedno słowo powtarza się niekiedy 
na stronie nawet pięćdziesiąt razy, autor nie rozmyśla, ale wydaje dekrety. Pisze raczej impresje o 
twórczości, bez żadnej metodologii, jest mistykiem głoszącym zmodernizowane chrześcijaństwo”. H. 
Paprocki, Ziemia człowiekowi poddana, [w:] M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 6.  

314 P. Przesmycki, W stronę Bogoczłowieczeństwa. Teologicznomoralne studium myśli Nikołaja 
Bierdiajewa, Łódź 2002, s. 22. 
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wykładającą mit o grzechu Adama – obraz Boga w człowieku staje się niewyraźny, 
wykrzywiony, zdeformowany315. Nie ma wątpliwości, że również Bierdiajew przyjmuje 
ten punkt widzenia316. Świadczą o tym słowa, od których rozpoczyna się Sens twórczości: 
„Duch ludzki jest w niewoli. Niewolę tę nazywam «światem», obecnością świata, 
determinizmem. «Świat ten» nie jest kosmosem, jest akosmicznym stanem rozbicia i 
wrogości, atomizacji i rozpadu żywych monad hierarchii kosmicznej. Autentyczna droga 
jest drogą duchowego wyzwalania się ze «świata», wyzwalania ludzkiego ducha z 
niewoli determinizmu. Autentyczna droga nie jest ruchem na prawo lub na lewo na 
płaszczyźnie «świata», ale ruchem ku górze lub też w głąb po linii pozaświatowej, 
ruchem w duchu, a nie w «świecie». Wolność od reakcji na «świat» i od 
oportunistycznych dostosowań się do «świata» jest wielką walką ducha. Jest to droga 
wyższej duchowej kontemplacji, duchowej koncentracji. Kosmos jest prawdziwie 

                                                             
315 Należy jednak mieć na uwadze zasadniczą różnicę, dzielącą Kościół wschodni i zachodni, zwłaszcza 

gdy idzie o teologiczną interpretację skutków grzechu. Dla tradycji wschodniej doktryna Augustyna i jego 
polemika z Pelagiuszem, nie miały tak decydującego znaczenia, jak dla chrześcijan zachodnich. „W 
przekonaniu greckich ojców kościoła związek człowieka z Bogiem polegał na wspólnocie osoby ludzkiej z 
ponadnaturalnym Bogiem. Natura była więc tym co odróżniało stworzenie od Stwórcy. Człowiek 
stworzony na obraz Boga, otrzymał przywilej wolnego umysłu. Tylko taki osobowy umysł mógł popełnić 
grzech i dopuścić się towarzyszącej mu winy. Jednakże grzech jest zawsze aktem osobowym, a nie aktem 
natury. Wschodnia myśl patrystyczna, bunt Adama i Ewy przeciwko Bogu, zawsze pojmowała jako grzech 
osobowy. W tej nauce nie znalazłoby się oczywiście miejsce dla zachodniej koncepcji dziedzicznego 
grzechu, czyli grzechu natury, chociaż przyznaje ona, iż natura ludzka ponosi konsekwencje grzechu 
Adama. Patriarcha Focjusz stwierdza nawet, komentując zachodnie doktryny, iż wiara w «grzech natury» 
jest herezją.” ks. P. Stefanowski, Grzech pierworodny według Kościołów Prawosławnego, Rzymsko - 
Katolickiego i Protestanckich (źródło http://www.cerkiew.szczecin.pl/prawosawie/teologia/6-grzech-
pierworodny-wedug-kocioow-prawosawnego-rzymsko-katolickiego-i-protestanckich.html; [dostęp z dnia 
5 stycznia 2013 r.]). 

316 „Los człowieka zakłada istnienie pierwotnej historii człowieka, stworzonego przez wyższy byt. 
Zakłada się, że istnieją jakieś moce ponadświatowe, które określają człowieka, z których człowiek czerpie 
wewnętrzne źródła dla spełniania swego losu. Bez nich nie można mówić o jakimkolwiek losie. Los 
człowieka istnieje jedynie w tym wypadku, gdy człowiek jest dzieckiem Bożym, a nie dzieckiem świata. To 
jest właśnie autentyczne religijno-metafizyczne założenie metafizyki historii: człowiek jest dzieckiem 
Bożym, cierpiącym w świecie tragiczny los, w świecie, w którym istnieją procesy upadku i rozwoju, gdyż u 
podstaw tego losu, u jego źródeł, leży pierwotna wolność, którą miało dziecko Boże, będąc autentycznym 
obrazem Stwórcy. (…) Starożytny przekaz o upadku człowieka, o upadku Adama i Ewy, który krótko 
opowiada o tym, co dokonało się w historii przed pojawieniem się procesu historycznego, jest opowieścią 
o początkach historii leżącej poza granicą oddzielającą nasz czas od wieczności. Ten pierwotny czyn, 
przekazany przez starożytny mit, nie dokonał się w granicach naszego czasu, ale w wieczności. Zrodził on 
skażenie naszego czasu, jego zło, związane z rozerwaniem czasu, z rozerwaniem jednego czasu na 
przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Godność człowieka i jego wolność stanowią świadomość o 
pochodzeniu człowieka od wyższego źródła, początkach jego losu, który później popadł w zależność od sił 
tego świata, które bada nauka wraz ze swoją teorią ewolucji.” (M. Bierdiajew, Sens historii, s. 55). 
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istniejącym, autentycznym bytem, a «świat» jest majakiem, złudną obecnością i 
koniecznością. Ten złudny «świat» jest owocem naszego grzechu.”317 Bierdiajew 
wprowadza tu najważniejsze określenia mające podstawowe znaczenie dla jego 
antropologii. Określenia te nawiązują wprawdzie do tradycyjnej teologii, ale filozof 
nadaje im jednak znaczenia, wykraczające poza ortodoksję318. Przeciwstawienie 
hierarchicznego, autentycznego kosmosu chaotycznemu, złudnemu „światu” jest 
alternatywnym opisem filozoficznej opozycji natury i kultury. Rzeczywistość „świata” 
stworzonego przez człowieka (kultury), jest „owocem naszego grzechu”. Bierdiajew 
chętnie nawiązuje do biblijnego mitu, ale interpretuje go w sposób inny niż czynią to 
Ojcowie Kościoła. „Nauczyciele Kościoła – pisze – utożsamiali «świat» ze złymi 
popędami. Zniewolenie ludzkiego ducha przez «świat» jest jego winą, jego grzechem, 
jego upadkiem. Wyzwolenie od «świata» jest wyzwoleniem z grzechu, odkupieniem 
winy, wstępowaniem upadłego ducha ku górze. Nie jesteśmy ze «świata» i nie 
powinniśmy kochać «świata» oraz tego, co znajduje się w «świecie». Jednak sama nauka 
o grzechu wyrodziła się w niewolę złudnego determinizmu. Powiada się: Ty jesteś 
grzeszną, upadłą istotą i dlatego nie próbuj wstępować na drogę wyzwalania ducha ze 
«świata», na drogę twórczego życia ducha, nieś brzemię posłuszeństwa skutkom 
grzechu. Duch ludzki pozostaje skowany w zaklętym kręgu bez wyjścia. Bowiem 
podstawowym grzechem jest niewola, zniewolenie ducha, podporządkowanie 
szatańskiej konieczności, brak sił na określenie siebie samego jako wolnego twórcy, za-
tracanie się poprzez utwierdzanie samego siebie w determinizmie «świata», a nie w 
wolności Boga.”319 Bierdiajew tylko po części nawiązuje w tych słowach do nauki św. 
Pawła czy św. Augustyna o zniewolenia człowieka przez jego własną cielesną naturę, na 
ogół utożsamianą ze „złymi popędami”320. Zdeterminowanie przez „świat” rozumie z 
pewnością znacznie szerzej, może ono ujawniać się w wielu innych aspektach (także 
                                                             

317 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 9.  
318 Na temat nieortodoksyjności oraz braku jednoznacznej przynależności konfesyjnej poglądów 

Bierdiajewa por. M. Łosski, Historia filozofii rosyjskiej, s. 280-281; L. Stołowicz, Historia filozofii rosyjskiej. 
Podręcznik, s. 271; W. i R. Paradowscy, Eschatologiczna metafizyka Bierdiajewa, [w:] M. Bierdiajew, Zarys 
metafizyki eschatologicznej, tłum. W. i R. Paradowscy, Kęty 2004, s. 15; E. Trubieckoj, Grzech i odkupienie, 
tłum. P. Przesmycki, B. Walicka, [w:] L. Klejzik (red.) Niemarksistowska filozofia rosyjska. Antologia tekstów 
filozoficznych XIX i pierwszej połowy XX wieku, cz. 2, Łódź 2002; O. I. Kaziennowa, Religioznyj tip poznania 
w filososii N.A. Bierdiajewa, „Wiestnik OGU”, nr 10/01/2008, s. 10-15. 

319 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 9.  
320 „Św. Augustyn powiedział raz, że naukę o zwyrodnieniu natury ludzkiej ten tylko zrozumie, kto 

naprawdę zwalcza swe namiętności” (F. W. Foerster, Religia a kształcenie charakteru. Dociekania 
psychologiczne i pedagogiczne wskazania, tłum. J. Mirski, Poznań-Warszawa-Wilno-Lublin 1930, s. 100). 
Por. także P. Ricoeur, Zło. Wyzwanie rzucone filozofii i teologii, tłum. E. Burska, Warszawa 1992. 
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psychologiczno-poznawczym, jako naturalne ograniczenie ludzkich władz poznawczych, 
by wymienić tylko jeden z przykładów). Tu jednak Bierdiajew stwierdza, że 
zasadniczym przesłaniem, jakie wyprowadzane jest z chrześcijańskiej nauki o 
grzeszności człowieka sprowadza się do odmówienia człowiekowi jakiejkolwiek 
inicjatywy, siły i kompetencji do tego, by mógł on wydostać się ze stanu upadku. 
Człowiek, brzmi jeden ze sformułowanych na tej podstawie wniosków, nie jest „wolnym 
twórcą”. Natomiast utożsamienie tej „niewoli” z uwikłaniem w świat, z jego 
determinizmem stanowi już oryginalny dodatek Bierdiajewa, który swoją koncepcję w 
tym punkcie oparł między innymi na filozofii idealistycznej: „Jak więc zaczyna się z 
punktu widzenia tego starożytnego mitu o pierwotnej wolności człowieka i upadku 
historyczny los człowieka na ziemi? (…) od pogrążenia się człowieka w przyrodę, to 
znaczy według terminologii teozoficznej od ewolucji. Determinizm owego wejścia w 
przyrodę był wynikiem dobrowolnego upadku od wyższych źródeł życia, a następnie 
została utracona sama wolność i przekształciła się w pewną wewnętrzną konieczność. 
Od pierworodnego zła zaczyna się więc naturalny los człowieka, badany przez biologię, 
antropologię i socjologię. Jest to los człowieka w przyrodzie, los nie dziecka Bożego, nie 
wolnego ducha stworzonego na obraz i podobieństwo Boże, a los naturalnej istoty, 
dziecka świata. Człowiek był i w ciągu całej historii pozostaje istotą o podwójnym 
charakterze, mającym kontakt z dwoma światami, ze światem Bożym, który w sobie 
samym odbija, i ze światem przyrody, w którym człowiek jest pogrążony, którego losy 
dzieli i który w wieloraki sposób oddziaływuje na człowieka i wiąże tak bardzo, że jego 
świadomość ulega zaciemnieniu, człowiek zapomina o swoim pochodzeniu i o swojej 
wspólnocie z wyższą rzeczywistością duchową. Zależność od przyrody, od deter-
minizmu, wypadnięcie z rzeczywistości Bożej, od której człowiek otrzymał swoją 
wolność, uzależnienie od innej, materialnej rzeczywistości, od której otrzymał 
determinizm i która odbija w nim swoje prawa, już w pierwszych krokach ludzkiej 
historii odbija się w procesie mitologicznym, w tym procesie świadomości, który dany 
jest w pierwotnej mitologii. Schelling w genialny sposób ujawnił naukę o mitologii jako 
powtórzeniu w ludzkim duchu i świadomości procesów przyrody.”321 

Bez wątpienia najważniejszą myślą przewodnią, zarówno Sensu twórczości, a po 
części także innych pism z tego okresu, jest bezkompromisowa polemika z 
pesymistyczną teologią i opartą na niej pesymistyczną antropologią: „Droga wyzwolenia 
ze «świata» dla twórczości nowego życia jest drogą wyzwolenia z grzechu, 

                                                             
321 M. Bierdiajew, Sens historii, s. 56-57.  
Por. P. Dehnel, Przyroda i historia: studium wczesnej filozofii F. W. J. Schellinga, Wrocław 1992; N. V. 

Riasanovsky, M. D. Steinberg, Historia Rosji, Kraków 2009, s. 474. Bierdiajew pisał o szczególnej recepcji 
idealizmu na gruncie rosyjskim w artykule: O nowom russkom idealizmie, [w:] Woprosy filozofii i 
psychologii, XV, t. 74 (V), Moskwa 1904, s. 683-724. 
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przezwyciężenia zła, gromadzenia mocy ducha dla życia Bożego. (…) Wielkim 
kłamstwem i strasznym błędem poglądów religijnych i moralnych jest pozostawianie 
człowieka na nizinach tego «świata» w imię posłuszeństwa skutkom grzechu. Na bazie 
takiej świadomości rośnie godna pogardy obojętność do dobra i zła, rezygnacja z 
mężnego przeciwstawiania się złu. (…) Ten upadek, słabość, rozdwojenie ducha, jest 
ubocznym owocem chrześcijańskiej nauki o pokorze i posłuszeństwie, jest zwyrodniałą 
formą tej nauki. Rozdwojeniu myśli i pełnej słabości obojętności wobec dobra i zła 
należy zdecydowanie przeciwstawić mężne wyzwolenie ducha dla twórczości.”322 Jeśli 
upadek człowieka i jego konsekwencje uznamy za niekwestionowany fakt, to istotnym 
problemem stanie pozycja, jaką człowiek jest w stanie zająć wobec tego faktu. Według 
filozofa głównym błędem chrześcijańskiej teologii było skoncentrowanie się wyłącznie 
na negatywnym wysiłku usuwania skutków grzechu. 

Ta krytyka teologii grzechu jest kontynuacją poglądu Bierdiajewa, który uważa, że 
podobieństwo człowieka do Boga wyraża się w wolności twórczej. „Jako obraz i 
podobieństwo Stwórcy człowieka sam jest twórcą i jest powołany do tworzenia”323. 
Człowiek jest istotą genialną, powołaną do potwierdzenia swej genialności poprzez 
twórczą aktywność324. Los człowieka nie wyczerpuje się w egoistycznym325 i lękliwym 

                                                             
322 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 9-10. 
323 M. Bierdiajew, O przeznaczeniu człowieka. Zarys etyki paradoksalnej, tłum. H. Paprocki, przekład 

przejrzał i uzupełnił W. Polanowski, Kęty 2006. Książka po raz pierwszy została wydana w Paryżu w 1931 
roku, nie należy więc do wczesnych tekstów Bierdiajewa, które stanową podstawę niniejszych rozważań, 
jednak rozprawa ta kontynuuje omawianą tu problematykę twórczości. Bierdiajew nieustannie dążył do 
stworzenia personalistycznej etyki twórczości, w Przeznaczeniu człowieka głosił absolutną wolność 
człowieka, jako istoty stworzonej na obraz i podobieństwo Boże. Twierdził także, że źródłem niewoli jest 
przedmiot, zeksterioryzowany byt (tamże, s. 34). Wątki te pojawiają się także w książce Sens twórczości 
(1916), która była interpretowana jako opis ludzkiego kreacjonizmu, powołania człowieka do twórczości 
przez Boga. Są one obecne także w Nowym Średniowieczu (1924), Bierdiajew stawia tezę, że źródłem 
rozwoju dziejowego jest Bóg, działający przez człowieka. W swojej pracy pod tytułem Sens historii (1923), 
której bazą były wykłady głoszone przez autora w Moskwie, w Wolnej Akademii Kultury Duchowej, zimą 
1919-1920 r. podkreślał, że historia świata rozpoczęła się od wolności, i jest mistycznym połączeniem 
człowieka z Bogiem. 

324 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 10.  
325 „Pokora i pełna wątpliwości skromność tam, gdzie potrzeba odważnego przekonania i 

zdecydowania, zawsze jest zamaskowaną metafizyczną miłością własną, refleksją wstecz i egoistycznym 
oddzieleniem, owocem lęku i przerażenia.” (Tamże, s. 11). Pokora była według Bierdiajewa czynnikiem 
hamującym możliwości twórcze człowieka. Podobnie jak Nietzsche, widział w pokorze cechę moralności 
niewolnika. „W dziełach Nietzschego, który tak żarliwie i buntowniczo głosił twórczą indywidualność, 
który doszedł do ostatecznej odwagi w głoszeniu indywidualności, postać człowieka mętnieje i 
zarysowuje się jeszcze tajemnicza, ale przerażająca postać nadczłowieka, w którym jest jakaś autentycznie 
religijna nadzieja na wyższy stan człowieka i zarazem możliwość religii antychrześcijańskiej, bezbożnej, 
satanistycznej” (M. Bierdiajew, Sens historii, s. 105). „Głównymi składnikami chrześcijańskiej moralności 
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zmaganiu się ze skutkami grzechu, nie jest nim również zgorzkniałe rozpamiętywanie 
poczucia absolutnej niewspółmierności i różnicy, dzielącej go od Boga326. Rosyjski filozof 
jest przekonany, że „Bóg potrzebuje człowieka”327, który jest „twórcą i osobą”. Wyraźnie 
widać, że Bierdiajew konfrontuje ze sobą dwa modele człowieka: pasywnego i 
aktywnego, zdeterminowanego i wolnego; istotę bierną i aktywnego twórcę. 
Postulowana „antropodycea” dokonać się może jedynie na drodze zerwania ze 
starotestamentowym i nowotestamentowym wizerunkiem człowieka, i 
urzeczywistnieniem „Nowego Adama”: „[j]edynie wyzwolenie się człowieka od siebie 
samego prowadzi do pełni człowieczeństwa. Twórcza droga jest ofiarna i pełna cierpień, 
ale zawsze jest wyzwoleniem ze wszelkiego zniewolenia”328. W szczególnym przypadku 
jest wyzwoleniem od grzechu, nie jest nim jednak tylko i wyłącznie, ponieważ 
„(…)ostateczne cele bytu leżą dalej, w pozytywnym twórczym zadaniu.”329. Bierdiajew 
wielokrotnie podkreśla, że ludzkie powołanie daje się opisać w podwójny sposób – 
negatywnie (odkupienie grzechu oraz jego skutków) i pozytywnie (twórczość)330, „(…) 
w twórczości (…) człowiek jest wezwany, aby w wolności i z odwagą tworzył nowy 
świat, kontynuował Boże stworzenie”331. Odkrycie tego aspektu ludzkiego powołania 
jest dla Bierdiajewa priorytetem wyróżniającym obecną epokę od epok minionych. 

 
* * * 

  
Zarówno z powodu charakterystycznego, aforystycznego stylu, jak i ze względu na 

podjętą tematykę, Sens twórczości nie od razu spotkał się ze zrozumieniem. Andrzej 

                                                                                                                                                                                              
są w oczach Nietzschego: pochwała litości (zawarta w postulacie miłości bliźniego) i potępienie wszelkich 
naturalnych popędów. Nazywa chrześcijaństwo wyrazem «uległości ducha wszystkich subtelnych i 
pospolitych entuzjastów pokory» [I, 1051].” (Z. Kuderowicz, Nietzsche, Warszawa 2004, s. 113).  

326 Świadomość grzechu ma decydujące znaczenie w teologii protestanckiej, jest również silnie obecna 
w filozofii egzystencjalnej, zwłaszcza w pismach Kierkegaarda (niemal we wszystkich pracach Duńczyka 
pojawia się problem osobistej winy i świadomości grzechu, w szczególności jest ono analizowane w: 
Pojęciu lęku, Okruchach filozoficznych oraz Chorobie na śmierć). Interesujące uwagi dotyczące 
niejednoznacznego, raczej zdystansowanego stosunku Bierdiajewa do Kierkegaarda przytacza Andrzej 
Ostrowski (A. Ostrowski, Bierdiajew. Egzystencja w perspektywie eschatologicznej, Lublin 1999, s. 103, 
zwłaszcza przypis). Najwyraźniej ta niechęć wynika z odmiennych założeń antropologicznych – 
Kierkegaard podkreśla nieskończoną różnicę między Bogiem i człowiekiem, natomiast Bierdiajew 
koncentruje się na podobieństwie człowieka do Boga.  

327 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 10.  
328 Tamże, s. 10-11. 
329 Tamże, s. 80. 
330 Tamże.  
331 Tamże, s. 84. 
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Ostrowski podaje przykład reakcji teologa i filozofa, Sergiusza Bułgakowa332, który 
„publikację tę nazwał «książką demoniczną». – dodając jednak przy tym, że – Liczne 
komentarze nie były krytyką ani apologetyką, lecz wyrazem niemożliwości zrozumienia 
tego, co dla Bierdiajewa było najważniejsze. Taka reakcja sprawia, że Bierdiajew 
przestaje uczestniczyć w spotkaniach Towarzystwa Religijno-Filozoficznego i ogranicza 
kontakty do grona najbliższych przyjaciół.”333. 

„Książka demoniczna” nie zyskała ani przychylności teologów, ani nawet nie zdobyła 
sympatii ateistów, których nie przekonał jej wyraźnie duchowy charakter. Katarzyna 
Stark słusznie zauważa, że przeprowadzenie konwencjonalnej klasyfikacji w przypadku 
myśli Mikołaj Bierdiajewa jest trudne, pewnym rozwiązaniem jest zakwalifikowanie 
filozofa do świeckiego nurtu rosyjskiej myśli religijnej334. W podobny sposób Bierdiajew 
sam zresztą ocenia własną twórczość, dostrzegając w sobie skłonność do 
paradoksalnego łączenia dotąd nie zestawianej problematyki: „Kiedy zapoznałem się 
bliżej ze współczesną myślą katolicką i protestancką, – pisze w Autobiografii filozoficznej 
– to byłem porażony, jak obca jest jej moja problematyka twórczości, w ogóle obca jej 
jest problematyka myśli rosyjskiej”335. 

Filozof doskonale zdawał sobie sprawę z przyczyn oraz z charakteru nieporozumień 
jakie powstały po wydaniu Sensu twórczości. Po latach, w Autobiografii filozoficznej 
źródło tych kontrowersji ujął następująco: „Postawiony przeze mnie problem 
twórczości jest przeważnie źle rozumiany. Jest on rozumiany w potocznym sensie 
twórczości jako tworzenie «nauk i sztuk», tworzenie dzieł sztuki, pisanie książek. Tym 
samym problem przekształca się w dość banalne pytanie, czy chrześcijaństwo 
usprawiedliwia tworzenie kultury, a to znaczy, czy chrześcijaństwo nie jest 
pryncypialnym obskurantyzmem? Mój problem jest całkowicie inny, znacznie głębszy. 
Wcale nie stawiam problemu usprawiedliwienia twórczości, a stawiam problem 

                                                             
332 Siergiej Bułgakow jako młody człowiek, podobnie jak Bierdiajew, początkowo był ateistą i 

marksistą. Jego postawa wobec religii uległa zmianie pod wpływem tekstów Lwa Tołstoja. Dla jego 
światopoglądowej przemiany nie bez znaczenia była również lektura powieści Fiodora Dostojewskiego 
oraz pism Włodzimierza Sołowjowa. W wyniku tych wszystkich okoliczności Bułgakow doświadczył 
religijnego nawrócenia. W 1903 roku opublikował książkę Od Marksizmu do idealizmu (0t marksizma k 
idealizmu) i w tym samym roku, wraz z Bierdiajewem, założył filozoficzne czasopismo „Woprosy Żyzni”. 

333 A. Ostrowski, Bierdiajew. Egzystencja w perspektywie eschatologicznej, Lublin 1999, s. 44. 
334 K. Stark, Mikołaj Bierdiajew wobec tradycji chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu, [w:] Filozofia 

współczesna a tradycja, red. I. S. Fiut, Kraków 2002. Do świeckiego nurtu rosyjskiej myśli religijnej zalicza 
się między innymi Lwa Szestowa, Iwana Iljina, Michaiła Bachtina, Dymitra Mereżkowskiego. Należy także 
uwzględnić uczestników petersburskich spotkań filozoficzno-religijnych, które od 1901 r. gromadziły 
świecką inteligencję oraz duchownych. Na wspomnianych zebraniach pojawiali się również Wasilij 
Rozanow, Walentin Tiernawcew, Dmitrij Fiłosofow. 

335 M. Bierdiajew, Autobiografia filozoficzna, s. 198. 
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usprawiedliwienia przez twórczość”336. Było to bez wątpienia podejście zasadniczo 
nowe, zwłaszcza, że twórczość w koncepcjach wielu myślicieli „srebrnego wieku” 
zyskiwała głębsze znaczenie jedynie przez odniesienie jej albo ściśle do Boga, albo, w 
innych przypadkach, przez uczynienie jej podstawą nurtu nazywanego 
„bogotwórstwem” (jak uczynili to Aleksander Bogdanow, Maksym Gorki czy Anatol 
Łunaczarski). Z pewnością nikt przedtem niczego za pomocą twórczości nie starał się 
usprawiedliwiać. Pomysł, by nadać twórczości nowe znaczenie i przypisać jej nową 
funkcję wydaje się więc oryginalny. Źródła tego pomysłu nie leżały jednak wyłącznie w 
osobistej intuicji filozofa. Bierdiajew zawsze czytał bardzo dużo (zarówno literatury 
pięknej, pism filozoficznych, jak i publicystyki), do pisania i redagowania każdej książki 
przygotowywał się bardzo starannie. Jego idee dojrzewały powoli, całymi latami 
nabierały wyrazistości i pełni. Katarzyna Stark uważa, jego główną inspiracją autora w 
tym konkretnym przypadku stało się prawosławie oraz szeroko pojęty mistycyzm 
chrześcijański, zwłaszcza wybrane wątki mistyki niemieckiej337. W Autobiografii 
filozoficznej wspomina między innymi, że mistyczne odczucie świata jest mu w ogóle 
bliższe, niż religijność konfesyjna, którą uważa, za wtórną wobec pierwotnego, 
gnostyckiego czy profetycznego przeżycia sacrum338. Nie ulega jednak wątpliwości, że 
przeciwstawienie doświadczenia mistycznego i doświadczenia religijnego rozumie 
Bierdiajew konwencjonalnie, a więc jako przeciwstawienie wewnętrznej i zewnętrznej, 
duchowej i cielesnej rzeczywistości339. Wspominamy tu jedynie o pewnym przyjętym w 
tym przypadku stereotypowym ujęciu, które oczywiście nie wyczerpuje złożoności 
Bierdiajewowskiej antropologii. Istnieją przecież różne formy mistyki, a także różne 
formy religii, z czego niektóre tylko z wielkim trudem dają się wpisać w ramy przyjętego 
schematu. Bierdiajew na pewno orientował się w tej różnorodności, choćby śledząc 
najnowszą literaturę historyczno-krytyczną z zakresu dziejów religii340.  
                                                             

336 Tamże, s. 187. 
337 „(…) teoria twórczości Bierdiajewa wyrasta z tradycji prawosławnej doktryny religijnej kładącej 

nacisk na aktywność człowieka w relacji z Bogiem i dynamiczną, eschatologiczną wizję rzeczywistości, 
sięga do poglądów mistyków średniowiecznych, a w szczególności do Mistrza Eckharta, jak również do 
teorii «Ungrund» Böhmego.” (K. Stark, Mikołaja Bierdiajewa rozumienie twórczości, „Człowiek i 
Światopogląd” 8 (1997), s. 52).  

Bierdiajew deklaruje wielokrotnie, że ogromny wpływ na jego myśl wywarła filozofia niemiecka. 
Znamienne, że w kręgu rosyjskich heglistów popularna była wykładnia filozofii Hegla nie w duchu 
racjonalistyczny, ale mistycyzującym. Uznawano ją, jak czynił na przykład Mikołaj Strachow, za mistycyzm 
analogiczny do mistyki von Baadera, mistrza Eckharta czy Anioła Ślązaka (por. A. de Lazari, W kręgu 
Fiodora Dostojewskiego. Poczwiennictwo, Łódź 2000, s. 138).  

338 M. Bierdiajew, Autobiografia filozoficzna, s. 77. 
339 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 145 i nast. 
340 W Autobiografii wspomina na przykład o lekturze prac niemieckiego orientalisty Friedricha Maxa 

Müllera (M. Bierdiajew, Autobiografia filozoficzna, s. 78).  
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Zarówno forma, jak i treść rozważań Bierdiajewa na temat twórczości człowieka 
mogły zniechęcać niektórych czytelników, w jednakowym stopniu tych ortodoksyjnych, 
jak i tych przywiązanych do tradycyjnego stylu, w jakim na ogół pisane były wówczas 
dysertacje naukowe. Zamiaru sprostania rygorom tradycyjnego stylu filozofowania u 
Bierdiajewa nie znajdziemy. Filozof przyznaje, że stylistyczna specyfika jego pism 
znajduje swoje uzasadnienie w wizjonerskim nastawieniu do opracowywanego tematu, 
w skłonności do powoływania się na intuicje; wynika również ze sposobu formułowania 
myśli w sposób paradoksalny, a nawet wewnętrznie sprzeczny341. Oczywiście nie tylko 
pisma Bierdiajewa reprezentują programową nienaukowość. W podobny sposób swoje 
poglądy prezentowało również wielu innych rosyjskich myślicieli tej epoki, wymieńmy 
choćby W. Rozanowa, D. Mereżkowskiego, A. Biełego, W. Iwanowa czy F. Zielińskiego342. 
Z pewnością aforystyczny, często paradoksalny, pełen alegorii i przenośni język filozofa 
sprawia, że jego książki wywołują u czytelnika wrażenie raczej dzieł literackich. Nie 
oznacza to rzecz jasna, że Bierdiajew jest w swoim podejściu do formy przekazu 
filozoficznego całkowicie oryginalny i nie ma żadnych pierwowzorów. Przeciwnie, 
wyraża on jedynie sprzeciw wobec pewnej tendencji, jaka w jego czasach w filozofii 
skłaniała wielu badaczy do ulegania scjentystycznemu, ścisłemu i analitycznemu stylowi 
prezentacji myśli filozoficznej. Filozofia nieraz przecież zbliżała się do literatury pięknej, 
dla przykładu wystarczy przywołać bodaj kilku najważniejszych autorów: Platona, św. 
Augustyna, Kierkegaarda czy Nietzschego. 

Bierdiajew najwyraźniej nie obawiał się surowej oceny stylu swojego pisarstwa, Sens 
twórczości napisał swobodnie, w natchnieniu, wcielając się chętniej w rolę filozofa-
mistyka, niemalże proroka nowej doktryny. Henryk Paprocki, tłumacz Sensu twórczości, 
charakteryzuje tę filozoficzną i metodologiczną swobodę w następujący sposób: 
„Rosyjski myśliciel zajmuje się filozofią, teologią, naukami ezoterycznymi i tworzy 
swoistą syntezę wszystkich tych nauk. Bardzo łatwo przechodzi od filozofii do teologii, 
od teologii do antropozofii. Jednocześnie ma bardzo silne poczucie obecności ciemności, 
otchłani, traktowanej jako osnowa bytu. Właśnie w owej otchłani, nicości, postrzega 
korzenie stworzenia i wolności. Walczy z ciemnością bytu, przeżywa jej obecność, ale to 
                                                             

341 Por. F. Copleston, Historia filozofii, tłum. B. Chwedeńczuk, t. 10 (Filozofia rosyjska), Warszawa 2009, 
s. 324. Przykładem paradoksalnych sformułowań oraz charakterystycznych deklaracji składanych w 
Sensie twórczości mogą być między innymi następujące słowa: „Obok Nietzschego może być postawiony 
jedynie tak bardzo różny od niego i tak do niego podobny Fiodor Dostojewski” (M. Bierdiajew, Sens 
twórczości, s. 75), „Wiem, że mogę zostać oskarżony o sprzeczności, które rozdzierają cały mój 
światopogląd i całe moje odczucie świata. Zostanę oskarżony o sprzeczne pomieszanie skrajnego 
dualizmu religijnego ze skrajnym monizmem religijnym.” (tamże, s. 12). 

342 Por. L. A. Guljuk, Mifologiema żiennstwienosti w kulturie sieriebrnogo wieka, Biełgograd 2007, s. 57; 
W. I. Mildon, Russkij renesans, ili fałsz sieriebrnogo wieka, „Woprosy Filozofii” 1 (2005), s. 40-50. 
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z ciemności rodzi się światłość.”343. Jeśli jednak można pozwolić sobie w tym miejscu na 
pewną polemikę z tłumaczem pism Bierdiajewa, ostatecznej syntezy wszystkich nauk u 
rosyjskiego filozofa jednak nie znajdziemy. Nie jest nawet jego celem próba stworzenia 
takiego systematycznego ujęcia. Wydaje się, że Bierdiajew raczej dystansuje się od 
każdej nauki i każdą z zachowanego dystansu ocenia. Nie ulega przy tym wątpliwości, że 
nawet z tej ciągłej krytyki i na marginesie formułowanych ocen krystalizuje się pewna 
Bierdiajewowska metafizyka344 (jako rekonstruowana wspólna podstawa naukowej 
różnorodności).  

Poza polemiką z teologią, mistyką i filozoficzną antropologią, ważnym czynnikiem 
kształtującym pogląd własny Bierdiajewa jest dyskusja ze współczesnymi myślicielami 
rosyjskimi. Marek Kwiecień, w tekście podejmującym paradoksalny stosunek „człowieka 
sowieckiego”345 do religii pisze, że po rewolucji: „(…) pojawiła się nowa kategoria 
aksjologiczna: «bogotwórstwo» (bogostroitielstwo), która w miejsce Boga religii 
zamierzała wprowadzić człowieka. Dodajmy, ten człowiek nie był tutaj jakimś 
pierwszym lepszym reprezentantem rodzaju ludzkiego powielającym historyczne błędy, 
bynajmniej. Był to człowiek nowy, radziecki, mający czynić ziemię sobie poddaną, nie z 
mocy boskiego nakazu, ile z decyzji partii. A partia widziała w nim przede wszystkim 
kolektywną istotę zdolną do tego, aby «podpalić katedrę, byle sobie przy tym ogniu 
usmażyć jajecznicę»„346. 

                                                             
343 H. Paprocki, Ziemia człowiekowi poddana, [w:] M. Bierdiajew, Sens twórczości, Kęty 2001, s. 7. 
344 Por. W. Paradowska, R. Paradowski, Eschatologiczna metafizyka Bierdiajewa, „Społeczeństwo 

Otwarte”, 11 (1995), s. 22-27. 
345 Pojęcie Homo sovieticus pojawiło się w latach 90 w polskim dyskursie publicznym jako jedno z 

kluczowych określeń opisujących procesy przemian ustrojowych zachodzące w III Rzeczpospolitej. Typ 
człowieka zniewolonego przez system, ale jednocześnie „żywiącego” się tym, czego ów system mu 
dostarczał, po raz pierwszy, w roku 1981, opisał radziecki filozof emigracyjny, Aleksander Zinowiew. W 
książce Homo sovieticus (pierwsze wydanie anglojęzyczne: A. Zinoviev, Homo Sovieticus, Londyn 1985) 
opisał tytułowego „człowieka sowieckiego” jako jednostkę apatyczną, pasywną, o trywialnym charakterze, 
wiodącą nudne i przepełnione schematami życie. Polska „kariera” pojęcia zaczęła się od eseju Józef 
Tischnera, z roku, w którym autor wyjaśniał fenomen homo sovieticus (J. Tischner, Etyka Solidarności, 
Kraków 1981). Homo sovieticus to zatem „zadowolony niewolnik”, klient systemu, który toleruje tak długo, 
jak długo jest w stanie zaspokajać jego podstawowe potrzeby. Jerzy Turowicz pisał: „Homo sovieticus to 
człowiek zniewolony, ubezwłasnowolniony, pozbawiony ducha inicjatywy, nie umiejący myśleć 
krytycznie. (...). Homo sovieticus to dziś człowiek, który wszystkiego oczekuje i domaga się od państwa, 
który nie chce i nie umie swego losu wziąć we własne ręce”. (J. Turowicz, Pamięć i rodowód, „Tygodnik 
Powszechny” 45 (1993)); por. także E. Wnuk-Lipiński, Długie pożegnanie. Homo sovieticus dzisiaj, 
„Tygodnik Powszechny” http://tygodnik2003-2007.onet.pl/1548,1462351,1,559916,dzial.html [dostęp z 
dnia 1 listopada 2013]).  

346 M. Kwiecień, Homo sovieticus wobec religii. Pytanie o Boga i człowieka w okresie istnienia Związku 
Radzieckiego, „Przegląd Religioznawczy” 1 (219) 2006, s. 19-34. 
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W słowach tych ujawnia się ślepa wiara ideologów wieszczących rychłą realizację 
„nowego wspaniałego świata”, wiara w nowego człowieka, wspieranego przez 
niezawodną technikę (futuryzm), bezgraniczna ufność w kolektywizm i w „naukowość”. 
Homo sovieticus nie spełnił jednak pokładanym w nim nadziei. Dlatego wielu myślicieli 
„srebrnego wieku” odwoływało się do religii, rozumianej jako dający się instrumentalnie 
zastosować czynnik ochraniający człowieka przed niebezpieczeństwem ulegania 
konsekwencjom dziejowego chaosu. Powstawały nurty ideowe – jak wspomniane już 
„bogotwórstwo” – podkreślające albo negujące współistnienie Boga i człowieka347. 

Sens twórczości, podobnie jak późniejsze książki Mikołaja Bierdiajewa, zasadniczym 
przedmiotem opracowania czyni człowieka. To człowiek, a nie Bóg albo świat, stanowi 
centrum jego rozważań: „U źródeł tej książki i jej filozofii religijnej leży zupełnie 
wyjątkowe, królewskie traktowanie człowieka, religijne rozumienie Antroposa jako bo-
skiego Oblicza. (…) Rodzi się religia człowieka. Ludzki ród przekształca się w ludzkość. 
Jest to przejście w inny plan bytu z planu materialnego. W tym kryzysie rodu i materii, i 
w ostatecznym zrodzeniu człowieka w życiu ducha, tkwi sens naszej epoki. Cała 
orientacja życia powinna przejść ze spraw zewnętrznych na wewnętrzne. Wszystko 
powinno być rozumiane jako misterium ducha, jako etapy dokonującej się w wieczności 
drogi. Wszystko to, co zewnętrzne, przedmiotowe, materialne, jest jedynie 
symbolizowaniem tego, co dokonuje się w głębi ducha, w Człowieku”348. 

Mikołaja Bierdiajewa wolno chyba uznać za świeckiego proroka powrotu do 
duchowości, za krzewiciela powrotu do wewnętrzności, za zwolennika odwrócenia się 
od powierzchowności świata. W Autobiografii filozoficznej Bierdiajew z sentymentem 

                                                             
347 Jerzy Kapuścik (w opracowaniu Mentalność rosyjska. Słownik, red. A. de Lazari, Katowice 1995, s. 9) 

w następujący sposób opisuje charakterystyczne dla owych czasów „bogotwórstwo”: „Nurt 
pseudoreligijno-filozoficzny, nawiązujący do filozofii społecznej A. Bogdanowa (empiriomonizm) i 
propagowany na początku XX w. przez literatów i myślicieli o orientacji marksistowskiej (M. Gorki, A. 
Łunaczarski i in.). Osnowę ideową «bogotwórstwa» stanowi przekonanie o potrzebie zastąpienia religii, 
pojmowanej jako zbiór przesądów oraz fałszywych proroctw i nadziei, rzekomo autentyczną wiarą – 
«wielkim i twórczym uczuciem» – w «niezliczony naród świata» (M. Gorki). «Bogotwórstwo» odrzuca 
zatem transcendencję Boga, zastępując ją swoistą immanencją Boga, tj. uznając Jego istnienie w 
zbiorowości ludzkiej, która dzięki temu może wytworzyć cudotwórczą energię oraz przejawić 
niepospolite możliwości kreacyjne. Zyskując walor «boskości» i równocześnie ignorując istnienie 
zewnętrznej siły sprawczej, praprzyczyny wszystkiego, «sędziego i pana ziemi», ludzkość jest powołana 
do stworzenia «nowego Boga..., Boga Piękna i Rozumu, sprawiedliwości i miłości» (M. Gorki). 
«Bogotwórstwo» było szczególnego rodzaju apologią kolektywizmu, wykorzystującego pokrewne wierze 
religijnej emocje zbiorowe dla stworzenia proletariackiego mitu «nadludzkości» (wpływ Nietzschego)”. 

348 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 14-15. 
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wspomina krytykę sformułowaną przez Wasilija Rozanowa349, autora, który na temat 
Sensu twórczości napisał aż 14 artykułów: „Zarazem zachwycał się nią [książką pt. Sens 
twórczości – M. M.] i niezwykle ostro krytykował, dopatrując się w niej «zachodniego 
ducha»„350. Rozanow uznał, że: „Bierdiajew nie pisze tego jasno, ale jest oczywiste, że po 
cichu skłania się ku odrodzeniu tych «bajronowskich» i «demokratycznych ideałów», 
przenosi je z płaszczyzny społecznych racji i «literackich przypowiastek» w sferę 
poważnej odpowiedzialności, w stronę cerkwi, religii i religijnego, bohaterskiego 
czynu.”351. 

Rzeczywiście, myśl Bierdiajewa wykraczała poza ściśle rosyjskie, narodowe ramy. 
Złożyło się na to wiele czynników, nie bez znaczenia było jego ogromne oczytanie w 
literaturze światowej, ale także gruntowne wykształcenie, a po części także 
arystokratyczne wychowanie i pochodzenie (po matce był w połowie Francuzem). 
Bierdiajew miał wszelkie predyspozycje do tego, by zdobyć się na obiektywny, 
zewnętrzny ogląd spraw rosyjskich i podejmowanych tu problemów. Rozanowa, mimo 
krytycznych uwag z jego strony, bardzo cenił i zawsze pozostawał z nim w dobrych 
relacjach. Niezmiennie też swej przynależność do tradycji zachodniej nigdy nie uważał 
za jakąkolwiek wadę, która mogłaby dyskredytować głoszone przez niego diagnozy 
dotyczące kultury rosyjskiej. 

Pozytywnie do Sensu twórczości odniósł się także Wiaczesław Iwanow352 oraz 
Sergiusz Bułgakow, który w książce Swiet niewieczernyj. Soziercanija i umozrienija353 
wspomniał o rozprawie Bierdiajewa. O wysokiej ocenie tej książki zadecydowało przede 
wszystkim to, że Bierdiajew po raz pierwszy wyraźnie określił w niej swój pogląd w 
kwestiach, które stały się jednym z wiodących tematów całej jego późniejszej 

                                                             
349 O krytyce Rozanowa Bierdiajew wspomina także w tekście poświęconym książce Rozanowa 

zatytułowanej Wojna 1914 goda i russkoje wozrożdienije: O wieczno-babiem w russkoj dusze, [w:] M. 
Bierdiajew, Sobranieje soczinienij, wyd. cyt., t. 3, s. 349-362. 

350 M. Bierdiajew, Autobiografia filozoficzna, s. 132. 
351 W. Rozanow, Nowaja religiozno-filosofskaja koncepcja Nikołaja Bierdiajewa. „Smysł tworczestwa. 

Opyt oprwdania cziełowieka”, [w:] N. A. Bierdiajew. Pro et contra. Antołogija, t. 1, Sankt-Pietierburg 1994, s. 
268. 

352 M. Bierdiajew, Autobiografia filozoficzna, s. 191. 
353 Oryginalny tytuł Swiet niewieczernyj. Soziercanija i umozrienija (Światłość niezachodząca) praca 

pisana przez S. Bułgakowa w latach 1911-1916, traktująca o naturze świadomości religijnej. Pisał w niej: 
„Dwoista i sprzeczna natura kreacji, utkana z boskości i z doczesności, nie dopuszcza całkowitego 
przebóstwienia człowieka, które zestawione jest z charakterystyczną cechą antropologii N. A. Bierdiajewa: 
z jej swoistą mistyczną «feuerbachowością» (por. interesującą książkę: Sens twórczości. Próba 
usprawiedliwienia człowiek, M[oskwa] 1916). W głoszonym tu «akcie twórczym» często bez rozróżnienia 
łączony jest, naszym zdaniem, twórczy impuls i szaleństwo”. (S. Bułgakow, Swiet niewiecziernyj. 
Soziercanija i umozrienija, „Put’” 1917, s. 417, http://www.vehi.net/bulgakov/svet/index.html, dostęp z 
dnia 24 listopada 2012). 
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działalności filozoficznej. Pisząc w latach czterdziestych Autobiografię filozoficzną 
wyznał: „Podstawową intuicję o człowieku, o potrzebie Boga w twórczym akcie 
człowieka, wyraziłem w najbardziej znaczącej książce mojej przeszłości, Sens twórczości. 
Próba usprawiedliwienia człowieka. Był to Sturm und Drang.”354. Filozof nie tylko uznał 
ten okres za czas „burzy i naporu”, ale scharakteryzował go również jako czas wielkiego 
skupienia na zagadnieniach ściśle filozoficznych (podkreśla przy tym swój dystans 
wobec polityki355).  

 
* * * 

 
Sens twórczości ukazał się w roku przełomowym dla pisarstwa Mikołaja Bierdiajewa. 

Zamysł filozoficzny dzieła pojawiał się jednak już w 1911 i 1912 roku, gdy Bierdiajew 
wrócił z podróży do Włoch. Za granicą szukał odpoczynku od filozoficzno-
ideologicznych sporów toczących się w Rosji oraz spokoju niezbędnego do pracy nad 
książką inspirowaną kulturą włoskiego Renesansu. Wprawdzie sztuka włoska nie 
wzbudziła w nim większego entuzjazmu, a w każdym razie filozof nigdy nie stał się jej 
bezkrytycznym miłośnikiem, nie mniej jednak podróż dostarczyła mu materiału 
niezbędnego do opracowania idei historiozoficznych, które w owym czasie już rozwijał. 
„Uważałem tę twórczość [renesansową – M. M.] za porażkę, za wielką porażkę. – pisze 
rosyjski filozof – Porażka wiąże się z tragedią samej sztuki. Jednak atmosfera Włoch 
historycznych, była dla mnie natchnieniem przy pisaniu książki.”356. 

W tym samym czasie definitywnie odszedł z Towarzystwa Religijno-Filozoficznego, 
zerwał również współpracę z wydawnictwem „Put’” i wycofał się z aktywnego życia 
towarzyskiego. W latach bezpośrednio poprzedzających wydanie Sensu twórczości, 
Bierdiajew napisał między innymi Filozofię wolności, monografię poświęconą myśli 

                                                             
354 M. Bierdiajew, Autobiografia filozoficzna, tłum. H. Paprocki, Kęty 2002, s. 90. 
355 Bierdiajew w ten sposób zwraca także uwagę, na znaczenie swoich wczesnych deklaracji, gdy 

publikując w 1899 r. swój pierwszy artykuł w marksistowskim czasopiśmie „Neue Zeit”, skłaniał się nie 
tyle ku pozytywistycznemu naprawianiu świata, lecz ku idealistycznemu podejściu do tego, co nazywał 
„problemami dnia powszechnego”. Nie chciał być postrzegany jako polityk, uważał, że rolą filozofa jest 
diagnozowanie podstaw rzeczywistości i wskazanie na możliwości zmian w dziedzinie ducha, mającego 
pierwszeństwo wobec materii. W Sensie twórczości podkreślił, że może się to dokonać tylko przez 
świadome tworzenie. „Nigdy nie byłem politykiem i moje myśl o «problemach dnia powszechnego» nie 
stawała się polityczną, pozostawała filozoficzną, moralną, zainteresowaną, zainteresowaną duchową 
stroną problemu” (M. Bierdiajew, Autobiografia filozoficzna, s. 90).  

356 M. Bierdiajew, Autobiografia filozoficzna, s 191. O powodach tej na pozór paradoksalnej oceny 
sztuki renesansowej obszernie mowa jest w rozdziale trzecim niniejszej pracy, poświęconym rozprawie 
Nowe Średniowiecze. 
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Aleksieja Stiepanowicza Chomiakowa, a także Duszę Rosji357. Jednocześnie z wielką 
uwagą analizował najnowsze trendy w sztuce. Analizy futuryzmu w malarstwie i w 
literaturze publikował w formie drobnych esejów, omówień i recenzji. Rozdział 
dziesiąty Sensu twórczości, zatytułowany „Twórczość i piękno. Sztuka i teurgia” zawiera 
między innymi powtórzenie sądów formułowanych we wczesnych esejach z tomu 
Kryzys sztuki, zwłaszcza analizy z eseju Picasso (z roku 1914). Jednak ranga, jaką filozof 
nadał zjawiskom artystycznym w tej pracy, z późniejszej perspektywy wydawała mu się 
przesadzona. Mimo to, ze względu na profil niniejszej monografii w końcowych 
podrozdziałach niniejszego rozdziału omówię zwłaszcza tę część jego analiz. Wcześniej 
jednak naszkicuję kilka kluczowych wątków o bardziej ogólnym charakterze, w 
szczególności składających się na stanowisko rosyjskiego myśliciela wobec filozofii oraz 
antropologii.  

 
 

2. „Filozofia jest sztuką” 
 
„Akt twórczy zawsze jest wyzwoleniem i przezwyciężeniem”358 pisze Bierdiajew, a w 

Autobiografii filozoficznej dodaje: „jest początkiem nowego świata”359. Zarówno w 
rosyjskim, jak i w polskim języku potocznym słowo „akt” najczęściej rozumiane jest jako 
„czyn”, „wydarzenie”, „ceremonia”, „akt prawny”, ale też jako przedstawienie nagiego 
ciała ludzkiego w malarstwie i w rzeźbie360. Termin ten ma jednak bardzo rozbudowany 
sens filozoficzny, tylko częściowo zbieżny z potocznym rozumieniem słowa. Wystarczy 
wspomnieć o Arystotelesowskim (kontynuowanym później w filozofii św. Tomasza z 
Akwinu) rozumieniu aktu jako urzeczywistnienia pewnej możności, jako aktualizacji, w 
wyniku której następuje połączenie materii i formy361. Z drugiej strony istnieje linia 
interpretacyjna charakterystyczna dla niemieckiego idealizmu, gdzie akt uzyskuje 
zupełnie inne znaczenie, aniżeli to, jakie przeważało w filozofii przedkantowskiej362. 
Bierdiajew jest świadomy tej różnorodności i w swoisty sposób uwzględnia całkowicie 
odmienne stanowiska filozoficzne. Wydaje się jednak, że dla Bierdiajewa najważniejsze 
                                                             

357 Z wymienionych tytułów tylko pierwsza rozprawa ukazała się dotychczas w języku polskim. 
Filozofija Swobody, Moskwa 1911 (wyd. pol.: Filozofia wolności, tłum. M. Matuszczyk, Białystok 1995), 
Chomiakow, Moskwa 1912, Dusza Rosiji, Moskwa 1915. 

358 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 10. 
359 M. Bierdiajew, Autobiografia filozoficzna, s. 197. 
360 S. I. Ożegow, N. J. Szwedowa, Tołkowyj słowar russkowo jazyka, Moskwa 1994, s. 25. Por. Słownik 

języka polskiego, red. M. Szymczak, Warszawa 1978, t. 1, s. 25. 
361 Por. Słownik terminów Arystotelesowych, [w:] Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 7, Warszawa 1994, s. 

46 i nast. Por. także: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 1, Lublin 2000, s. 132 i nast. 
362 Historische Wörterbuch der Philosophie, t. 1, Basel/Stuttgart 1871, s. 135-138.  
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znaczenie „aktu” zostało sformułowane w personalistycznej filozofii Maxa Schelera. Na 
ten aspekt uwagę zwraca Marek Styczyński363. Przywołam w całości istotny cytat 
pochodzący z jednaj z najważniejszych późnych prac twórcy antropologii filozoficznej: 
„Duch jest jedynym bytem, który sam nie nadaje się do uprzedmiotowienia, jest czystą 
aktywnością, której byt polega tylko na swobodnym spełnianiu swoich aktów. Centrum 
ducha, «osoba», nie jest zatem ani bytem przedmiotowym, ani mającym charakter 
rzeczy, lecz jedynie stale samoistnie dokonującym się (istotnościowo określonym) 
uporządkowanym zespoleniem aktów. Osoba istnieje tylko w swoich aktach i przez 
nie”364. Warto tu jednak podkreślić, że w tym ujęciu poznanie nie jest ani jedyną, ani 
dominującą formą duchowej aktywności, w której realizowałaby się w pełni ludzka 
osoba. Bierdiajew wyraźnie odchodzi od utożsamiania specyfiki ludzkiej egzystencji 
jedynie z funkcjami czysto poznawczymi. Najwyższym powołaniem człowieka nie jest 
poznanie, ale twórczość kontynuująca akt Boskiego tworzenia. 

W tradycji filozofii klasycznej, począwszy od Platona i Arystotelesa, najdoskonalsza 
forma filozoficznego poznania została opisana jako kontemplacja (teoria), jako 
bezpośrednia intuicja, jako czysty ogląd tego, co boskie. Poznanie najwyższych zasad i 
ostatecznych przyczyn na całe stulecia stało się wzorcem doskonałego poznania. 
Prerogatywy klasycznej metafizyki, od wieku osiemnastego poczynając, zostały jednak 
uszczuplone w wyniku rosnącego znaczenia, a potem dominacji nauk szczegółowych. 
Proces ten wprawdzie zapoczątkowany został jeszcze w starożytności, jednak 
ostatecznie zakończył się detronizacją metafizyki dopiero w Oświeceniu (w 
szczególności za sprawą Kantowskiego krytycyzmu). Słusznie więc Bierdiajew 
stwierdza, konstatując historyczne fakty w duchu neokantyzmu: „Marzeniem nowej 
filozofii jest stanie się naukową albo też podobną do nauki”365. 

Mikołaj Bierdiajew dokonuje więc wstępnego rozróżnienia, w wyniku którego 
oddziela akt intelektualny366, na którym opiera się nauka, od aktu twórczego, na którym 
opiera się filozofia. Z analiz poczynionych przez rosyjskiego filozofa wynika, że od 
starożytności (od czasów Platona i Arystotelesa) myśl ludzka kierowała się w stronę 
rozumienia poznania filozoficznego właśnie jako poznania naukowego. Według 
Bierdiajewa, poznanie naukowe to poznanie racjonalne, systematycznie zaplanowane i 
ukierunkowane na metodyczną realizację określonego celu poznawczego: na przykład 
na osiągnięcie wiedzy o istocie rzeczy lub na znajomość prawidłowości i natury 
badanych zjawisk. Nie bez znaczenia jest w tym wypadku pragmatyczny charakter tak 

                                                             
363 Por. M. Styczyński, Amor futuri albo eschatologia zrealizowana, s. 120 i nast. 
364 M. Scheler, Stanowisko człowieka w kosmosie, [w:] tenże, Pisma z antropologii filozoficznej i teorii 

wiedzy, Warszawa 1987, s. 94.  
365 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 17.  
366 „Każda część gotowej nauki jest pewnym, integralnym związkiem aktów intelektualnych” (tamże). 
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rozumianego poznania, które z czasem staje się jedynie narzędziem osiągania 
egoistycznych celów, doraźnych korzyści, tymczasowych rezultatów. Krótko mówiąc, 
staje się narzędziem panowania nad światem. 

Przez całe wieki kultywowano wyobrażenie filozofii jako „nauki o naukach”, 
(przyznając jej status „królowej nauk”), a następnie ograniczając jej rozumienie jedynie 
do gnozeologii, w ostatecznym rozrachunku traktowanej jako dyscyplina służebna 
wobec nauk przyrodniczych, jako teoria poznania albo metodologia nauk367. Tymczasem 
Bierdiajew, wyraźnie w duchu podobnym do krytyki kultury sformułowanej przez 
Rousseau, uznaje naukowość filozofii (faktyczną albo postulowaną) za jej główne 
ograniczenie368. Jego efektem miała być nauka jako poznanie prawdy o rzeczywistości 
zdeterminowanego układu odniesień w obrębie świata rzeczy. Nie kwestionuje się tu 
oczywiście faktycznej użyteczności naukowego poznania. Przeciwnie, użyteczność jest 
jego cechą konstytutywną369. 

Naukowość jako forma uniwersalizmu jest przez Bierdiajewa przeciwstawiana 
konkretnej nauce i rozumiana, analogicznie jak na przykład opisuje to Nicolai Hartmann, 
jako wyraz myślenia systematycznego (w odróżnieniu od myślenia problemowego), 
którego cechą charakterystyczną jest uniwersalizowanie słusznej zasady o lokalnym 
zastosowaniu370. „Naukowość jest przeniesieniem kryterium nauki na inne dziedziny 
życia duchowego, obce nauce”371 – podkreśla filozof. W ten sposób naukowa staje się nie 
tylko filozofia, ale również na przykład religia i teologia (Bierdiajew niedwuznacznie 
                                                             

367 Ciekawie charakteryzuje relację filozofii i nauki współczesny Bierdiajewowi myśliciel, Ortega y 
Gasset: „I tak w XIX wieku każda nauka zajmowała się brutalnym podbojem innych nauk. Taka postawa 
życiowa wpłynęła decydująco na całą ówczesną epokę we wszystkich dziedzinach. Skoro jeden naród 
walczył o panowanie nad innymi narodami, sztuka – nad innymi sztukami, a jedna klasa nad pozostałymi 
klasami, nie było prawie nauki, która nie prowadziłaby swojej imperialistycznej kampanii, obstając przy 
rozkazywaniu innym naukom, a niekiedy całkowicie je reformując.” (Ortega y Gasset, Po co wracamy do 
filozofii?, tłum. E. Burska, M. Iwińska, A. Jancewicz, Warszawa 1992, s. 165). Filozofia była też 
umiejscawiana pomiędzy teologią (nawiązanie do scholastyki), a współczesnym, pozytywistycznym 
skoncentrowaniem się na nauce. Bertrand Russel ujął to następująco: „Pomiędzy teologią i nauką rozciąga 
się jednak Ziemia Niczyja, narażona na ataki z obu stron; tą Ziemią Niczyją jest filozofia” (B. Russell, Dzieje 
filozofii Zachodu i jej związki z rzeczywistością polityczno-społeczną od czasów najdawniejszych do dnia 
dzisiejszego, tłum. T. Baszniak, A. Lipszyc, M. Szczubiałka, Warszawa 2000, s. 9). 

368 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 22.  
369 „Można odnosić się krytycznie do poszczególnych przejawów pragmatyzmu, ale trudno odrzucać 

pragmatyczną naturę nauki, jej życiowy i biologiczny charakter. Już Bacon odkrył pragmatyczną naturę 
nauki. W teorii poznania naukowego E. Macha jest dużo prawdy. Nauka autentycznych uczonych, a nie 
filozofów, nauka specjalistów rozwijających naukę, usprawiedliwia Macha i pragmatyków, a nie Cohena i 
krytycystów.” (M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 20). 

370 Por. N. Hartmann, Myśl filozoficzna i jej historia, [w:] tenże, Myśl filozoficzna i jej historia. 
Systematyczna autoprezentacja, tłum. J. Garewicz, Toruń 1994.  

371 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 20. 
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nawiązuje do Kantowskiej Religii w obrębie samego rozumu372). W efekcie tej 
uniwersalizacji zaczyna przeważać powszechne przekonanie, że odpowiedzi ostateczne, 
a więc bezwzględnie prawdziwe, udzielane są właśnie przez fachową naukę. Bierdiajew 
uważa, że poznanie naukowe ma jednak wyłącznie naturę pragmatyczną, naukowość nie 
jest więc postulatem podyktowanym prawdą, ale pragmatyzmem, do istoty każdej 
postaci nauki należy zasadnicza zgoda na „dane świata”373 i jego determinizm. Należy 
przez to rozumieć, że naukowość nauki z zasady jest ontologicznym realizmem, ze 
wszystkimi tego konsekwencjami, w szczególności zaś z dostosowującym się do 
rzeczy374, instrumentalnym rozumiem poznania. Narzędzia, którymi dysponuje 
poznający człowiek w ramach nauki, nie gwarantują mu pełnej wolności, mają mu raczej 
zapewnić dostęp do rzeczy, to znaczy zdolność posługiwania się nimi. „Poznanie 
filozoficzne nie może być jedynie pasywnym, posłusznym odbiciem bytu, świata, 
rzeczywistości, ono powinno być twórczym przezwyciężeniem rzeczywistości i 
przemienieniem świata.”375. Filozofia powinna raczej wyrażać „poznawczy bunt 
ducha”376, powinna być odważna i bezkompromisowa. „Posłuszeństwo determinizmowi 
(naturze lub kategoriom) jest rozumiane jako intelektualny honor i głos sumienia”377, 
jest dewizą naukowego poznania poszukującego niezawodnego mechanizmu, 
uniwersalnych zasad, powszechnych prawidłowości. Dlatego prawdę pasywnego 
intelektu Bierdiajew nazywa „autohipnozą stłamszonego ducha”378.  

Sformułowania, jakimi posługuje się Bierdiajew, mogą sprawiać znaczną trudność 
interpretacyjną. Wydaje jednak, że zasadniczą intencją stosowanych przez rosyjskiego 
filozofa alegorii jest ujęcie w inny sposób znanej antynomii (ducha i materii), w tym 
konkretnym przypadku odniesionej do poznania, do nauki, do filozofii. Chodzi więc, jak 
łatwo się domyślić, o skonfrontowanie twórczego realizmu (przypisywanego jedynie 
właściwie rozumianej filozofii, ale też nauce) w opozycji do naukowości wytwarzającej 
jedynie symbole (a więc metafory, ekwiwalenty). Wyprzedzając w tym miejscu 
późniejsze analizy musimy już tutaj zwrócić uwagę na wątek, w pełni rozwinięty przez 
Bierdiajewa w formie krytyki kultury (rozumianej jako dziedzina aktywności 
symbolicznej). „W kulturze – jak czytamy na ostatnich stronach Sensu twórczości – 
osiąga się nie poznanie, a symbole poznania, nie piękno, a symbole piękna, nie miłość, a 
symbole miłości, nie zjednoczenie ludzi, a symbole zjednoczenia, nie władzę nad 
                                                             

372 Tamże.  
373 Tamże, s. 21. 
374 Nie należy tego jednak rozumieć jako określenia przedkantowskiego paradygmatu poznania 

naukowego.  
375 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 34. 
376 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 34. 
377 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 35. 
378 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 35.  
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przyrodą, a symbole władzy.”379 Poznanie naukowe nie jest więc najwyższą formą 
poznania, nawet jeśli jest formą dominującą, albowiem ponad poznaniem naukowym 
wymienionym tu jako jedna z wielu aktywności człowieka w kulturze – to 
charakterystyczny element Biardiajewowskiej krytyki poznania – istnieje inny, 
przewyższający je rodzaj poznania (filozof ma na myśli na przykład mistyczną intuicję, 
czy gnozę). Należy przy tym podkreślić, że żadna postać nienaukowego poznania (na 
przykład filozofia gnostycka), na skutek jakiegoś upraszczającego przeciwstawienia 
rozumowemu, dedukcyjnemu poznaniu naukowemu, nie może być rozumiana jako 
filozofia oparta na uczuciu. Alternatywą jest tylko dosłowna aktywność, czyn, gdyż: 
„Filozofia nie jest marzeniem, ale czynem”380. 

 
* * * 

 
Warto zwrócić nieco większą uwagę na charakterystyczne wyeksponowanie twórczej 

autonomii filozofii wobec prób jej unaukowienia. Bierdiajew słusznie podkreśla, że 
zamiar nadania filozofii charakteru naukowego pojawił się w następstwie 
niekwestionowanych sukcesów nauk przyrodniczych. Niepodważalne kompetencje 
matematyki jako nauki i skuteczność metodycznego poznania prawdy w jej obrębie 
stworzyły podstawę do uniwersalizowania metody geometrycznej przez Kartezjusza. 
Przy czym uniwersalizacji metody matematycznej towarzyszyło, jak sądzi Bierdiajew, 
wzrastające zapomnienie o autonomii myślenia filozoficznego. To postawa typowa, 
ujawniająca się w sytuacji oczywistego sukcesu pewnej gałęzi nauki, w przypadku 
Kartezjusza była to geometria analityczna. Etienne Gilson uważa, że 
siedemnastowieczny matematycyzm Kartezjański znajduje analogię w późniejszym, 
osiemnastowiecznym fizykalizmie Kanta381. „Kant – pisze francuski filozof – był 
całkowicie zniewolony przez fakt matematycznego rozwiązywania problemów nauk 
przyrodniczych, przez dzieło Newtona, i zniewolił filozofię problemem matematycznych 
nauk przyrodniczych. Jednak samo istnienie idealnych matematycznych nauk 
przyrodniczych natychmiast poddane zostało w wątpliwość, w samej nauce ma miejsce 
kryzys matematycyzmu i mechanicyzmu.”382 Nie popełniając błędów minionych epok, 
które skłonne były do absolutyzowania skutecznej metody osiągania prawdy, choćby 
była to metoda z gruntu obca samej naturze filozofii, w wieku dziewiętnastym i 
dwudziesty nie porzucono jednak przeświadczenia o konieczności wykazania 

                                                             
379 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 266. 
380 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 36. 
381 E. Gilson, Jedność doświadczenia filozoficznego, tłum. Z. Wrzeszcz, Warszawa 2001, s. 156 i nast. 
382 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 43. 
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naukowego charakteru filozofii za wszelką cenę. Czynił tak Edmund Husserl383, czynili 
tak w szczególności neokantyści ze szkoły marburskiej384. Nie ma więc cienia przesady 
w słowach, które wypowiada Bierdiajew: „[w]spółczesna świadomość opętana jest ideą 
«naukowej» filozofii, zahipnotyzowana jest ideą «naukowości»„385. 

Rozróżnienie nauki i naukowości staje się przede wszystkim punktem wyjścia do 
wykazania swoistości i autonomii twórczości filozoficznej. „Nauka i naukowość to 
całkiem różne sprawy”386 pisze autor Sensu twórczości. „Naukowość” oznacza 
uniwersalizm, absolutyzację metody naukowej i wolę przenoszenia jej na pozanaukowe 
dziedziny duchowej aktywności. Wspomniałam wcześniej o dwóch istotnych 
przykładach: matematyzacji filozofii (w wieku XVII) i fizykalizacji filozofii (w wieku 
XVIII). Z kolei w wieku dziewiętnastym nasiliły się próby psychologizacji a nawet 
biologizacji myślenia filozoficznego387. Ta „orientacja na naukę” była oczywiście 
najczęściej podejmowana w dobrych intencjach, a w oczach swych twórców była próbą 
zreformowania poznania filozoficznego. W rzeczywistości nie jest jednak żadną reformą, 
ale stanowi świadectwo głębokiego niezrozumienia samej istoty filozofii.  

Bardzo często, również w opracowaniach popularnych i wprowadzających do 
zagadnień filozoficznych, przystępując do scharakteryzowania specyfiki filozofii kładzie 
się nacisk na określenie różnicy, jaka dzieli filozofię i naukę. Jeden z typowych 
przykładów znajdujemy w cyklu odczytów radiowych Karla Jaspersa: „Podczas gdy 
nauki szczegółowe zdobyły w swoich dziedzinach wiedzę nieodparcie pewną i 
powszechnie uznawaną, filozofia tego celu nie osiągnęła – choć trudziła się nad tym 
przez tysiąclecia. (…) To, co dla nieodpartych racji zostaje uznane przez wszystkich, 
przeradza się tym samym w wiedzę naukową – przestaje być filozofią i odnosi się tylko 
do jakiegoś szczególnego obszaru tego, co poznawalne. (…) Myślenie filozoficzne nie jest 
też, w przeciwieństwie do nauk, procesem o charakterze postępu. Z pewnością 
zaszliśmy dziś o wiele dalej niż grecki lekarz Hipokrates. Natomiast nie możemy chyba 
powiedzieć, że zaszliśmy dalej niż Platon. Wniknęliśmy tylko głębiej w materię wiedzy 
naukowej, którą Platon się posługiwał. W samym zaś filozofowaniu może wcale mu nie 

                                                             
383 W Sensie twórczości Bierdiajew powołuje się na esej Husserla pt. Philosophie als strenge 

Wissenschaft (wyd. pol. E. Husserl, Filozofia jako ścisła nauka, tłum. W. Galewicz, Warszawa 1991). Por. M. 
Bierdiajew, Sens twórczości, s. 17-18. 

384 Por. A. Lisak, Filozofia transcendentalna. Między Heglem a Heideggerem. Od teorii poznania do 
ontologii, Gdańsk 2012. 

385 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 17. 
386 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 20. 
387 Por. M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 32. Zarzuty kierowane są bezpośrednio przeciwko pracy 

Bergsona L’Évolution créatrice (wyd. pol. H. Bergson, Ewolucja twórcza, tłum. F. Znaniecki, Warszawa 
1957). 
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dorównujemy.”388 Jaspers zwraca uwagę na dwie główne różnice, które decydują o 
odrębności filozofii i odróżniają ją od nauki. Po pierwsze, na ścisły związek nauki z 
przedmiotami poznania („szczególnym obszarem tego, co poznawalne”), co stwarza 
podstawę i punkt odniesienia obiektywności, a dalej – powszechnej ważności poznania 
naukowego, a co jest zarazem również czynnikiem decydującym o jego ograniczoności, a 
także ograniczoności wolność poznającego podmiotu. Ten aspekt „naukowości” 
szczególnie podkreśla Bierdiajew i poświęca mu największą część analiz w obszernym 
rozdziale Sensu twórczości: „Nauka jest poznaniem determinizmu poprzez dostosowanie 
do danych świata”389. Nieco szersze wyjaśnienia tej kwestii podam w dalszej części 
niniejszego rozdziału.  

Po drugie, zestawiając naukę i filozofię, Jaspers wskazuje, że jedną z najważniejszych 
cech poznania naukowego jest, tylko w nim obecny, postęp. Nauka jawi się z tej 
perspektywy jako jednokierunkowy proces eksploracji jakiegoś „szczególnego obszaru 
tego, co poznawalne”, podczas którego rezultaty nowych odkryć zastępują ustalenia 
wcześniejsze. Pomijając całą złożoność rzeczywistego procesu uzyskiwania i 
formułowania rezultatów poznania naukowego w obrębie nauk przyrodniczych, którego 
nie sposób tu w skrócie naszkicować390, można chyba przyjąć, że „kryterium nowości” 
zasadniczo pokrywa się z „kryterium prawdziwości”. Nauka jawi się jako nieustanny 
pochód, w którym nowe ustalenia uzyskują walor prawdy obowiązującej, utrzymującej 
się zawsze warunkowo, jedynie do czasu, gdy w efekcie wciąż dokonywanych odkryć nie 
zastąpi jej prawda nowa. Wiąże się z tym jednak pewien paradoks. Poznanie naukowe 
nie jest nigdy poznaniem zakończonym. Nie osiąga ani swego kresu, ani w eksploracji 
„szczególnego obszaru tego, co poznawalne” nie dociera do ostatecznej natury rzeczy, 
będącej jego postulatywnym przedmiotem. Immanuel Kant, dostrzegając tę specyfikę 
poznania naukowego, zdawał sobie doskonale sprawę z tego, że nauka nie może zastąpić 
filozofii w jej sensotwórczej roli. Nie zgadzał się więc, że powołaniem ludzkiego rozumu 
ma pozostać wyłącznie „sylabizowanie zjawisk wedle jedności syntetycznej”391, 
ponieważ przeczy temu sama natura ludzkiego rozumu. Bierdiajew, który wielokrotnie 
podkreślał inspirujące dla własnej myśli znaczenie filozofii Kanta, w tym przypadku bez 
wątpienia zajmuje postawę typową dla krytycyzmu. „Nauka pozostawia człowieka w 
bezsensie świata zdeterminowanego, – pisze w Sensie twórczości – ale daje narzędzie dla 

                                                             
388 K. Jaspers, Wprowadzenie do filozofii. Dwanaście odczytów radiowych, tłum. A Wołkowicz, Wrocław 
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391 I. Kant, Krytyka czystego rozumu, tłum. R. Ingarden, Warszawa 1957, t. 2, s. 23. 



 118

obrony w tym bezsensownym świecie. Filozofia zawsze dążyła do uchwycenia sensu 
świata i sprzeciwienia się bezsensowi determinizmu panującego w świecie. Głównym 
założeniem wszelkiej autentycznej filozofii jest istnienie sensu i możliwość osiągnięcia 
tegoż sensu, możliwość dotarcia do sensu poprzez bezsens. Uznawał to także Kant i nie 
można odrzucać w filozofii Kanta twórczego porywu, przezwyciężającego pasywność 
dawnych metafizyków. Jeszcze silniejszym był ten poryw w filozofii Fichtego.”392 Nawet 
ustalenie najdłuższych i zarazem najbardziej szczegółowych łańcuchów związków 
przyczynowo-skutkowych zachodzących między zjawiskami, do jakich byłoby zdolne 
poznanie naukowe, nie udziela jeszcze odpowiedzi na pytanie o naturę rzeczy czy sens 
ludzkiej egzystencji w świecie. Obraz wciąż uzupełnianego układu odniesień, który 
buduje obraz zdeterminowanego porządku zjawisk w świecie z pewnością jest 
spełnieniem ideału poznania naukowego, jednak konsekwentnie realizowany, jak czynili 
to starożytni atomiści, nowożytni mechanicyści czy materialiści oraz jak czynią to na 
przykład współcześni neoewolucjoniści, jawi się jako pozbawiony sensu i celu 
determinizm. Bierdiajew, podobnie jak wielu wielkich filozofów minionych epok393, nie 
zgadza się zasadniczo z takim wnioskiem: „[n]ie może być prawdy w stwierdzeniu, że 
świat jest jedynie bezsensowną koniecznością”394. 

Brak w filozofii postępu w znaczeniu, w jakim stanowi on pozytywną cechę poznania 
naukowego, zmusza nas do odmiennego rozumienia historii filozofii. Jeśli historia nauki, 
przyjmując schematyczne uproszczenia zaprezentowanych tu charakterystyk, jest 
historią postępu, to historia filozofii jest archiwum stosunkowo niewielu genialnych 
odkryć wobec ogromnej masy ich bezwartościowych generalizacji. Jaspers w 
przywołanym przeze mnie odczycie radiowym posłużył się przykładem filozofii Platona, 
w odniesieniu do której niektórzy twierdzą, że jest jedynym wielkim systemem 
filozoficznym, po którym nic istotnego nie zdarzyło się już w dziejach filozofii. Jest to 
oczywiście przesada, ale w przerysowany sposób ujawnia nam ona niekwestionowaną 
właściwość poznania filozoficznego i jego historii. Autentyczne „odkrycia” w filozofii nie 
starzeją się, nie dezaktualizują się, nie tracą waloru prawdziwości wobec doniosłych 
okryć nowych. Wartość i znaczenie filozofii Platona pozostaje niezmienna i nie może 
zostać zdyskredytowana przez żaden nowy system filozoficzny. Skoro porównanie 
historii nauki i historii filozofii nie jest właściwe, czy nie zachodzi wobec tego 
podobieństwo między historią filozofii a na przykład historią sztuki czy historią 
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literatury? Na tę analogię zwraca uwagę Bierdiajew: „Historia filozofii tak zasadniczo i 
istotnie różni się od historii nauki, że nie da się napisać historii naukowej filozofii. W 
historii filozofii nigdy nie było i nie może być elementów postępu naukowego. Pomimo 
ogromnych wysiłków trudno byłoby odkryć w historii ducha ludzkiego wzrost 
naukowości poznania filozoficznego. W historii świadomości filozoficznej występuje 
własna, a nie naukowa logika. Historycy filozofii odczuwają, że przedmiot ich bardziej 
przypomina historię literatury niż historię nauki i przemieniają filozofię w historię 
duchowego rozwoju ludzkości, wiążą z ogólną historią kultury.”395 . 

Trafne spostrzeżenie dotyczące statusu autentycznych odkryć dokonywanych w 
filozofii, bliższych arcydziełom sztuki czy literatury, niż odkryciom naukowym, nie jest 
najważniejszym wnioskiem, jaki formułuje na podstawie tej analogii Bierdiajew. 
„Filozofia jest sztuką, a nie nauką”396, pisze wcześniej, podkreślając, że zachodzi większe 
istotowe pokrewieństwo między filozofią i sztuką, niż między filozofią i nauką. Mówiąc 
jeszcze inaczej, filozofia nie jest tylko teorią poznania, zwłaszcza zaś nie jest teorią 
poznania naukowego, „[f]filozofia jest sztuką poznania w wolności poprzez twórczość 
idei sprzeciwiających się światu i konieczności, i przenikających w nadprzyrodzoną 
istotę świata”397. Nie tylko więc filozofia nie pełni służebnej roli, przypisywanej jest 
przez zwolenników redukowania filozofii do metodologii nauk przyrodniczych, ale w 
ogóle „jest samodzielną dziedziną kultury”398. 

 
 

3. Determinizm i wolność 
 
Referując obszernie różnicę między istotą filozofii, a specyfiką poznania naukowego 

Bierdiajew rozwija pewien charakterystyczny schemat, w którym najważniejszą rolę 
odgrywa opozycja determinizmu i wolności. Oto kilka kluczowych pojęć i określeń, 
jakimi autor Sensu twórczości posługuje się opisując kolejno filozofię i naukę: 

 
filozofia nauka 
wolność 

sofia (mądrość) 
twórczość 
idealizm 

determinizm 
wiedza 

dostosowanie 
materializm 
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„Naukowość (nie nauka) jest niewolą ducha u niższych sfer bytu, nieustannym i 
powszechnym uznaniem władzy determinizmu, zależności od brzemienia świata”399. 
Wspomnianą „władzę determinizmu” i „zależność od świata” można oczywiście 
rozumieć w różny sposób, jednak analizy Bierdiajewa wyraźnie podkreślają dwa 
zasadnicze znaczenia.  

Pierwsze znaczenie, jakie się tutaj nasuwa wiąże się z klasycznym sposobem 
rozumienia relacji podmiotowo-przedmiotowej, która opisana po raz pierwszy w 
realistycznej filozofii Arystotelesa, a potem św. Tomasza, najpełniej wyrażona została za 
pomocą klasycznej definicji prawdy. Prawdziwe poznanie (w tym przypadku poznanie 
naukowe) jest adekwatnym dopasowaniem, dostosowaniem myśli do rzeczy. Temu 
realistycznemu paradygmatowi, w filozofii przeciwstawia się w szczególności pogląd 
idealistyczny (kontynuowany od Platona po Fichtego). Zdaje się, że Bierdiajew 
sympatyzuje z ujęciem idealistycznym, świadczą o tym między innymi takie 
sformułowania: „[f]ilozofia jest twórczością, a nie jest dostosowywaniem się i nie jest 
posłuszeństwem”400.  

Drugie znaczenie wspomnianego determinizmu, odnosi się nie do opisu świata jako 
relacji podmiotowo-przedmiotowej, ale do wewnętrznego systematycznego rygoryzmu 
w jaki przedmiotowość świata jest przez naukę opisywana w sposób adekwatny. Od 
czasów Demokryta z Abdery, właściwym sposobem formułowania adekwatnej wiedzy o 
świecie staje się zasada związku przyczynowo-skutkowego, w którym wyraża się w 
pełni rządzący zjawiskami determinizm. Istota poznania naukowego nie wyczerpuje się 
przecież w prostej konstatacji faktów, w jałowym opisywaniu tego, co jest, ale w 
zdolności do wykazywania dlaczego coś z konieczności musi być takie, a nie inne. 
Dlatego poznanie naukowe dostarcza wiedzy użytecznej w świecie zjawisk, jest 
„narzędziem dostosowania do determinizmu”, albo „narzędziem orientacji”401 labiryncie 
zjawisk. Spełnia więc funkcję pragmatyczną i w tym sensie pozostaje na służbie 
konieczności, zaś człowiek kompromisowo uznaje siebie za istotę całkowicie zależną od 
świata. „Pragmatyzm jest symptomem kryzysu filozofii naukowej. – pisze Bierdiajew – 
Pragmatyzm jest jednak silny w nauce i w teorii poznania naukowego, dawno też został 
uznany przez samych uczonych. Naukowy pragmatyzm zamierza się przenieść do 
filozofii i tym samym uczynić filozofię naukową. W ten sposób nieracjonalistyczna 
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koncepcja nauki prowadzi do nieracjonalnej koncepcji filozofii. Ostatecznie jednak 
pragmatyzm anglosaski wymaga jedynie bardziej różnorodnych form przystosowania 
się do danych świata, do determinizmu. W ten sposób powstaje mizerna filozofia i 
odrzucony zostaje jej twórczy charakter.”402 

Pragmatyzm, na który powołuje się Bierdiajew można również rozumieć w sposób, w 
jaki opisuje go na przykład Schopenhauer, uważając, że dyskursywne poznanie ludzkie, 
jako oparte na zasadzie racji dostatecznej pozostaje wyłącznie na usługach woli403. 
Poznanie takie pozbawione jest w istocie bezinteresowności bezpośredniej intuicji i nie 
polega na kontemplacji idei. Ta ostatnia forma poznania, którą autor Świata jako woli i 
przedstawienia rozumie jako sposób wyzwolenia spod władzy determinizmu, nie byłaby 
już jednak – jeśli można zastosować tu określenie, jakim posłużył się Kant – 
„sylabizowaniem zjawisk”, ale oznaczałaby wgląd w istotę rzeczywistości samej w sobie, 
ukazującej jej kryty sens. Być może Bierdiajew również i tę Schopenhauerowską intuicję 
bierze pod uwagę, gdy pisze: „Intuicja jest tym, co ostateczne w filozofii, logika jest 
przedostatnia”404, albo w innym miejscu: „Filozofia jest sztuką, ponieważ jest 
twórczością. Filozofia jest sztuką dlatego, że zakłada szczególny dar z wysoka i 
powołanie, w filozofii odbija się osobowość twórcy nie mniej niż w poezji i malarstwie. 
Filozofia jednak tworzy idee bytu, a nie obrazy. Filozofia jest sztuką poznania w wolności 
poprzez twórczość idei sprzeciwiających się światu i konieczności, i przenikających w 
nadprzyrodzoną istotę świata.”405. Nieskończone, to znaczy nie zakończone poznanie 
naukowe, które nigdy nie osiąga celu, a który filozofia – dodaje Schopenhauer – ale 
również sztuka, osiągają zawsze406, Bierdiajew rozumie bardzo podobnie, pisze bowiem: 
„Kiedy filozofia staje się nauką, wtedy nie osiąga swego właściwego celu – oderwania się 
od świata, dostrzeżenia wolności za koniecznością”407. Być może również z powodu tych 
Schopenhauerowskich analogii, Bierdiajew nie waha się nazwać filozofię sztuką. 

Wreszcie, determinizm i wolność traktuje Bierdiajew, podobnie jak czynił to Fichte408, 
jako przeciwne formy ludzkiego światopoglądu, antagonistyczne postawy wobec 
doświadczenia oporu świata zjawiskowego, które w istocie pozostają zakorzenione w 

                                                             
402 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 31. 
403 „Poznanie z reguły podporządkowane jest służbie woli, tak jak w celu tej służby powstało, co więcej, 

z woli niejako wyrosło, jak głowa z tułowia. Ta służebność poznania wobec woli nie zostaje u zwierząt 
nigdy zniesiona. U ludzi zniesienie takie pojawia się tylko wyjątkowo (…).” (A. Schopenhauer, Świat jako 
wola i przedstawienie, tłum. J. Garewicz, t. 1, Warszawa 1994, s. 282).  

404 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 31. 
405 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 24 (wyróżnienie zgodnie z oryginałem). 
406 Por. A. Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie, t. 1, s. 267 i nast.  
407 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 24. 
408 Oczywiście należy zachować ostrożność w formułowaniu tych analogii, ponieważ Bierdiajew nie 

akceptował w całości i bezkrytycznie idealizmu Fichtego. Por. M. Styczyński, Amor futuri…, s. 67. 
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samoświadomości człowieka i stanowią tylko jej konsekwencję. Twierdzenie: „Człowiek 
poprzedza filozofię, człowiek jest założeniem wszelkiego poznania filozoficznego”409 
oraz, nieco dalej użyte sformułowanie: „(…) antropologia lub ściślej świadomość 
antropologiczna poprzedza nie tylko ontologię i kosmologię, ale także gnozeologię i 
samą filozofię poznania, poprzedza wszelką filozofię, wszelkie poznanie”410 jest tylko w 
inny sposób sformułowaną tezą Fichtego: „Wybór filozofii zależy zatem od tego, jakim 
się jest człowiekiem”411. Pominięcie tej istotnej prawdy jest charakterystyczne dla 
nastawienia naukowego, w którego obrębie traktowane jest jako spełnienie 
nieodzownego dla uzyskania prawdy warunku obiektywności poznania. Wynika więc z 
przekonania, że w ten sposób unika się groźby relatywizmu i subiektywizmu 
dyskredytującego wartość wszelkiej wiedzy412.  

 
* * * 

 
Pomijając formułowane wcześniej analogie i zbieżności między podejściem 

Bierdiajewa i wybranymi przykładami zaczerpniętymi z historii filozofii, głównie 
idealistycznej, warto jednak zwrócić uwagę na charakterystyczny, religijny kontekst, w 
którym osadzone zostały Bierdiajewowskie rozważania dotyczące natury poznania 
ludzkiego. „Konieczność jest dziełem wolności pierwszego Adama, – pisze autor Sensu 
twórczości – rezultatem źle ukierunkowanej wolności, wolności odejścia.”413 Bierdiajew 
posługuje się chętnie biblijnym mitem upadku Adama, który interpretuje jako archetyp 
samorozumienia przez człowieka podstaw własnej kultury. Bierdiajew interpretuje 
rzeczywistość kultury jako skutek grzechu414, rozumując przy tym w sposób analogiczny 
do czołowych filozofów niemieckiego oświecenia415. Historia wolności, jak pisze Kant w 
rozprawce zatytułowanej Przypuszczalny początek ludzkiej historii, zaczyna się od zła, bo 
jest ona dziełem ludzkim416. Musi więc w samym ludzkim działaniu, a więc w ludzkiej 
twórczość, zawierać się jakaś skaza, która dyskredytuje wartość ludzkich wytworów 
(nauki, sztuki, moralności itp.). Podobnie jak Kant czy Schiller, rosyjski filozof uważa 
jednak, że „rzeczywistość grzechu”, jeśli można użyć takiego sformułowania, nie jest 

                                                             
409 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 39. 
410 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 46. 
411 J. G. Fichte, Pierwsze wprowadzenie do Teorii Wiedzy, tłum. J. Garewicz, [w:] J. G. Fichte, Teoria 

Wiedzy. Wybór pism t. 1, Warszawa 1996, s. 483. 
412 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 39. 
413 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 127. 
414 Por. M. Styczyński, Amor futuri…, s. 23.  
415 T. Kupś, „Grzech pierworodny” jako element modelu genezy kultury, „Kultura i Wartości” 4 (2012), s. 

9 i nast. 
416 I. Kant, Przypuszczalny początek ludzkiej historii, tłum. M. Żelazny, Toruń 1995, s. 25. 
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stanem nieodwracalnym. Jak się jednak zdaje, z ubolewaniem stwierdza Bierdiajew, 
kultura w każdej postaci jest taką, bądź inną formą „posłuszeństwa skutkom grzechu”417, 
albo wysiłkiem „wyzwolenia z grzechu”418.  

Tak, jak upadek człowieka będącego „punktem skrzyżowania się dwóch światów”419, 
jest skutkiem jego podwójnej natury, tak również przezwyciężenie następstw grzechu 
musi być jej konsekwencją. „Człowiek, nosiciel absolutnego człowieczeństwa, który 
odzyskał świadomość po swoim omdleniu w świecie przyrodzonym, po swoim upadku 
w naturalny determinizm, ma świadomość nieskończoności swojej natury, która nie 
może zostać zadowolona i nasycona czasowym trwaniem. W życiu człowieka wszystko 
jest zniszczalne, wszystko neguje wieczność. Dwoistość ludzkiej natury jest tak 
porażająca, że z mocą nauczają o niej naturaliści i pozytywiści oraz z niemniejszą mocą 
nauczają o niej metanaturaliści i mistycy.”420 Tę samą treść, choć sformułowaną w inny 
sposób, wynikający z historycznych uwarunkowań epoki, znajdujemy w pismach 
Platona i Lutra, Kanta i Pascala. Treść niewielkiej tabeli, którą posłużyłam się na 
początku niniejszego rozdziału, aby wstępnie scharakteryzować dwa aspekty poznania 
(filozoficznego i naukowego) można uznać również za wyraz uniwersalnego dualizmu, 
przejawiającego się w podobny sposób zarówno na płaszczyźnie poznania, jak też i w 
aktywności zachodzącej w świecie, oraz w ludzkich postawach421. Każda forma ludzkiej 
aktywności (poznanie jest tylko jedną z nich), to znaczy każda postać kultury, przejawia 
tę samą podwójność422. Bierdiajew pozostaje na stanowisku, że właściwie cała kultura 
paradoksalnie okazuje się wyrazem podporządkowania się determinizmowi, chociaż na 
ogół optymistycznie jest traktowana jako najbardziej wyrazisty przejaw ludzkiej 
wolności. Każda też stoi wobec perspektywy przeobrażenia się w formę duchowej, 
wolnej aktywności. Ta miażdżąca dla kultury ocena formułowana jest jednak z 
określonej, przyjętej przez Bierdiajewa, perspektywy, a mianowicie z perspektywy 
religijnej. „Zwykle, – podkreśla filozof – kiedy mówi się o twórczości, to ma się na 
uwadze rozkwit «nauki i sztuki». Jednak w świetle religii «nauki i sztuki» mogą okazać 
się formą posłuszeństwa, a nie twórczości. «Nauki i sztuki», podobnie jak państwo, 
gospodarka i rodzina, mogą być rozumiane jako posłuszeństwo skutkom grzechu, jako 

                                                             
417 Por. M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 9, 23, 34, 52, 81, 84, 85, 95, 106.  
418 Por. M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 9, 67, 80, 86, 87, 90, 93, 106, 115, 117. 
419 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 48. 
420 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 49.  
421 „Człowiek nie jest drobną cząstką świata, nie jest jego odłamkiem, ale integralnym małym światem, 

zawierającym w sobie wszystkie jakości wielkiego świata, które się w nim odbijają i które on odbija w 
świecie.” (M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 51). 

422 Wystarczy wymienić te, którym poświęcone zostały osobne rozdziały Sensu twórczości: poznanie, 
religia, sztuka, moralność, życie społeczne, mistyka, itp. Wydaje się, że Bierdiajew konsekwentnie 
analizuje je według przyjętego schematu.  
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reakcja na determinizm porządku naturalnego. Nawet w genialnym rozkwicie «nauk i 
sztuk» duch posłuszeństwa z fatalną nieuniknionością zagłuszał ducha twórczości. W 
upadłym i bezsilnym człowieku były siły twórcze. Jednak w światowych epokach prawa 
i odkupienia423 siły te były religijnie stłamszone przez nieuniknione posłuszeństwo 
skutkom grzechu, przez niesienie brzemienia determinizmu. Twórczy akt człowieka 
zostawał podcięty i ściągnięty do dołu. Genialne porywy w łańcuchu determinizmu były 
jedynie pojedynczymi błyskami błyskawicy. W ogólnym rozwoju światowej kultury 
«nauki i sztuki» były formą dostosowania się do determinizmu.”424 W tym kontekście 
zrozumiałe stają się dopiero słowa o błędnym rozumieniu jego filozofii twórczości jako 
próby chrześcijańskiego uzasadnienie twórczości artystycznej, podobnie jak jasne staje 
się krytyczne ujęcie kultury Renesansu425.  

 Oczywiście trudno bez żadnego komentarza przyjąć do wiadomości twierdzenia o 
czysto dostosowawczym charakterze kultury. Na czym w istocie ma polegać 
wielokrotnie w tekście Bierdiajewa podkreślane „posłuszeństwo skutkom grzechu”, 
zwrot wprowadzony dla trafnego scharakteryzowania kultury? W tym miejscu należy 
zwrócić uwagę, że – niezależnie od tego, jak paradoksalnie brzmią te słowa – w 
przekonaniu rosyjskiego filozofa nie istnieje coś takiego jak autonomiczna kultura 
chrześcijańska426. Paradoksalność tego sformułowania jest tym silniejsza, że Bierdiajew 
wielokrotnie pisze o kulturze chrześcijańskiej, słowiańskiej, zachodniej, wschodniej, 
duchowej helleńskiej itd., krótko mówiąc, rozważa i docenia kulturową różnorodność, 
dającą się scharakteryzować odmienność kultur i ich specyfikę. A jednak pozostaje 
przekonany, że kultura źródłowo jest tworem antycznym, a więc pozachrześcijańskim, 
co jednak nie oznacza, że jest zarazem kulturą pozareligijną czy świecką. Jakkolwiek 
więc wyraziste sformułowania Bierdiajewa o religijnych źródłach kultury pozostają w 
mocy również, a może w szczególności, w stosunku do najstarszych znanych nam form 
rozwiniętej kultury przedchrześcijańskiej, Babilonu czy Egiptu427, to jednak leżącego u 
jej podstawy ducha domyślamy się tylko pośrednio, opierając się na jego materialnej 
obiektywizacji (zachowanych grobowcach, świątyniach, posągach). Religijne źródła 
kultury, o których także wspominam w jednym z dalszych podrozdziałów niniejszej 
pracy („… należy bronić nierówności”), nie mogą być interpretowane w sposób 
jednoznacznie pozytywny. Religia jest przez Bierdiajewa traktowana również jako jedna 
z wielu form twórczości symbolicznej, charakterystycznej dla kultury. W ten sposób 

                                                             
423 Chodzi tu oczywiście o epoki, w których ludzka postawa determinowana jest kolejno: 

starotestamentową etyką prawa i nowotestamentową etyką wyrzeczenia.  
424 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 84-85. 
425 Por. M. Bierdiajew, Autobiografia filozoficzna, s. 187. 
426 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 105 i nast.  
427 M. Bierdiajew, Sens historii, s. 141. 
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zostaje przeciwstawiona realizmowi autentycznej twórczości, za którą w tym przypadku 
można by uznać mistykę. 

Symboliczny charakter kultury wyraża się zaś w tym, że wszystkie jej wytwory 
(dzieła sztuki, instytucje społeczne, teorie naukowe, itp.) zawsze są wyrazem pewnego 
doświadczenia ducha, za każdym razem jest to jednak niedoskonała manifestacja.  

 
 

4. „Sztuka może być odkupieniem grzechu” (piękno i teurgia) 
 
W końcowym fragmencie Sensu historii Bierdiajew stwierdza, że jednym z istotnych 

zadań literatury rosyjskiej u schyłku nowożytności stała się religijna przemiana 
człowieka: „Już wielka literatura rosyjska i myśl rosyjska XIX wieku nie były kulturą, 
dążyły do «życia», do religijnego przemienienia. Taki jest Mikołaj Gogol, Lew Tołstoj, 
Fiodor Dostojewski, taki jest Włodzimierz Sołowjow, Konstantyn Leontjew, Mikołaj 
Fiodorow, takie też są współczesne prądy religijno-filozoficzne”428. Sztuka nie tylko 
dostarcza wzorca twórczości nowej religijnej epoki, nie formułuje jedynie fikcji 
literackiej pokazującej sposób urzeczywistnienia nowego człowieka, ale staje się 
narzędziem przemiany ludzkiej egzystencji, tworzy nowego człowieka. Sąd ten w 
szczególności odnosi się do Dostojewskiego429. 

Na szczególną uwagę zasługuje również fakt, że, jak uważa Bierdiajew, Dostojewski w 
formach przemian ludzkiego ducha dostrzega i przewiduje zmiany mające 
konsekwencje w rzeczywistości zewnętrznego świata. Autor Sensu twórczości przypisuje 
geniuszowi Dostojewskiego podobny dar profetyczny, jaki odkrywał w kubistycznych 
obrazach Picassa: „Z genialną dalekowzrocznością [Dostojewski – M. M.] wyczuł ideowe 
podstawy i charakter zbliżającej się rewolucji rosyjskiej, być może także rewolucji 
światowej. Dostojewski bezspornie jest prorokiem rewolucji rosyjskiej. Rewolucja 

                                                             
428 M. Bierdiajew, Sens historii, s. 148. 
429 „Człowiek, który wszedł w świat Dostojewskiego, staje się nowym człowiekiem, ujawniają się mu 

nowe wymiary bytu. Dostojewski jest wielkim rewolucjonistą ducha. Walczy z zastygnięciem ducha.” (M. 
Bierdiajew, Światopogląd Dostojewskiego, s. 13). Nieco wcześniej Bierdiajew eksponuje inny wymiar 
twórczości Dostojewskiego. Większą uwagę zwraca na opisowy, odkrywczy czy ujawniający charakter 
jego powieści: „W twórczości Dostojewskiego dokonuje się erupcja podziemnych, podgruntowych 
wulkanów ducha ludzkiego. Przez długi czas nawarstwiała się duchowa energia rewolucyjna, grunt stawał 
się coraz bardziej wulkaniczny, a na powierzchni dusza pozostawała statyczna, działała w określonych 
granicach, była podporządkowana normom. W końcu dokonała się gwałtowna erupcja, wybuch dynamitu. 
Dostojewski był głosicielem dokonującej się rewolucji ducha. Jego twórczość wyraża gwałtowny i pełen 
namiętności dynamizm natury ludzkiej. Człowiek zostaje oderwany od wszelkiego ustabilizowanego bytu, 
przestaje prowadzić życie poddane prawu i przechodzi do innego wymiaru bytu. Z Dostojewskim rodzi się 
w świecie nowa dusza, nowe odczucie świata.” (tamże, s. 12). 
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dokonała się według scenariusza Dostojewskiego. To on odkrył i opisał jej podstawy 
ideowe, jej wewnętrzną dialektykę. W głębi ducha, w procesach wewnętrznych 
dostrzegł charakter rewolucji rosyjskiej, a nie w wydarzeniach rozgrywających się na 
jego oczach.”430. Podążając konsekwentnie za intuicjami Dostojewskiego, krytykuje więc 
Bierdiajew socjalistyczną ideologię, która pretenduje do miana następcy 
chrześcijaństwa, składając bez pokrycia obietnice realizacji chiliastycznej utopii 
powszechnego dobrobytu431. Roztaczanie jednak wizji p i ę k n e j  iluzji nie może 
zamknąć nam oczu na przerażające konsekwencje tego marzycielstwa „rosyjskich 
młokosów”432. „Wszyscy pisarze, – pisze Dostojewski – nie tylko zresztą nasi, lecz 
również europejscy, którzy próbowali przedstawić Piękno doskonałe, zawsze ponosili 
klęskę ze względu na bezmiar tego zadania. Piękno jest ideałem, a ideał zarówno nasz, 
jak i cywilizowanej Europy nie został jeszcze wypracowany. Na świecie jest tylko jedna 
doskonale piękna postać – to Chrystus – i już pojawienie się tej bezmiernie, 
nieskończenie pięknej postaci samo w sobie jest cudem niepojętym”433.  

Istnieje utrwalona już interpretacja, według której „piękny człowiek”, tytułowy 
„idiota”, książę Myszkin, jest w powieści Dostojewskiego personifikacją Chrystusa434. 
„Książę to upersonifikowane Dobro, to realizacja Ideału, którym jest Jezus Chrystus. (…) 
choroba księcia nie jest niczym innym jak tylko symbolem kenozis Chrystusa.”435. Ten 
sam pogląd znajdziemy także wyrażony w opracowaniu Andrzeja de Lazari: „Piękno jest 
dla pisarza ideą. Idea ta w historii w pełni zrealizowała się w Chrystusie”436. Z pewnością 
Bierdiajew nie interpretuje tej postaci w ten sam sposób. Choć, uznaje Myszkina za 
postać o anielskiej naturze437. Można odnieść wrażenie, że książę nie ma dla Bierdiajewa 
jakiegoś szczególnego znaczenia, że znacznie silniej przemawia do niego „legenda o 
Wielkim Inkwizytorze”438. 

Badacze zwracają uwagę na charakterystyczne dla kultury rosyjskiej, a bardzo silnie 
rozróżnianie w tradycji filozofii zachodniej, rozumienie piękna jako jedności wartości 

                                                             
430 M. Bierdiajew, Światopogląd Dostojewskiego, s. 73. 
431 Tamże, s. 76 i nast. 
432 Tamże, s. 81. 
433 F. M. Dostojewski, list do Zofii Iwanowej, z dn. 1/13 stycznia 1868 roku, [w:] F. Dostojewski, Listy, 

przełożyli Z. Podgórzec i R. Przybylski, Warszawa 1979, s. 230.  
434 Por. zwłaszcza ks. Sz. Romańczuk, Piękno zbawi świat, Pismo święte w twórczości F. Dostojewskiego, 

„Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego”, zesz. 2, 1972, s. 36 i nast.  
435 Tamże, s. 38. 
436 A. de Lazari, W kręgu Fiodora Dostojewskiego. Poczwiennictwo, Łódź 2000, s. 134. 
437 M. Bierdiajew, Światopogląd Dostojewskiego, s. 25, 65-66. 
438 Por. Bierdiajew, Światopogląd Dostojewskiego, s. 104 i nast. Popularność „legendy” jest w tym 

wypadku, jak wiadomo, zasługą nie tyle Dostojewskiego, co Rozanowa (por. wyd. pol. W. Rozanow, 
„Legenda o Wielkim Inkwizytorze” F. M. Dostojewskiego, tłum. J. Chmielewski, Warszawa 2004).  
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estetycznych i moralnych439: „Piękno «prawdziwe» to połączenie dobra i prawdy – jest 
to piękno «wewnętrzne». Gdy A. Sołżenicym w ślad za Dostojewskim głosi, iż piękno 
«zbawi świat», ma na myśli oczywiście piękno «wewnętrzne». Dla Dostojewskiego 
niedościgłym ideałem [tak rozumianego piękna – M. M.] jest Chrystus i jednocześnie: 
«ideałem piękna ludzkości jest naród rosyjski» jako naród «bogonośca».”440 Jeśli więc 
Bierdiajew powołuje się na ten motyw powieści Dostojewskiego, możemy mieć 
pewność, że czyni to ze względu na zawartą w nim ideę wewnętrznej przemiany 
duchowej człowieka: „Dostojewski wypowiedział zdumiewające słowa, że «piękno 
zbawia świat». Dla niego nie istniało nic większego od piękna. Piękno jest boskie, ale też 
piękno, wyższy obraz doskonałości ontologicznej, wydało się Dostojewskiemu 
biegunowe, podwójne, sprzeczne, straszne i przerażające. On nie kontempluje boskiego 
spokoju piękna, jego ideę platońską, postrzega w nim ognisty ruch, tragiczną 
konfrontację. Piękno ukazuje się przez człowieka.”441. Stąd również „biegunowe, 
podwójne, sprzeczne, straszne i przerażające” oblicze piękna442, które ujawnia 
podwójną, rozbitą naturę człowieka epoki schyłku nowożytności443. 

Filozof formułuje w ten sposób jedną z wielu możliwych wykładni związku, jaki 
zachodzi między wartościami estetycznymi a wartościami moralnymi. Natychmiast 
nasuwa się jednak przypuszczenie, że pod terminologią estetyczną („piękny człowiek”) 

                                                             
439 „«Estetyka to odkrywanie pięknych stanów duszy ludzkiej przez samego człowieka w celu 

samodoskonalenia się» – odnotowuje Dostojewski. Ta poetycka definicja uświadamia nam, że w 
światopoglądzie autora Idioty nie da się oddzielić estetyki od etyki, że można w nim wyodrębnić jedynie 
swoistą filozofię wartości.” (tamże, s. 133). 

440 Idee w Rosji = Idei v Rossii = Ideas in Russia: leksykon rosyjsko-polsko-angielski, (red.) A. de Lazari, 
Warszawa 1999, t. 2, s. 208. Na temat tego ostatniego wątku, który tutaj pomijam, por. A. de Lazari, W 
kręgu Fiodora Dostojewskiego. Poczwiennictwo, s. 142 i nast. 

441 M. Bierdiajew, Światopogląd Dostojewskiego, s. 32-33. 
442 „Znane są słowa Miti Karamazowa: «Piękno to straszliwa i przerażająca rzecz! Straszliwa, bo 

nieokreślona, a określić się nie da, gdyż Bóg zadał nam tylko same zagadki. Tu brzegi się schodzą, tu jest 
harmonia wszystkich przeciwieństw, ich współżycie... Piękno! Nie mogę tego ścierpieć, że czasem 
człowiek, podniosłego nawet serca i wielkiego umysłu, zaczyna od ideału Madonny i kończy ideałem 
Sodomy. Jeszcze straszniejsze jest, że już z ideałem Sodomy w duszy nie odtrąca ideału Madonny, który 
serce jego rozpala, że płonie ono, zaiste, jak za młodych niewinnych lat. Nie, szeroką naturę ma człowiek, 
zbyt nawet szeroką, ja bym ją zawęził». I jeszcze dalej: «Piękno jest nie tylko straszną, ale i tajemniczą 
rzeczą. Tu diabeł z Bogiem się zmaga, a polem bitwy jest serce człowiecze»442. Również Mikołaj Stawrogin 
«w obu biegunach znajdował piękno, jednakową słodycz», czuł, że ideał Madonny pociąga go tak samo, jak 
ideał Sodomy. Dostojewskiego dręczyło, że piękno tkwi nie tylko w ideale Madonny, ale także w ideale 
Sodomy. On wyczuwał, że w pięknie jest ciemna, demoniczna zasada. Zobaczymy także, że ciemną, złą 
zasadę znajdował także w miłości do ludzi. Tak głęboko sięgała jego kontemplacja biegunowości natury 
człowieka.” (M. Bierdiajew, Światopogląd Dostojewskiego, s. 33).  

443 Tamże. Por. także C. Wodziński, Trans, Dostojewski, Rosja czyli o filozofowaniu siekierą, Gdańsk 
2005, s. 66 i nast. 
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mowa jest po prostu o przemianie moralnej albo zbawieniu religijnym, a to już nie jest 
takie oczywiste, w każdym razie często dochodzi w takim przypadku do zupełnego 
pominięcia potrzeby jakiejkolwiek innej przemiany (na „estetyczną” przemianę zwraca 
uwagę Sołowjow444). Oczywiście interpretacja religijnego zbawienia w kategoriach 
wyłącznie moralnych ma wielu zwolenników i wydaje się być dobrze uargumentowana 
(wystarczy podać przykład filozofii religii Kanta445 albo refleksje współczesnego 
polskiego filozofa, Mariana Przełęckiego446). Wydaje się jednak, że w kręgu rosyjskich 
filozofów przemiana ta nie jest opisywana wyłącznie w kategoriach moralnych, że 
dokonuje się przez każdą formę duchowej twórczości realizującej tzw. wartości wyższe: 
„Zarazem jednak tworzenie «wyższych wartości» niezależnie od ich charakteru, jest 
działaniem moralnym, nie wspominając już o tym, że każdy akt twórczy przybliża 
najwyższe dobro jakim jest przebóstwienie świata.”447 Każde twórcze działanie jest 
działaniem jakby z innego świata (wypływa z wolności) i jest realizacją nowego świata.  

 
* * * 

 
Czy wartości estetyczne, z ideą piękna na czele, są w jakiejś perspektywie również 

realizacją owego „innego świata”? „Estetyzm – czytamy w Sensie twórczości – zaostrzył 
problem niezadowolenia z ułomności życia, niemożliwości dalszego życia w tej 
ułomności. Jakby nie zwyrodniał estetyzm, zrodziwszy nową ułomność burżuazyjnego 
modernizmu, to jednak zmienił on poczucie życia, odciął możliwość wszelkiego powrotu 
do poprzednich przystosowań się do ułomności życia. N a  z a w s z e  z a k o r z e n i ł a  
s i ę  a u t o n o m i a  p i ę k n a ,  j e g o  n i e s p r o w a d z a l n o ś ć  d o  d o b r a  i  

                                                             
444 „Ale dlaczego – można by zapytać – cały proces światowy, rozpoczęty przez naturę i kontynuowany 

przez człowieka, ukazuje nam się właśnie od strony estetycznej, jako rozwiązanie jakiegoś artystycznego 
zadania? Czy nie lepiej byłoby uznać za jego cel realizację prawdy i dobra, triumf najwyższego rozumu i 
woli? Jeśli  w odpowiedzi  na  to przypomnim y,  że piękno jest  tylk o wcieleniem w 
kształty zmysłowe te j  samej  idealnej  treści ,  kt óra  przed  takim wcieleni em zwie się  
dobrem i  prawdą [podkr. – M. M.], wywołamy tym nowy sprzeciw. Dobro i prawda, powie surowy 
moralista, nie potrzebują estetycznego wcielenia. Czynić dobro i znać prawdę – oto wszystko, co jest 
potrzebne.” (W. Sołowjow, Ogólny sens sztuki, [w:] tenże, Wybór pism, t. 3, tłum. J. Zychowicz, Poznań 1988, 
s. 12). 

445 Por. I. Kant, Religia w obrębie samego rozumu, tłum. A. Bobko, [w:] tenże, Dzieła zebrane, Toruń, 
2011. Warto w tym miejscu nadmienić, że w tej rozprawie Kant interpretuje Chrystusa wyłącznie jako 
ideał moralny. Używa takich określeń jak: „ideał miłej Bogu ludzkości”, „personifikacja idei dobrego 
pryncypium”, „ideał moralnej doskonałości” (por. T. Kupś, Filozofia religii Immanuela Kanta, Toruń 2008, 
s. 273). 

446 M. Przełęcki, Chrześcijaństwo niewierzących, [w:] tenże, Chrześcijaństwo niewierzących, Warszawa 
1989.  

447 S. Mazurek, Rosyjski renesans religijno-filozoficzny. Próba syntezy, Warszawa 2008, s. 163.  
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p r a w d y ,  j e g o  s a m o d z i e l n e  m i e j s c e  w  ż y c i u  B o ż y m  [wyróżnienie – M. 
M.]. Proza codziennego życia jest nie tylko skutkiem grzechu, ona jest grzechem, a 
posłuszeństwo jej jest złem. Świąteczna poezja życia jest obowiązkiem człowieka, w imię 
którego powinna zostać złożona ofiara z życia codziennego, jego dóbr i spokoju. 
P i ę k n o  j e s t  n i e  t y l k o  c e l e m  s z t u k i ,  a l e  t a k ż e  c e l e m  ż y c i a .  C e l e m  
o s t a t e c z n y m  n i e  j e s t  p i ę k n o  j a k o  w a r t o ś ć  k u l t u r y ,  a l e  p i ę k n o  
j a k o  b y t ,  t o  z n a c z y  p r z e m i e n i e n i e  c h a o t y c z n e j  u ł o m n o ś c i  ś w i a t a  
w  p i ę k n o  k o s m o s u  [wyróżnienie – M. M.].”448. Podobne koncepcje pojawiały się w 
Rosji już wcześniej. Przykładem tego zjawiska jest choćby filozofia Mikołaja 
Czernyszewskiego449. „Badania problemu istoty piękna przywiodły go do przekonania, 
że «piękno – to życie», a wrażenie jakie wywiera dzieło sztuki, musi być o wiele słabsze 
od wrażenia wywieranego przez żywą rzeczywistość”450. Najważniejsze jednak 
zastosowanie reguła ta ma w odniesieniu do człowieka. To jego życie i jego osoba ma 
ulec przeobrażeniu i przemianie. „Człowiek jest ważniejszy (…) od wszelkiego dzieła, 
sam jest bowiem dziełem”451 jak podkreśla Bierdiajew. Wyrazicielem tych nadziei był z 
pewnością „piękny człowiek” Dostojewskiego – zmierzający ku przebóstwieniu, 
„człowiek wewnętrzny”, tożsamy z „człowiekiem prawdziwym”, który powinien 
przetransformować piękno utopii estetycznej, a także erotyczną zmysłowość (piękno 
Sodomy) w ideę miłości do człowieka jako takiego, będącego osobą w ludzkim bycie452. 

Paradoksem jest jednak to, że przemiana ta w sztuce jest na ogół obecna jedynie jako 
symbol przemiany moralnej. Sztuka, podobnie jak każda inna forma kultury, ma 
                                                             

448 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 204-205. 
449 Mikołaj Czernyszewski (1828–1889) był filozofem, zwolennikiem idei socjalizmu utopijnego, 

pisarzem i działaczem rewolucyjnym, który w roku 1860 stanął na czele ruchu rewolucyjnego w Rosji, 
jako jego przywódca ideowy. Bierdiajew nie zgadzał się z jego politycznym światopoglądem, ale podzielał 
inne jego idee. „(…) w sprawach społecznych i etycznych – podkreśla w Autobiografii filozoficznej – 
całkowicie zgadzam się z Czernyszewskim i bardzo go szanuję. Czernyszewski ma świętą rację, gdy głosi 
wolność ludzkich uczuć i walczy z zazdrością w ludzkich relacjach” (M. Bierdiajew, Autobiografia 
filozoficzna, s. 69). Jedna z pierwszych publikacji Czernyszewskiego dotyczyła estetyki i sztuki 
(Esteticzieskoje, otnoszienije isskustwa i diejstwitielnosti (1855)). Autor głosił w niej, że sfera sztuki nie 
ogranicza się do samego tylko piękna, lecz dotyczy wszystkiego, co zarówno w życiu jak i w przyrodzie 
interesuje człowieka (nie tylko jako uczonego). I to właśnie powinno stanowić treść sztuki. Zdaniem 
filozofa sztuka nie może przewyższać rzeczywistości. (por A. Walicki, Rosyjska filozofia i myśl społeczna od 
oświecenia do marksizmu, Warszawa 1973, s. 271-299. 

450 H. Rarot, Rosyjska myśl filozoficzna – między kontemplacją a czynem, H. Jakuszko, J. Mizińska (red.), 
Duch filozofii, Lublin 2005, s. 187. Autorka odnosi się do tekstu: M. Czernyszewski, O sztuce, tłum. T. 
Zabłudowski, Warszawa 1952, s. 191-197. 

451 M. Bierdiajew, Obraz człowieka w twórczości Dostojewskiego, tłum. S. Chabiera, [w:] Almanach myśli 
rosyjskiej. Wokół Leontjewa i Bierdiajewa, pod. red. J. Dobieszewskiego, Warszawa 2001, s. 251. 

452 F. Romańczuk, Piękno zbawi świat. Pismo święte w twórczości Fiodora Dostojewskiego, „Wiadomości 
Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego” 1972, zesz. II, s. 23. 
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charakter symboliczny, a nie realistyczny: „(…) ostateczna realność piękna dostępna jest 
w tym świecie jedynie symbolicznie, jedynie w formie symbolu. – podkreśla autor Sensu 
twórczości – Realistyczne owładnięcie istotą piękna bez pomocy symbolu będzie 
początkiem przemienienia tego świata w nowe niebo i nową ziemię. Wtedy nie będzie 
już sztuki, nie będzie już w ścisłym sensie przeżycia estetycznego, w którym 
symbolicznie określona zostaje istota bytu. Droga do piękna, do kosmosu, do nowego 
nieba i nowej ziemi jest drogą religijno-twórczą. Jest to wstąpienie w nowe życie świata. 
Ż y c i e  w  p i ę k n i e  j e s t  z a p o w i e d z i ą  n o w e j  e p o k i  t w ó r c z e j .  S t w ó r c a  
o c z e k u j e  o d  s t w o r z e n i a  p i ę k n a  n i e  m n i e j  n i ż  d o b r a  [wyróżnienie – M. 
M.].”453 Bierdiajew kładzie w tym przypadku akcent na twórczość artystyczną, a więc na 
piękno, które urzeczywistnianie jest, choćby na drodze artystycznej pracy, w literaturze, 
w sztukach plastycznych, w muzyce. Trudno rozstrzygnąć z całą pewnością, ale można 
przypuszczać, że filozof zdawał sobie sprawę z tego, że sztuka symboliczna (za taka 
uważał na przykład dramat muzyczny Wagnera454, w szczególności zaś wielką literaturę 
rosyjską z Dostojewskim na czele455) nie wyraża jedynie estetycznej wartości piękna w 
sensie klasycznego piękna formy. Jeśli więc posługuje się wciąż terminem „piękno”, to 
rozumie go tak szeroko, jak czyni to na przykład Schelling czy Hegel: „Wszelki twórczy 
akt artystyczny jest wyjściem z tego świata, przezwyciężeniem ułomności świata. W 
epoce religijno-twórczej będzie on tworzeniem nowego kosmosu. W tym [zawiera się – 
M. M.] religijny sens kryzysu sztuki, kryzysu kultury.”456 Można chyba założyć, że to, co 
w najwyższej formie klasycznej postaci sztuki, w epoce schyłkowej nowożytności (u 
kresu XIX i początku XX wieku) może być co najwyżej symbolem „innego świata”, w 
przepowiadanej epoce religijnej twórczości (w epoce Ducha457) będzie tworzeniem 
nowego bytu. „Symbolizm i estetyzm z niesłychaną ostrością postawił problem 
przemienienia życia w Piękno. Jeśli iluzoryczny jest cel przemienienia życia w sztukę, to 
cel przemienienia życia tego świata w Piękno bytu, w Piękno kosmosu, jest mistycznie 
realny.”458. 

                                                             
453 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 206. 
454 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 208; tenże, Kryzys sztuki, s. 40; tenże, Filozofia nierówności, s. 80. 
455 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 209; tenże, Sens historii, s. 48. 
456 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 206. 
457 Por. M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 206. 
458 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 205. Dla Bierdiajewa mistyka oznaczała zwycięstwo nad czasem i 

nad światem, jako „zwrócona ku głębi Bożego życia” (por. tenże, Teozofia i antropozofia w Rosji, tłum. H. 
Paprocki, „Gnosis”, maj 1992, http://www.gnosis.art.pl/numery/gn04_bierdiajew_teozofia.htm (dostęp z 
dnia 12.01.2013). ). „Mistycznie realne” było to, co odwoływało się bezpośrednio do Boga, odwołując się 
do poznania pozanaukowego. Jednak Bierdiajew w swojej koncepcji metafizyki idealistycznej starał się 
łączyć wiarę z wiedzą. Znamienne, że jego wykład wygłoszony podczas II Polskiego Zjazdu Filozoficznego 
(Warszawa, 1927 r.) tak skomentowano: „Bierdiajew wystąpił w Warszawie z „referatem: Metafizyczne 
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Dlatego też Bierdiajew uważa, że nowa sztuka nie ma być wyłącznie sztuką 
symboliczną. Nie ma jedynie wyobrażać świata nowego, ale świat ten ma realnie 
stwarzać. Sztukę tę, w odróżnieniu od sztuki symbolicznej, nazywa filozof sztuką 
teurgiczną. „Teurgia nie tworzy kultury, ale nowy byt, teurgia jest metakulturowa. 
Teurgia jest sztuką tworzącą inny świat, inny byt, inne życie, piękno jako istniejące. 
Teurgia przezwycięża tragedię twórczości, ukierunkowuje energię twórczą na nowe 
życie. W teurgii słowo staje się ciałem. W teurgii sztuka staje się władzą. Zasadą teurgii 
jest koniec literatury, koniec wszelkiej zdyferencjonowanej sztuki, koniec kultury, ale 
koniec akceptujący światowy sens kultury i sztuki, koniec metakulturowy. T e u r g i a  
j e s t  d z i e ł e m  c z ł o w i e k a  w s p ó l n i e  z  B o g i e m ,  j e s t  t w ó r c z o ś c i ą  
B o g o c z ł o w i e c z ą  [wyróżnienie – M. M.]. W twórczości teurgicznej zlikwidowana 
zostaje tragiczna sprzeczność między zadaniem nowego bytu i osiągnięciem jedynie 
wartości kulturowej. Teurg tworzy życie w pięknie. Sztuka symboliczna jest mostem 
prowadzącym do sztuki teurgicznej.”459  

W tych patetycznych sformułowaniach nie chodzi już jednak tylko o sztukę piękną i 
twórczość artystyczną. Chodzi w nich raczej o to, że wzorzec zaczerpnięty ze sztuki 
stanowi model twórczości przepowiadanej dla nowej epoki twórczości religijnej, 
realizowanej w każdej formie aktywności duchowej (w filozofii, w sztuce, w religii, w 
systemach prawnych i społecznych, itd.). „Teurgia jest ostateczną wolnością sztuki, 
wewnętrznie osiągniętą granicą twórczości artysty. Teurgia jest czynnością wyższą niż 
magia, gdyż jest czynem wspólnym z Bogiem, wspólnym z Bogiem kontynuowaniem 
stworzenia. Teurg w jedności z Bogiem tworzy kosmos, piękno jako byt. Teurgia jest 
wezwaniem do twórczości religijnej. (…) Teurgia jest dziełem uniwersalnym. W niej 
schodzą się wszystkie postacie ludzkiej twórczości. W  t e u r g i i  t w ó r c z o ś ć  
p i ę k n a  w  s z t u c e  j e d n o c z y  s i ę  z  t w ó r c z o ś c i ą  p i ę k n a  w  
p r z y r o d z i e .  S z t u k a  p o w i n n a  s t a ć  s i ę  n o w ą ,  p r z e m i e n i o n ą  
p r z y r o d ą [wyróżnienie – M. M.]. Sama przyroda jest dziełem sztuki i piękno w niej jest 
twórczością.”460 Poświęcony temu zagadnieniu rozdział Sensu twórczości kończy się 
znamienną uwagą, która bezpośrednio już nawiązuje do Dostojewskiego: „Problem 
sztuki jako teurgii jest problemem par excellence rosyjskim, jest rosyjską tragedią 

                                                                                                                                                                                              
zagadnienie wolności; pomieszał w nim pierwiastki rozumowe z mistycznemi (symbolicznemi), które 
można tylko wyczuć a nie udowodnić” (II Polski Zjazd Filozoficzny, „Przegląd Powszechny” 44 (1927) t. 
176, s. 357). Można przyjąć, że Bierdiajewowska mistyczna realność mogła zostać wyrażona jedynie 
symbolicznie, dotyczyła sfery wary i Boga, i łączyła się z koncepcją Bogoczłowieka, ze wspólną, bosko-
ludzką kreacją rzeczywistości. 

459 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 207. 
460 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 208. 
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twórczości. W artyście-teurgu realizuje się władza człowieka nad przyrodą poprzez 
piękno. Piękno jest bowiem wielką siłą i ono zbawi świat.”461. 

Bierdiajewowska konfrontacja sztuki realistycznej i symbolicznej jest jedynie inną 
formą wyrażenia przeciwstawnia sztuki uwikłanej w determinizm i sztuki prawdziwie 
twórczej, a więc przeciwstawienia które jest stale obecne w pismach rosyjskiego 
filozofa. „Akt twórczy artysty ze swej istoty zawsze jest nieposłuszeństwem «temu świa-
tu» i jego ułomności. Akt twórczy jest odważnym porywem poza granice «tego świata», 
ku światu piękna. Artysta wierzy, że piękno jest bardziej realne niż ułomność tego 
świata. Realizm wierzy natomiast w to, że ułomność jest bardziej realna niż piękno i 
wzywa do posłuszeństwa ułomności świata.”462 W naturalny sposób nasuwa się w tym 
miejscu myśl, że sens symboliczny nadawano głównie sztuce sakralnej. „Pięknem jest 
zawsze to, co mówi o świecie innym, to znaczy symbol. (…) Sztuka chrześcijańska nie 
pozostaje w tym świecie, w pięknie osiągniętym i doskonałym, ale prowadzi do świata 
innego, do piękna poza granicami tego świata. (…) Sztuka chrześcijańska wierzy, że 
doskonałe Piękno możliwe jest jedynie w innym świecie.”463. Jest to oczywiście pogląd 
zasadniczo słuszny, ale też łatwo dający się strywializować. Na jeden z aspektów tej 
trywializacji Bierdiajew zwraca uwagę posługując się własną wykładnią 
chrześcijaństwa, które, jego zdaniem, jest religią eskapistyczną. Dlatego 
„[c]hrześcijaństwo nie dopuszcza żadnej doskonałości w tym świecie”464, świat 
interpretuje jako rzeczywistość opanowaną przez grzech i jako jego konsekwencję. 
Ułomność rzeczy wyklucza doskonałość manifestującą się w nieskalanym pięknie sztuki. 
To dojmujące doświadczenie niedoskonałości wzmacnia kontrast sztuki kultury 
chrześcijańskiej wobec kultury świata antycznego. Dopiero zestawienie klasycznej 
sztuki pięknej formy i sztuki współczesnej w pełni ujawnia, że „[k]lasycznie piękna 
sztuka świata antycznego zmienia się w świecie chrześcijańskim”465. Próba powrotu do 
klasycznego piękna podjęta w Renesansie (epoce bez wątpienia chrześcijańskiej), a 
potem kontynuowana przez całą epokę nowożytną, ostatecznie, stwierdza Bierdiajew, 
ponosi klęskę i przeżywa swój najgłębszy kryzys na początku XX wieku466. Bez 

                                                             
461 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 209. 
462 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 198.  
463 M. Bierdiajew, Sens twórczości , s. 192. 
464 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 192. Według chrześcijańskiej antropologii rzeczywistość obrazu 

Bożego jaka zaistniała w człowieku, jest dynamiczna. Cały człowiek staje się obrazem (także jego dusza i 
ciało oraz rozum) przez co może świadomie przekraczać własną naturę w drodze do Boga. Oczywisty jest 
zatem prymat życia duchowego, który oznacza nastawianie się istoty ludzkiej na „Boski Archetyp” 
(określenie Orygenesa), na dążenie „ikony ludzkiej” do jej Prototypu. Por. W. Hryniewicz, Współczesna 
antropologia prawosławna, „Analecta Cracoviensia” 4 (1972), s. 229. 

465 Tamże.  
466 Tamże.  
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wątpienia ostateczny jej kres dokonuje się choćby w malarstwie Picassa, którego 
przykład zostaje przywołany w tej samej rozprawie kilka stron dalej467.  

Różnica między sztuką klasyczną i chrześcijańską (romantyczną) opisana została tu 
głównie za pomocą pojęcia doskonałości. W uproszczeniu można byłoby powiedzieć, że 
sztuka klasyczna jest sztuką zrealizowanej doskonałości, natomiast sztuka romantyczna 
byłaby sztuką ukazywania kierunku realizacji doskonałości w realnym świecie 
nieobecnej (na tym, jak można przypuszczać, polegałaby jej symboliczna funkcja, ale w 
szczególności jej rola teurgiczna). Jeśli więc piękno pojawia się w chrześcijańskim 
świecie, zawsze jest pięknem, które zstąpiło na ziemię, jest pięknem objawionym, jest 
doskonałym pięknem ucieleśnionym w ludzkiej i ziemskiej niedoskonałości.  

 
* * * 

 
W tym miejscu pozwolę sobie na krótką dygresję, która tylko częściowo wiąże się z 

treścią niniejszego rozdziału (w tym aspekcie, w jakim mowa jest tu o filozoficznych 
źródłach leżących u podstaw twórczości Dostojewskiego), częściowo zaś ma 
zastosowanie do analiz zawartych w dalszych rozdziałach niniejszej monografii.  

Bierdiajew poruszając kwestię niezbywalnej tragiczności sztuki, jako tworu 
materialnego, który nigdy nie będzie w stanie spełnić ideału piękna, posługuje się 
pojęciami: sztuki pogańskiej468, klasycznego piękna469, oraz sztuki chrześcijańskiej lub 
romantycznej470. Chociaż rosyjski myśliciel w tym punkcie swoich rozważań nigdy nie 
powołuje się bezpośrednio na filozofię Hegla, związek obu koncepcji wydaje się być 
niewątpliwy. Teza ta opiera się na trzech przesłankach: po pierwsze same określenia 
występują w terminologii Heglowskiej (sztuka symboliczna, klasyczna i romantyczna), 
po drugie, sposób ujęcia tych trzech rodzajów sztuki jest bardzo podobny, po trzecie i 
chyba najważniejsze, całokształt rozważań nad istotą i rolą sztuki jaki pojawia się u 
Bierdiajewa jest bardzo zbliżony do koncepcji estetycznej Hegla, czy raczej do źródłowej 
dla obu tych filozofów, koncepcji Aloisa Hirta. 

Alois Hirt, zapomniany już dzisiaj estetyk, przywołany zostaje przez Hegla we wstępie 
do Wykładów o estetyce, jako twórca najlepszej koncepcji sztuki471. Zgodnie z teorią 
Hirta dzieło sztuki jest doskonałe, gdy zewnętrzna forma jak najpełniej odpowiada 
zawartej w niej treści. Artysta stoi przed podwójnym zadaniem: po pierwsze musi 

                                                             
467 Tamże, s. 202. 
468 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 191-192. 
469 Tamże, s. 95. 
470 Tamże, s. 191-192 oraz s. 201.  
471 G. W. F. Hegel, Wstęp do estetyki, [w:] tegoż, Wykłady o estetyce, tłum. J. Grabowski, A. Landman, t. 1, 

s. 31. 
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„zagęścić” elementy dostrzeżone w naturze w taki sposób, aby uzyskać ukrytą w nich 
idealną esencję, po drugie zaś, odnaleźć jak najwłaściwszą dla niej formę. Niestety 
zadanie jest trudne, ponieważ materia jaką dysponuje twórca jest zawsze pod jakimś 
względem ograniczona: malarstwu brak trzeciego wymiaru, rzeźbie kolorów, obu zaś 
dynamiki ruchu; muzyka natomiast, choć działa w czasie, to tylko w niewielkim stopniu 
jest przedstawiająca, poezja z kolei pozostaje zapośredniczona w umownych znakach 
słów472. Nawet największy geniusz musi więc być zdolny do stworzenia kompromisu 
formy i materii, jaką dysponuje, a jego dzieło staje się tworem pośrednim pomiędzy 
doskonałą, wyobrażoną ideą a światem materialnych form. Na tym zasadniczo polega 
nieusuwalna tragiczność twórczości – twierdzi Bierdiajew473.  

Jednak dla Hirta, podobnie jak dla Hegla, jest to tylko problem, który artysta 
każdorazowo musi rozstrzygać, godząc się na cząstkowe, kompromisowe rozwiązanie. 
Zgodnie z koncepcją Hegla są trzy sposoby takiego „cząstkowego rozwiązania”, które 
odpowiadają trzem typom sztuki: symbolicznej, klasycznej i romantycznej. Wprawdzie 
niemiecki filozof rozumie te trzy aspekty jako stopnie realizacji jedności idea-forma, 
jednakże zdaje sobie sprawę, że do całkowitego zjednoczenia idei z jej materialną 
postacią nie dojdzie nigdy, nawet w przypadku muzyki romantycznej, która dla Hegla 
jest najdoskonalszym przykładem sztuki o wysokiej wartości duchowej i niemal 
nieistniejącej w sferze materialnej (dźwięki nie są, ale pojawiają się w czasie i 
natychmiast zanikają, w dodatku stają się muzyką dopiero dzięki ludzkiej zdolności do 
ich syntezy)474. 

Sztuka jako forma symboliczna rodzi się jako pierwsza. Jej twórca jeszcze nie potrafi 
dla swej idei znaleźć odpowiedniej formy. Poszukuje jej niejako po omacku, w 
rzeczywistości świata zmysłowego, który jako zupełnie innej natury, jest 
nieadekwatnym tworzywem dla zobrazowania autorskiego zamysłu. Ten etap rozwoju 
sztuki charakteryzuje się ciągłym poszukiwaniem oraz ustalaniem wzorców 
ikonograficznych. Tym bardziej, że również sama idea jest jeszcze mało uogólniona. 
Twórca raczej skupia się na wyrażeniu pewnej indywidualności a nie potrafi jeszcze 
zagęścić postrzeganych doświadczeń, tworząc z nich postać ogólnego „prawidła”. Z tego 
powodu forma sztuki symbolicznej jest – jak pisze Hegel – „zewnętrznie niedoskonała i 
przypadkowa”475. Działanie artysty w niewielkim stopniu jest tu kształtujące, polega 

                                                             
472 Por. G. W. F. Hegel, Wykłady o estetyce, wyd. cyt., t. 3, s. 163 i nast. 
473 Por. M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 198 („Jednak w twórczości artystycznej widać tragizm 

wszelkiej twórczości, brak zgodności między zadaniem, a jego realizacją. (…) Zadaniem wszelkiego aktu 
twórczego jest stworzenie bytu innego, innego życia, wyrwanie się poza „ten świat”, ku światu innemu, od 
chaotycznego i ułomnego świata do wolnego i pięknego kosmosu.”). 

474 Por. tamże, s. 176 i nast. 
475 G. W. F. Hegel, wyd. cyt., t. 1, s. 128. 
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raczej na wyborze przedmiotu w zastanym świecie i próbie stworzenia sensownego 
związku pomiędzy zmysłowym znakiem a własną myślą476. Nie stara się tu zbudować 
czegoś nowego dzięki zdolności wyobraźni do syntezy i uogólnienia (na podstawie 
materiału zaczerpniętego z natury), ale ogranicza się wyłącznie do samego aktu 
wzajemnego dopasowania świata zastanego. W ten sposób lis staje się symbolem 
chytrości, lew – siły i odwagi, lilia – czystości, a zieleń – nadziei. Związek przedmiotu i 
idei jest w znacznej mierze przypadkowy, zależny od kontekstu kulturowego, 
religijnego, społecznego, dziś często już trudny do uchwycenia477. Hegel zauważa, że 
artysta niejako: „(…) błądzi we wszystkich tych postaciach i w swym niepokoju i 
niezmierzoności, miota się w nich obłędnie, wre i burzy się, zadaje im gwałt, 
zniekształca je i nienaturalnie rozdyma”478. Idea na tym etapie jest bowiem jeszcze 
bardzo nieokreślona i bezkształtna przez to, że jest bliżej indywidualnych spostrzeżeń 
niż uogólnionej idei. Sztuka taka według Hegla jest „dziwaczna, groteskowa i 
pozbawiona smaku”479. 

Wyższą formą sztuki jest sztuka klasyczna, za sprawą tego, że w niej (i tylko w niej) 
przezwyciężona zostaje owa niedoskonałość twórczości symbolicznej, która polega na 
nieadekwatności świata idei i materii. Tym razem idea potrafi już wcielić się w 
określoną postać. Etap poszukiwań, jaki widzieliśmy w sztuce symbolicznej, już się 
zakończył. Jak zauważa Hegel: „Tak więc dopiero klasyczna forma sztuki stwarza i daje 
obraz doskonałego ideału i ukazuje ten ideał jako urzeczywistniony”480. Stało się tak za 
sprawą zmiany na gruncie samej idei, która niejako „zrozumiała”, że jako duchowa może 
znaleźć adekwatny obraz tylko w postaci ludzkiej, tylko tam bowiem cechy takie jak: 
chytrość, siła, odwaga, czystość, czy nastroje, jak nadzieja znajdują adekwatny 
odpowiednik. To nie lis, ani lew są wyrazem idei, ale duchowość człowieka, a zatem to 
ona powinna stać się treścią działa sztuki481. Tylko w postaci ludzkiej, a więc w rysach 
twarzy, mimice, ale także w samej harmonijnej budowie ciała, duch znajduje swój wyraz. 
W przypadku innych tworów, czy to w istotach żywych czy też w przyrodzie 
nieożywionej możemy odnaleźć tylko nieadekwatny obraz symboliczny ludzkiego 
ducha. Jak na przykład gdy uznajemy krajobraz za melancholijny, radosny, czy 
nostalgiczny tylko dlatego, że jest on w jakimś, bardzo nieadekwatnym sensie, odbiciem 
                                                             

476 Por. C. Lévi-Strauss, Wiedza konkretu, [w:] tegoż, Myśl nieoswojona, tłum. A. Zajączkowski, 
Warszawa 2001, zwłaszcza s. 20-27. 

477 Na przykład w XVIII wieku za takie użycie symbolu krytykowany był Rubens. Por. K. Kaśkiewicz, 
Wpływ francuskich estetyków naturalistycznych osiemnastego wieku na klasyczną estetykę niemiecką, 
Toruń 2010, s. 120. 

478 G. W. F. Hegel, wyd. cyt., t. 1, s. 129. 
479 Tamże, s. 130 
480 Tamże, s. 131. 
481 Por. tamże, s. 131. 
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stanu naszego ducha. Przewaga sztuki klasycznej nad symboliczną polega na tym, że 
artysta klasyczny rozumie już, że w sztuce tak naprawdę chodzi o wyrażenie siebie, 
własnego ducha, i że dotąd szukał wyrazu poza sobą, zamiast w postaci ludzkiej. Wie 
także, że nie chodzi tylko o dokonanie wyboru spośród danych już elementów, ale że 
sam musi nadawać kształt przedstawianym postaciom, bowiem nie chodzi o zmysłowe 
przedstawienie ciała, ale o to, by ujrzeć w nim estetyczny wyraz ludzkiego ducha. Ale 
jednocześnie, w tym właśnie punkcie, ujawnia się niedoskonałość sztuki klasycznej: jest 
ona wstanie wyrazić tylko ducha ludzkiego, a nie ducha absolutnego. Dlatego też sztuka 
klasyczna dochodzi do kresu swych możliwości i przekształca się w sztukę romantyczną. 

Sztuka romantyczna jest trzecią próbą znalezienia relacji między duchem a 
zmysłowością. I ponownie zmiana zaczyna się od innego zakresu idei, którą ma być już 
nie duchowość czysto ludzka, ale duchowość sama w sobie. Artysta, czy raczej sam duch, 
zrozumiał, że w sztuce klasycznej nie wyraża swej istoty, a zatem ponownie rozdzielił 
świat idei i formy, gdyż tego czym jest duchowość żadna materia nie jest wstanie 
wyrazić. „Albowiem duch – pisze Hegel – jest nieskończoną podmiotowością idei, która 
jako absolutnie wewnętrzna nie może swobodnie dla siebie się kształtować, jeśli ma 
postać w cielesności jako w odpowiedniej dla niej formie istnienia. Wychodząc z tej 
zasady, romantyczna forma sztuki znosi nierozdzielną jednię sztuki klasycznej (…)”482. 
Na tym szczeblu rozwoju sztuki treść jest wolna od zmysłowości, jej przedmiotem staje 
się „wolna konkretna duchowość”483. Ponieważ jednak trudno wyobrazić sobie sztukę 
jako czystą, zupełnie bezforemną duchowość, musi więc artysta nadać swej myśli, jakąś 
stronę zewnętrzną, jednak uznawana jest ona za „nieistotną i przemijającą”484. Co do 
samej konstrukcji formy jest ona tu bardzo podobna do tej, w sztuce symbolicznej, tak 
jak i w tamtym wypadku jest tworem bezładnym i karykaturalnym, jednak tym razem 
nie jest to efektem błędu, ale rezultatem w pełni świadomego działania artysty. Jeśli 
jednak chodzi o świat idei, to dzięki sztuce, podkreśla Hegel, przeszliśmy daleką drogę: 
od idei nieświadomej swej duchowości, aż po ducha doskonale świadomego swej 
duchowej istoty485.  

 
* * * 

 

                                                             
482 Tamże, s. 133. 
483 Tamże, s. 135. 
484 Tamże, s. 136. 
485 Por. tamże, s. 137. 
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Sformułowano wiele koncepcji dzieła sztuki486, jednak najważniejsze filozoficzne 
uzasadnienia należą do osiągnięć osiemnasto i dziewiętnastowiecznej estetyki 
filozoficznej487. Twórcy sztuki rzadko jednak świadomie realizowali teoretyczne 
postulaty dotyczące zasad działalności artystycznej. W każdym razie sztuka świadomie 
wypełniająca zalecenia artystycznych manifestów jest odkryciem stosunkowo nowym488 
(dobrym przykładem jest choćby futuryzm, którego ideowy zarys przywołałam w 
pierwszym rozdziale niniejszej monografii). Z pewnością z nieco inną sytuacją mamy do 
czynienia wtedy, gdy sam artysta, oprócz aktywności artystycznej, mniej, lub bardziej 
systematycznie formułuje również teorię artystyczną. Było tak choćby w przypadku 
Wasyla Kandinskiego, Maxa Liebermanna, Włodzimierza Malewicza, Paula Klee, Pieta 
Mondriana, Władysława Strzemińskiego czy André Bretona (i wielu artystów polskiej 
awangardy międzywojennej ze Stanisławem Ignacym Witkiewiczem i Leonem 
Chwistkiem na czele489). Jest to również przypadek Fiodora Dostojewskiego. 

Andrzej de Lazari podkreśla, że wprawdzie w opracowaniach przyjęło się 
wyprowadzenie koncepcji estetycznych Dostojewskiego od Kanta i Schillera, ale wiele 
wskazuje na to, że właściwym źródłem są raczej późniejsze koncepcje estetyczne Hegla i 
Schellinga490. Autor uważa tak przede wszystkim z trzech powodów. Po pierwsze, 
estetyka Kantowska jest estetyką pięknej formy (de Lazari nie uwzględnia w tym 
opracowaniu analityki wzniosłości), uznając słusznie, że w tym przypadku na ocenę 
estetyczną nie ma wpływu roli treść (walory inne niż forma, wartość moralna, 
prawdziwość itd.). Po drugie, w najbliższym kręgu Dostojewskiego silne były wpływy 
idealizmu niemieckiego, oczywiście pośrednio, głównie w osobie heglisty Mikołaja 
Strachowa oraz schellingianisty Apollona Grigojewa. Po trzecie, i najważniejsze, 
Dostojewski wyraźnie łączy etykę i estetykę, wartości moralne i estetyczne, w sposób 
zbieżny z filozoficzną koncepcją Hegla czy Schellinga, ale obcy na przykład filozofii 
Kanta. Krotko mówiąc Dostojewskiemu, stwierdza de Lazari, musiały być znane i 
zapewne bliskie charakterystyczne dla idealistycznej szkoły filozoficznej myśli, w 

                                                             
486 Por. W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1988, a także: G. W. F. Hegel, Wstęp, [w:] tenże, 

Wykłady o estetyce, tłum. J. Grabowski, A. Landman, Warszawa 1964. Na przykład Ch. Batteux, Lessing, 
Rousseau, Goethe. 

487 Por. W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, a także S. Pazura, De gustibus: rozważania nad dziejami 
pojęcia smaku estetycznego, Warszawa 1981; M. Żelazny, Estetyka filozoficzna, Toruń 2009. 

488 Por. Artyści o sztuce : od van Gogha do Picassa, red. E. Grabska, H. Morawska, Warszawa 1977. 
489 Por. Pisarze awangardy dwudziestolecia międzywojennego. Autokomentarze (Leśmian – Witkacy – 

Schulz - Gombrowicz), wybór i oprac. T. Wójcik, Warszawa 1955.  
490 A. de Lazari, W kręgu Fiodora Dostojewskiego, Łódź 2000, s. 137 i nast.  
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których piękni i dobro łączą się, mieszają, wzajemnie siebie zastępują491. Przywołam 
zestawienie kilku sformułowań użytych przez autora opracowania, które doskonale 
ilustrują ten sposób myślenia: „«Piękno jest zmysłowym przeświecaniem idei» (Hegel); 
«Piękno jest objawieniem się idei» (Schelling); «Piękno i prawda są jednym i tym 
samym» (Hegel); «Piękno i prawda same w sobie, czyli w aspekcie idei, są jednym i tym 
samym» (Schelling); «Dobro, które nie jest pięknem, nie jest dobrem absolutnym, i 
odwrotnie» (Schelling)”492.  

Podążając za sugestiami sformułowanymi przez de Lazariego można przyjąć, że 
jeszcze pod koniec XIX wieku (być może również w kręgu Dostojewskiego) w 
środowisku rosyjskich filozofów do najbardziej popularnych teorii estetycznych 
należała teoria charakterystyczności, która opracowana źródłowo przez Aloisa Hirta, 
zyskała popularność dzięki Estetyce Hegla. Nie ulega wątpliwości, że również 
Włodzimierz Sołowjow pozostawał pod jej wpływem493. Potwierdza to choćby niewielki 
esej zatytułowany Ogólny sens sztuki (z roku 1890)494. Sołowjow stwierdza, że relacja 
między sztuką a naturą z pewnością nie daje się sprowadzić do zwykłego 
naśladownictwa (o czym świadczy istnienie sztuk nieprzedstawiających, jak muzyka). 
Oznacza to, że związek ten musi mieć inne, głębsze uzasadnienie. „Polega on mianowicie 
nie na powtarzaniu, lecz na kontynuacji tego artystycznego dzieła, które rozpoczęła 
natura – na dalszym i pełniejszym rozwiązywaniu tego samego zadania estetycznego”495. 
Pomijając sens ostatnich słów tego cytatu, które wydają się zawężać obowiązywanie 
sądu Sołowjowa wyłącznie do zagadnień artystycznych, można byłoby odnieść 
wrażenie, że stanowią one pierwowzór Bierdiajewowskiej idei religijnej twórczości jako 
kontynuacji Bożego stworzenia. W Sensie twórczości znajduje się wiele wypowiedzi, 
które pozwalają na tę interpretację496. Wiadomo również, że pisma Sołowjowa miały 
ogromne znacznie dla ukształtowania się poglądów filozoficznych Bierdiajewa497.  
                                                             

491 Tylko w tym ostatnim sensie można mówić o jakiejś relacji między dobrem i pięknem w filozofii 
Kanta. Kant uważa, że piękno może dostarczać zastępczego przedmiotu moralności, która w ogóle 
przedmiotu jest pozbawiona. 

492 A. de Lazari, W kręgu Fiodora Dostojewskiego, Łódź 2000, s. 141. 
493 Sołowjow, rozpatrywał piękno jako jeden z niezbędnych atrybutów Boga, na równi z dobrem i 

prawdą.  
494 W. Sołowjow, Ogólny sens sztuki, [w:] tenże, Wybór pism, t. 3, tłum. J. Zychowicz, Poznań 1988. 
495 W. Sołowjow, Ogólny sens sztuki, s. 11. 
496 „Twórczość nie jest jedynie walką ze złem i grzechem, ona tworzy inny świat, kontynuuje dzieło 

stworzenia.” [w:] M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 84 
497 O. W. Zenkowski, Rosja a Europa: Dostojewski, Sołowiow, Bierdiajew, [w:] Rosyjska filozofia religijna, 

Wyd. Aletheia, 2-3 (1988), Warszawa 1989, s. 154-171; Marek Kwiecień, Bogoczłowieczeństwo. W kręgu 
rosyjskiego renesansu religijno-filozoficznego, „Przegląd Religioznawczy” 1 (227) 2008, s. 48; P. Mrzygłód, 
Człowiek jako osoba na tle egzystencjalistycznej twórczości Mikołaja Bierdiajewa, „Perspectiva” 1 (16) 
2010, s. 169; C. Jędrysko, Filozofia twórczości Mikołaja Bierdiajewa i Włodzimierza Sołowjowa; M. 
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5. Twórczość par excellence 
 
Twórczość, zgodnie z potocznym sensem tego słowa, rozumiemy przede wszystkim 

jako twórczość artystyczną498. Na ogół też sądzimy, że celem twórczości artystycznej jest 
wytworzenie dzieła sztuki (materialnego przedmiotu) rzadziej pewnego stanu rzeczy, 
albo odczucia, któremu nie odpowiada żaden obiekt (jak na przykład w muzyce). Ten 
sposób rozumienia twórczości artystycznej utrzymywał się przez stulecia wpływając 
między innymi na to, że zajmowanie się sztuką było zaliczane do rzemiosła, zaś wartość 
dzieła sztuki utożsamiano często z jego wartością materialną. W pismach Bierdiajewa 
nie znajdziemy jednak rozbudowanej analizy dzieła sztuki, a zwłaszcza analizy 
charakterystycznej dla filozoficznej estetyki. Rozważania rosyjskiego filozofa 
podejmujące temat sztuki w znacznej mierze mają charakter konwencjonalny. Wydaje 
się jednak, że ich konwencjonalność jest w dużym stopniu zamierzona i składa się na 
prezentację koncepcji sztuki, z którą filozof podejmuje polemikę499.  

Na pewno rozumienie twórczości jako „działania prowadzącego do powstania czegoś 
nowego”500 nie jest dla Bierdiajewa zadowalające. Świadczy o tym zwłaszcza jego 
wczesna krytyka futuryzmu i modernizmu. Dlatego pod znakiem zapytania stoją 
wszystkie formy twórczości jako wytwórczości. Natomiast rozumienie twórczości jako 
                                                                                                                                                                                              
Bierdiajew, Zagadnienie Wschodu i Zachodu w świadomości religijnej Włodzimierza Sołowjowa, tłum R. 
Papieski, [w:] J. Dobieszewski (red.), Almanach myśli rosyjskiej. Wokół Leontijewa i Bierdiajewa, Warszawa 
2001, s. 227-224; M. Bierdiajew, Główna idea Włodzimierza Sołowjowa, tłum. B. Brzeziński, 
http://www.gnosis.art.pl/e_gnosis/ex_oriente_lux/bierdiajewoso%B3owiowie.htm (dostęp: 17.10.2012). 

498 Słownik języka polskiego (red. M. Szymczak, Warszawa 1981, t. 3, s. 559) podaje następujące 
wyjaśnienie słowa „twórczość”: „«tworzenie czegoś, zwłaszcza dzieł sztuki; ogół dzieł stwarzanych przez 
kogoś (zwykle przez artystę, naukowca)»: Twórczość artystyczna, literacka, muzyczna, naukowa, 
poetycka. Twórczość ludowa. Interesować się czyjąś twórczością.” Rosyjski wyraz „tworczestwo” w 
znaczeniu potocznym to tworzenie nowych, zgodnie z zamysłem kulturalnych lub materialnych wartości. 
Wyróżnia się twórcozść artystyczną, twórczość narodową, twórczość innowacyjną. Pojęcie to także 
określa działanie: np. zapał twórczy, twórcza droga pisarza. [w:] S. I. Ożegow, N. J. Szwedowa, Tołkowyj 
słowar russkowo jazyka, Moskwa 1994, s. 685. 

499 Dlatego na przykład C. Jędrysko (Filozofia twórczości Mikołaja Bierdiajewa i Włodzimierza 
Sołowjowa, s. 4 i nast.) postępuje słusznie powołując się na ogólne terminologiczne dystynkcje 
wprowadzone przez Stróżewskiego: „Przede wszystkim mówimy o twórczości wtedy, gdy chcemy 
podkreślić, że mamy do czynienia z działaniem prowadzącym do powstania czegoś nowego, a więc czegoś 
po prostu innego od rzeczy zastanych lub czegoś, czego wcześniej nie było. (…) Z twórczością, a tym 
bardziej ze stwórczością, mamy do czynienia tylko wtedy, gdy prowadzi ona do pojawienia się czegoś 
wartościowego, w szczególności zaś takiego wytworu, który nosi w sobie wartość wybitną.” (W. 
Stróżewski, Dialektyka twórczości, Kraków 1983, s. 13-14).  

500 Por. W. Stróżewski, Dialektyka twórczości, s. 14. 
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aktu tworzenia czegoś wartościowego (chociaż dopuszcza się tu również wytwarzanie 
wartościowych przedmiotów) ma tę przewagę nad innymi charakterystykami 
twórczości, że łączy się z kompetencjami aksjologicznymi twórcy (stwórcy), jakie 
możemy przypisać tylko istocie osobowej. Bierdiajew bierze pod uwagę tylko dwie takie 
istoty: Boga i człowieka. Stwórcą we właściwym sensie jest Bóg, natomiast „[l]udzka 
natura jest twórcza ponieważ jest obrazem i podobieństwem Boga-Stwórcy”501.  

Biblijny opis stworzenia najczęściej jest odczytywany jako demonstracja Boskiej 
potęgi, jest jednak również potwierdzeniem wspomnianych kompetencji 
aksjologicznych, wyrażonych przez biblijnego pisarza w każdorazowo sformułowanej 
refleksji nad wartością stworzenia: „A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo 
dobre” (Rdz 1,31). Z pewnością również wprowadzone na początku niniejszego 
rozdziału, potoczne rozumienie twórczości (przede wszystkim jako twórczości 
artystycznej), podkreśla aksjologiczne kompetencje twórcy (w szczególnym przypadku 
jako twórcy wartości estetycznych). Sądzę, że te uwagi usprawiedliwiają położny w 
niniejszej pracy silniejszy akcent na analizę twórczości artystycznej, a jednocześnie są 
próbą wykładni tezy postawionej przez Bierdiajewa: „Twórczość artystyczna najlepiej 
ujawnia istotę aktu twórczego”502. 

 
* * * 

 
Pojęcie sztuki, w historii rozwoju estetyki i teorii piękna, nie ogranicza się tylko do 

działalności artystycznej. Wydzielenie się sztuk pięknych, jako autonomicznej formy 
ludzkiej aktywności, nastąpiło stosunkowo późno, bo dopiero w wieku XVIII, głównie za 
sprawą francuskiego estetyka, Charlesa Batteux, który w roku 1746 opublikował dzieło 
Les Beaux-Arts réduits à un même principe503. Z punktu widzenia niniejszej pracy, 
kluczowe znaczenie ma wprowadzony przez Batteux podział sztuki na sztukę użytkową 
(mechaniczną) i sztukę piękną. W wieku XVIII wciąż jeszcze funkcjonowało rozumienie 
sztuki, jako czysto ludzkiej umiejętności dokonywania zmian w świecie naturalnym i 
przekształcania go w rzeczywistość doskonalszą. Jednak według Batteux różnica 
pomiędzy sztuką użytkową a sztuką piękną sprowadzać się miała tylko do odmienności 
sfer, w których osiągana jest wspomniana doskonałość. Tak zwane „sztuki 

                                                             
501 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 91. 
502 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 189. 
503 Ch. Batteux, Zasady literatury, tłum. M. Walecka-Garbalińska, [w:] Europejskie źródła myśli 

estetyczno-literackiej polskiego oświecenia. Antologia wypowiedzi pisarzy francuskich, niemieckojęzycznych 
i angielskich 1674-1810, red. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński, Warszawa 1997, s. 241 i nast. Na temat 
znaczenia Batteux dla rozwoju estetyki i teorii sztuki zob. K., Kaśkiewicz, Wpływ francuskich estetyków 
naturalistycznych osiemnastego wieku na klasyczną estetykę niemiecką, Toruń 2010, s. 141 i nast.  
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mechaniczne”504 mają po prostu przekształcać naturę w taki sposób, by ludzkie życie 
stawało się łatwiejsze. Bez wątpienia do tak rozumianych sztuk możemy zaliczyć 
wszystkie formy pragmatycznej aktywności człowieka, od budownictwa począwszy, 
przez rzemiosła, na wspomnianych naukach teoretycznych kończąc (jeśli tylko ich 
rezultaty w jakiejś perspektywie mają szansę na praktyczne zastosowanie). W 
przeciwieństwie do sztuki mechanicznej, która jest wyłącznie pragmatyczna 
(niezależnie od tego, czy odnosi się do produkcji przedmiotów, zachowań społecznych 
czy magicznej relacji do sił natury), artyści za pośrednictwem sztuki pięknej mają 
rozwijać świat ludzkiego ducha, twierdził Batteux. 

Mimo oczywistych różnic, zarówno w pierwszym, jak i w drugim sposobie rozumienia 
sztuki, najważniejszą rolę odgrywa sama umiejętność tworzenia, jako zdolność wyjścia 
poza zastaną materialność i wzniesienia się ku wyższemu światu idei. Odnosi się to w 
taki sam sposób do twórczości artysty, jak i do działalności rzemieślnika, który swoją 
umiejętność przekształcania natury w sztukę uzyskuje na drodze zdolności wnikliwej 
obserwacji i nowatorskiego myślenia. Chociaż artysta inspirację do wynalazku czerpie z 
postrzeżeń empirycznych, to umiejętność odkrycia w nich nowego sposobu połączenia 
znanych elementów, albo wskazania dla nich nieznanego jeszcze, oryginalnego 
zastosowania, czy w skrajnym wypadku, nawet stworzenia nowych rzeczy, opiera się na 
własnych zdolnościach intelektualnych. Natura dla twórcy stanowi coś w rodzaju chaosu 
różnorakich tworów, które dopiero w wyniku aktywności ludzkiego ducha mogą stać się 
materią dzieła sztuki. Chodzi więc o taki sposób postępowania, który Goethe opisuje w 
rozprawie O pochodzeniu sztuk pięknych: „To, co widzimy w naturze jest siłą 
pochłaniającą siłę; nic trwałego, wszystko przemijające, w każdej chwili tysiące zarodów 
zdeptanych i zrodzonych tysiące; okazała i wielka, nieskończenie różnorodna; wszystko 
to piękne i szkaradne, dobre i złe istnieje obok siebie na równych prawach.”505 A zaraz 
dalej dodaje: „(…) człowiek w miarę swego rozwoju umacnia się przeciwko naturze, aby 
uniknąć jej tysiąckrotnego zła i rozkoszować się tylko tym, co dobre, aż w końcu udaje 
mu się zamknąć ogół swych prawdziwych i nabytych potrzeb w zamku i, w miarę 
możności uwięzić całe rozproszone piękno i szczęśliwość w jego szklanych murach (…), 
nie mając podniety do korzystania z natury rozpływają się w dobroczynności, 
uczciwości i cnocie.”506 Sztuka, twórczość artystyczna, stanowi kwintesencję opozycji 
pomiędzy naturą i kulturą. Sztuka jest kulturą par excellence. 

                                                             
504 Wprowadzone tu sformułowanie całkowicie przypadkowo koresponduje z Bierdiajewowskim 

opisem dostosowawczej do determinizmu świata aktywności człowieka. 
505 J. W. Goethe, O pochodzeniu sztuk pięknych, ich prawdziwej naturze i najlepszym działaniu, przez J. G. 

Sulzera, Lipsk 1772, tłum. D. Kasprzyk, [w:] tegoż, Wybór pism estetycznych, red. T. Namowicz, Warszawa 
1981, s. 86. 

506 Tamże, s. 86-87. 
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Kiedy więc Bierdiajew pisze, że: „Sztuka jest sferą twórczości par excellance”507 albo 
też nieco dalej stwierdza, że „w sztuce występuje twórcze zwycięstwo nad ciężarem 
«tego świata», nigdy zaś dostosowanie się do «tego świata»„508, to bardzo wyraźnie, choć 
być może nie całkiem w sposób zamierzony, odwołuje się do klasycznego pojęcia sztuki 
jako czysto ludzkiej umiejętności przekształcania świata w rzeczywistość idealną. Ta 
postawa z pewnością jest charakterystyczna dla tradycji filozoficznego platonizmu509, 
który jest bliski również rosyjskiemu filozofowi510. Tym bardziej, że dla Bierdiajewa 
aspekt wyzwolenia się twórczej wolności z determinizmu materii jest jednym z 
ważniejszych wątków poruszanych w rozważaniach o sztuce i pięknie. Jak pisze rosyjski 
filozof: „Akt sztuki jest wprost przeciwny wszelkiej ociężałości, w nim następuje 
wyzwolenie. Istota twórczości artystycznej tkwi w zwycięstwie nad ciężarem 
determinizmu. W sztuce człowiek żyje poza sobą, poza swoją ociężałością, ciężarem 
życia.”511. Rozumiana w ten sposób sztuka staje się aktem przeniesienia w inny świat, 
nawet jeśli sama nie jest – nad czym filozof ubolewa – rzeczywistością królestwa 
wolności i ducha, to bez wątpienia jest jego najdoskonalszym symbolem. 

Myśląc w ten sposób o sztuce, Bierdiajew pozostaje bardzo bliski wszystkim 
estetykom platonizującym. Poza wspomnianym już Batteux, należałoby tu wymienić 
chociażby Shaftesbury’ego512, a zwłaszcza Schillera513. Kiedy bowiem patrzymy na 
otaczającą nas przyrodę, twierdzi na przykład Schiller, dostrzegamy jej piękno tylko 
wówczas, gdy potrafimy wznieść się ponad sferę materii ku światu idealnemu i gdy 
jesteśmy w stanie ujrzeć w niej nie tylko przedmiot zaspokojenia pragnień, czy obiekt 
                                                             

507 Bierdiajew, Sens twórczości, s. 189. 
508 Tamże. 
509 Por. W. Tatarkiewicz, Sztuki piękne, [w:] tenże, Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1988, s. 28 i nast. 
510 Stanowisko filozofa nie jest pod tym względem jednoznaczne. Bierdiajew stanowczo nie uważa się 

za pojęciowego realistę i w tym sensie jest antyplatonikiem (M. Bierdiajew, Autobiografia filozoficzna, s. 
274), w szczególności krytykuje uproszczony chrześcijański platonizm sprowadzający się do wyobrażenia 
o doskonałym życiu w transcendentnym niebie (tenże, Sens twórczości, s. 65, przypis). Przypisując 
Bierdiajewowi „platonizm” mam na myśli deklarowany przez niego szeroko rozumiany idealizm. Tym 
bardziej, iż głosił, że: „Na pewnym szczeblu świadomości człowieka filozofia wychodzi od dualistycznej 
świadomości, od rozróżnienia świata zmysłowego i świata idei, fenomenu, noumenu, zjawiska i rzeczy w 
sobie. Od tego wychodzili Platon i Kant, i na tym polega ich nieprzemijające znaczenie i głębia” (M. 
Bierdiajew, Zarys metafizyki eschatologicznej, tłum. W. i R. Paradowscy, Kęty 2004, s. 21). W sposób 
bezpośredni inspirowała Bierdiajewa platońska koncepcja miłości, w wersji proponowanej przez W. 
Sołowjowa (W. Sołowjow, Sens miłości). Por: C. Jędrysko, Filozofia twórczości Mikołaja Bierdiajewa i 
Włodzimierza Sołowjowa, s. 75. 

511 Bierdiajew, Sens twórczości, s. 189. 
512 Por. A. A. C. Shaftesbury, List o entuzjazmie. Moraliści, tłum. A. Grzeliński, Toruń 2007, zwłaszcza s. 

163 i nast. 
513 Na temat teorii estetycznej Fryderyka Schillera zob. K. Kaśkiewicz, Piękno i wzniosłość w filozofii 

Fryderyka Schillera, Toruń 2004.  
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budzący w nas lęk, ale dzieło sztuki. W wytworach natury, tylko człowiek potrafi dojrzeć 
ich pozapragmatyczną celowość. Dla form, które na tej drodze uznajemy za piękne, 
szukamy przyczyn poza koniecznymi prawami fizyki, chemii, czy zoologii, w ich 
wewnętrznej wolności, tak jakby same potrafiły dokonać wyboru i same sobie zdolne 
były nadać budzący nasz podziw kształt. „W odniesieniu do piękna natury – pisze 
Schiller – dostrzegamy na własne oczy, że istnieje ono dzięki samemu sobie. Nie zmysły, 
lecz rozum mówią nam, że piękno istnieje dzięki regule. Lecz reguła odnosi się do natury 
tak, jak przymus do wolności. Ponieważ regułę jedynie myślimy, natomiast naturę tylko 
widzimy, to przymus możemy pomyśleć a wolność zobaczyć. Rozum oczekuje i domaga 
się reguły, zmysły uczą, że rzecz istnieje sama przez się a nie dzięki regule. Gdybyśmy 
baczyli na technikę, drażniłaby nas chybiona nadzieja, która przecież sprawia nam tak 
wiele przyjemności. Przyjemność musimy więc przypisać wolności a nie technice.”514 

To właśnie za sprawą twórczego aktu ludzkiego ducha przemieniamy świat 
materialny, zamknięty w kręgu biologicznych i przyrodniczych determinizmów, w 
królestwo poddane wolnej woli człowieka. Wraz z pierwszym aktem estetycznego sądu 
twierdzi Schiller, ludzie wyzwolili się z niewoli świata zwierzęcego i zaczęli świadomie 
kształtować swoje otoczenie, a tym samym też przestali być zwierzętami i stali się 
istotami duchowymi515. W przekonaniu niemieckiego poety tylko ludzie dostrzegają 
piękno. Tam, gdzie dla zwierzęcia soczysta trawa jest atrakcyjna jedynie ze względu na 
swą materialną zdolność zaspokajania głodu, dla człowieka, mocą właściwej mu 
zdolności kontemplacji, staje się piękną łąką516. 

Stwierdzenie Bierdiajewa, że: „[w] artystycznej percepcji świat jest dany jako już 
przemieniony i wyzwolony, [że] w percepcji tej człowiek wyrywa się poza ciężar 
świata”517 jest z pewnością wnioskiem jaki dałoby się sformułować tylko na podstawie 
znajomości klasycznej estetyki XVIII wieku. Rzeczywiście Bierdiajew ma rację, kiedy 
zauważa, że w świecie zjawisk nie ma piękna, że powstaje ono dopiero za sprawą 
zdolności ludzkiego ducha, który jakby przenikając na wskroś przez przedmioty 
materialne, niejako poza nimi i niezależnie od nich dostrzega ideę piękna. Nie jest więc 
tak, jak chcieliby to widzieć radykalni empiryści, że człowiek uczy się wzorców piękna 
dzięki mozolnej obserwacji i na drodze zwykłego przyuczenia się, ale raczej że „przynosi 
je” z sobą, jako wartość „nie z tego świata”. Rosyjski myśliciel ma też całkowitą 
słuszność, przynajmniej z perspektywy platoników, gdy mówi, że: „[t]wórczość 

                                                             
514 F. Schiller, Kallias, czyli o pięknie, Kęty 2007, s. 60-61. 
515 Por.: F. Schiller, Listy o estetycznym wychowaniu człowieka, red. I. Krońska, J. Prokopiuk, Warszawa 

1972, zwłaszcza: List 23 i 24. 
516 Najdoskonalej ukazał tę różnicę między postrzeganiem świata przez ludzi i zwierzęta lord 

Shaftesbury. Por.: A. A. C. Shaftesbury, List o entuzjazmie. Moraliści, s. 179/180. 
517 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 162. 
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artystyczna ma naturę ontologiczną, a nie psychologiczną.”518. Piękno bowiem nie daje 
się wyjaśnić jedynie jako efekt jakiegoś zewnętrznego oddziaływania na ludzką 
afektywność, gdyby bowiem tak było, wówczas to dzieło (przedmiot, zjawisko w 
świecie) byłoby czymś ostatecznie miarodajnym, działałoby bowiem najsilniej na jak 
największą liczbę osób (np. sztuka jarmarczna, muzyka rozrywkowa, dzieła kiczowate 
itd.), piękno zaś można uchwycić tylko wówczas, gdy założymy, że jego doskonałą ideę 
nosimy w sobie, że kryje się ona w ludzkim duchu519. 

Z tego też wynika tragizm nierozerwalnie związany z wszelką artystyczną 
działalnością człowieka. Pomiędzy światem idealnym, jaki nosimy w sobie jako istoty 
duchowe, a materią wykonanego lub kontemplowanego dzieła zawsze powstaje 
rozdźwięk, którego w żaden sposób nie jesteśmy w stanie usunąć. Dzieło sztuki, jako 
przedmiot materialny jest tylko niedokładnym odwzorowaniem świata idei (choćby 
tworząc jego metafory i symbole w zjawiskach). Piękno jest tylko ideą, światem w pełni 
doskonałym do którego bezustannie dążymy, a którego nigdy nie będziemy w stanie 
osiągnąć: „Trzeba jasno powiedzieć, że człowiek w swojej egzystencji doczesnej, 
ograniczonej i względnej, tylko wtedy jest zdolny do tworzenia piękna i do doskonałości, 
kiedy wierzy w inne życie - w życie istoty nieorganicznej, absolutnej i nieśmiertelnej. 
Jeżeli człowiek żyje tylko doczesnością, jego siły twórcze obumierają, mimo że osiąga on 
zadowolenie oraz staje się próżny i powierzchowny.”520. 

 
* * * 

 
Bierdiajew punktem odniesienia dla formułowanych ocen i wydawanych sądów 

uczynił sztukę klasyczną, jako sztukę pięknej formy521. W efekcie celowego działania 
człowieka (rzemieślnika, artysty, geniusza) w akcie twórczym powstaje dzieło 
                                                             

518 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 162. 
519 Najbardziej wyraźnie problem ten przedstawił św. Augustyn, kiedy pytał: „ (…) czy dlatego coś jest 

piękne, że się podoba, czy też dlatego się podoba, że jest piękne. Bez wątpienia otrzymam odpowiedź, że 
dlatego się podoba, ponieważ jest piękne.” Cytat za W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu poję, Warszawa 1975, 
str. 290, Augustyn twierdził też, że „rzeczą artysty jest tylko zbieranie śladów piękna” (tamże, s. 291). 

520 M. Bierdiajew, Nowe średniowiecze, s. 27 
521 „Umysły ludzi Odrodzenia karmiły się atmosferą starożytności, szukając w niej źródła swobodnej 

twórczości i biorąc stamtąd doskonałą formę dla swoich dzieł (…)” (M. Bierdiajew, Koniec Renesansu, [w:] 
tenże, Nowe średniowiecze…, s. 16-17). Jednak forma będąca wynikiem twórczości renesansowej, w 
odróżnieniu od twórczości starożytnych musi być uznana za mniej doskonałą (mniej skończoną i 
określoną), skoro inna jest już natura jej twórcy, człowieka epoki nowożytnej („Dusze chrześcijan były 
zatrute poczuciem grzechu”, tamże, s. 17). Dzieje nowożytności mogłyby być z tej perspektywy opisane 
jako historia postępującego niszczenia pierwotnie doskonałych form (zawartych źródłowo w naturze). 
Ostatnim etapem tego procesy byłby futuryzm: „zrywa całkowicie ze Starożytnością i z klasycznymi 
formami sztuki” (tamże, s. 35). 
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(materialny przedmiot, albo dzieło sztuki niematerialnej: muzyki lub literatury). 
Niezależnie od tego w jakim materiale (albo w jakim medium) pracuje artysta, za 
każdym razem poświadcza w akcie twórczym zdolność do opanowania właściwej sztuce 
materii. Można chyba powiedzieć, że dzieło staje się w jakiś sposób potwierdzeniem – 
jeśli można użyć takiego sformułowania – zwycięstwa ducha nad materią. W kulturze 
zachodniej tak rozumiana twórczość oznacza każdą aktywność ducha522, w 
szczególności Bóg w teologii chrześcijańskiej utożsamiony jest z wielkim artystą (w 
wyniku połączenia Platońskiej nauki o Demiurgu i starotestamentowego Boga-Stwórcy). 
Świat powstaje jako efekt zwycięstwa ducha nad materią, a każda forma twórczej 
działalności człowieka, jest w jakimś sensie naśladowaniem i kontynuowaniem tego 
wzorca523. Dlatego Bierdiajew stwierdza: „Istota twórczości artystycznej tkwi w 
zwycięstwie nad ciężarem determinizmu”524. Oczywiście tezę tę można rozumieć w 
sposób, w jaki dałaby się ona odnieść na przykład do wspomnianej już wcześniej 
estetyki Fryderyka Schillera, w której piękno (najwyższa wartość klasycznej estetyki) 
utożsamiona została z „wolnością w zjawisku”. Jednak w religijnej filozofii Bierdiajewa 
wypowiedź ta ma inny wydźwięk. Przypomnę raz jeszcze, na co wskazywałam już w 
poprzednich rozdziałach niniejszej monografii, że dzieje interpretowane przez 
Bierdiajewa z perspektywy twórczości i osadzone w kontekście tradycji 
judeochrześcijańskiej, mogą być opisywane jako proces wyzwalania się ludzkiego ducha 
z determinizmu konieczności, utożsamianej w języku religijnym z grzechem: 
„[a]utentyczna droga jest drogą duchowego wyzwalania się ze „świata”, wyzwalania 
ludzkiego ducha z niewoli determinizmu.”525.  

Bierdiajew dostrzega wysiłek wyzwalania się ducha ludzkiego z niewoli 
determinizmu w każdym aspekcie kultury, to znaczy w każdej ludzkiej aktywności, w 
której wolność człowieka ulega przemocy konieczności (w nauce526, w seksualności527, 
w polityce i w życiu społecznym528 itp.). Zwracałam również wcześniej uwagę, że, 
                                                             

522 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 189.  
523 Tę interpretację wprowadza również tłumacz Sensu twórczości. Por. H. Paprocki, Ziemia 

człowiekowi poddana, [w:] M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 5-7. Ta konwencja zakorzeniona jest w Biblii: 
„A wreszcie rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka a Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami 
morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi 
po ziemi! Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i 
niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście 
zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem 
powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi.” (Rdz 1:26-28). 

524 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 189. 
525 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 9.  
526 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 21.  
527 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 160.  
528 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 227. 
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według Bierdiajewa, ten stan rzeczy został wyrażony językiem religijnych symboli w 
micie o upadku Adama. Oznacza to jednak, że zamierzeniem autora Sensu twórczości nie 
jest jedynie opisanie różnych form wspomnianego determinizmu. Jego główną intencją 
jest raczej ukazanie drogi zmierzającej do wyzwolenia się z upadku w determinizm, to 
znaczy drogi prowadzącej do zbawienia od grzechu (uwalniania od determinizmu) w 
sensie religijnym. W tym kontekście czytelne stają się słowa, w których twórczość 
artystyczna nabiera znaczenia wzorca wszelkiej działalności twórczej człowieka: 
„Twórczość artystyczna – raz jeszcze przywołam słowa Bierdiajewa – najlepiej ujawnia 
istotę aktu twórczego. Sztuka jest sferą twórczości par excellence”529.  

Istota właściwie rozumianej twórczości nie może polegać po prostu na wytwarzaniu 
jakiegoś obiektu (dzieła), jak się na ogół uważa, ale realizuje się w samym akcie 
twórczym. Każdy przedmiot sztuki jest bowiem zarazem obiektem naturalnym, rzeczą, 
która stanowi część zjawiskowego porządku przyrody. Istnienie dzieła sztuki jest więc 
również istnieniem zdeterminowanym, choćby w tym sensie, w jakim każde ciało 
obdarzone masą podlega sile grawitacji (na przykład rzeźba). Podany przykład jest 
oczywiście przesadzony, ale oddaje zasadniczą myśl filozofa. Możemy więc założyć, że 
każdy wytwór ludzkiej aktywności ujawnia swoje zdeterminowanie. To zaś oznacza, że 
twórczość człowieka musi polegać nie tyle na zmianie tego oto świata, ani też na 
wytwarzaniu nowych obiektów wypełniających ten oto świat, ponieważ jest to 
rzeczywistość nieuniknionego determinizmu, ale musi ona raczej polegać na tworzeniu 
„innego świata”, a jej skutki muszą się odnosić do „innej rzeczywistości”, ex nihilo, to 
znaczy z wolności530. Nie ma pewności, czy jest to trafna intuicja, faktem jest jednak, że 
Bierdiajew nie jest w tym przypadku precyzyjny. Filozof pisze odwołując się do znanych, 
obciążonych głównie religijnym sensem alegorii: „W sztuce człowiek żyje poza sobą, 
poza swoją ociężałością, ciężarem życia. Wszelki twórczy akt artystyczny jest 
częściowym przemienieniem życia. W artystycznej percepcji świat jest dany jako już 
przemieniony i wyzwolony, w percepcji tej człowiek wyrywa się poza ciężar świata. W 
twórczo-artystycznej relacji do świata już ujawnia się inny świat. Percepcja świata w 
pięknie jest wyrwaniem się ułomności «tego świata» do świata innego. (…) We wszelkiej 
działalności artystycznej już jest tworzony inny świat, kosmos, świat przemieniony i 
wolny. Strup spada z oblicza świata.”531.  

Zanim spróbuję dokładniej określić preferowany przez Bierdiajewa sposób 
rozumienia twórczości (w opinii filozofa byłoby to zarazem zrealizowanie podobieństwa 

                                                             
529 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 189.  
530 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 122. 
531 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 189. W cytowanym fragmencie dokonałam niewielkiej korekty. W 

ostatnim zdaniu omyłkowo słowo „korosota” (strup) zostało przełożone w polskim tłumaczeniu jako 
„krasota” (piękno), w efekcie zdanie brzmi niezrozumiale: „Piękno spada z oblicza świata.”.  
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człowieka do Boga, urzeczywistnienie bogoczłowieczeństwa), należy zwrócić uwagę na, 
również konwencjonalne, ujęcie relacji między aktem twórczym, a dziełem. Bierdiajew 
podkreśla, że „(…) w twórczości artystycznej widać tragizm wszelkiej twórczości, brak 
zgodności między zadaniem i jego realizacją. Zadanie wszelkiego aktu twórczego jest 
bezmiernie większe od jego realizacji.”532. Dysproporcję między aktem twórczym i jego 
realizacją, jak już można było się domyślić na podstawie wcześniejszych uwag, da się 
skrótowo ująć jako relację między wolnością i determinizmem. Powstaje więc pytanie, 
czy w ludzkich kompetencjach leży możliwość usunięcia tej dysproporcji? A jeśli nie jest 
to możliwe, to w jaki sposób można wyobrazić sobie twórczość, która byłaby wolna od 
grożącego jej determinizmu?  

Autor Sensu twórczości analizując akt twórczy formułował także tezy historiozoficzne, 
twierdził na przykład, że pokusa ustanowienia epoki niczym nieograniczonego 
tworzenia pojawiała się w historii i to nie raz. Spoglądając z najbliższej nam 
perspektywy, można przypuszczać, że Bierdiajew ma na myśli technikę i 
umaszynowienie, jako narzędzia potęgujące ludzką zdolność tworzenia w świecie. Jest to 
jednak potęga złudna. Zdobycze techniki i osiągnięcia cywilizacji dają wprawdzie 
poczucie panowania nad przyrodą, ale panowanie takie jest możliwe tylko na 
warunkach określonych przez przyrodę, jeśli można użyć takiego personifikującego 
sformułowania. Znaczy to, że twórczość w świecie daje się urzeczywistnić tylko jako 
konsekwencja znajomości praw przyrody. Nie chcę przez to powiedzieć, że twórczość 
wolna od determinizmu miałaby być jakimś rodzajem cudu zawieszającego 
obowiązywanie powszechnych praw przyrody, wskazuję raczej tylko, że twórczość 
rozumiana jako działanie w świecie ma naturę kompromisową533. Twórczość par 
excellence nie byłaby porządkowaniem posłusznym determinizmowi zjawisk, ale aktem 
wolności.  

W tym kontekście innego znaczenia nabierają wspomniane już sformułowania, w 
których opisywana twórczość ma mieć „naturę ontologiczną”, ma „ujawniać inny świat”, 
ma wyrażać „wyrwanie się ułomności «tego świata» do świata innego”, albo wręcz ma 
„tworzyć inny świat”. Powstaje kolejna wątpliwość, czy tworzenie owego „innego 

                                                             
532 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 189.  
533 Jeśli w Sensie historii filozof stwierdza, że dzieje kultury, na przykładzie Średniowiecza, Renesansu, 

humanizmu, reformacji, chrześcijaństwa itd. są porażką, natomiast w Sensie twórczości, wielokrotnie 
powtarza, że kultura w każdym przejawie jest porażką, to jedynie w inny sposób wypowiada tezę 
Spenglera o przemijającej naturze każdej formacji kultury. Pozytywny wniosek jaki jednak na tej 
podstawie Bierdiajew formułuje sprowadza się do afirmacji ludzkiej aktywności, twórczości: „Porażki, 
które boleśnie rzucają się w oczy i przerażają nas, wskazują jedynie na to, że człowiek i ludzkość w swoich 
losach wezwani są do realizacji swoich możliwości na wyższym poziomie, nieskończenie 
przewyższającym wszystkie te realizacje, do których człowiek dążył w swojej historii.” (M. Bierdiajew, 
Sens historii, s. 133). 



 148

świata” ma rzeczywiście dokonywać się tu i teraz i czy jest to w ogóle możliwe?534 By 
odpowiedzieć na to pytanie, muszę najpierw podsumować pewne historiozoficzne 
uwagi filozofa, które formułowane są w całym Sensie twórczości, chociaż przedmiotem 
szczegółowej analizy są one dopiero w trzecim rozdziale niniejszej monografii535.  

Po pierwsze, używając symbolicznego języka religijnego, można powiedzieć, że 
pierwszą epoką w której realizuje się ludzka wolność jest epoka prawa (nazywana także 
epoką starotestamentową). Oczywiście chodzi tu również o pewną postawę ludzką, 
która wyraża się po prostu w posłuszeństwie wobec prawa536. Posłuszeństwo to należy 
rozumieć maksymalnie szeroko, a więc jako każdą formę poddania się normie 
interpretowanej jako wyraz Boskiej woli: „Ogólnie obowiązujące posłuszeństwo normie, 
logicznej, etycznej i estetycznej, w tworzeniu zdyferencjonalizowanej kultury oznacza 
posłuszeństwo skutkom grzechu, oznacza dostosowanie się do determinizmu, ale nie 
jest twórczością. Pieczęć grzechu i związanego z nim determinizmu, leży na całej 
kulturze, w której nie można wyrazić twórczego ducha człowieka.”537. W tym kontekście 
należy odczytywać cały passus poświęcony „sztuce kanonicznej”538, jako sztuce 
wynikającej z twórczości artystycznej rozumianej jako wypełnienie wymogów kanonu.  
                                                             

534 W tym miejscu nasuwają się natychmiast pewne kontrprzykłady krytykowanych przez Bierdiajewa 
ideologii utopistycznych, zwłaszcza socjalistycznych. W eseju dotyczącym antropozofii Bierdiajew pisał: 
„Wszystkie społeczne utopie są nie do zrealizowania i po prostu są nędzne. Właśnie dlatego, że pragną 
zbudować społeczne losy ludzkości niezależnie od całego kosmosu, którego moce oddziałują na życie 
społeczne” (M. Bierdiajew, Teozofia i antropozofia w Rosji). Tadeusz Sucharski, analizując koncepcję 
„rosyjskiej idei” zauważa: „Skrzętnie poszukiwał postaw zorientowanych na świat ducha, czego pięknym i 
przejmującym świadectwem jest Rosyjska idea, sam jednak w trakcie pracy nad nią nie potrafił oderwać 
się od tego świata” (T. Sucharski, Zamysł Stwórcy w odniesieniu do Rosji. Bierdiajew w poszukiwaniu „idei 
rosyjskiej|”, [w:] Mity antyczne (greckie, rzymskie i bizantyjskie) w literaturze, filozofii i sztuce przełomu XIX 
i XX wieku, pod red. J. Ławskiego i K. Korotkicha, Białystok 2008, s. 809. 

535 Por. M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 264 i nast.: „Świat przechodzi przez trzy epoki Boskiego 
objawienia: objawienie prawa (Ojca), objawienie odkupienia (Syna), objawienie twórczości (Ducha). Tym 
epokom towarzyszą różne znaki na niebiosach. Nie znamy natomiast wyraźnych granic chronologicznych 
tych epok. Wszystkie trzy epoki współistnieją ze sobą. Obecnie nie do końca zostało przezwyciężone 
prawo i nie dokonało się jeszcze odkupienie grzechu, chociaż świat wchodzi w nową epokę religijną. 
Natomiast w epoce prawa świat przeczuwał nowe epoki religijne: nie tylko prorocka świadomość Starego 
Testamentu, ale także drżenie duszy w pogaństwie, oczekiwały przyjścia Chrystusa-Odkupiciela. Trzy 
epoki Bożego objawienia w świecie są trzema epokami objawienia na temat człowieka. W pierwszej epoce 
przez prawo zostaje oskarżony grzech człowieka i ujawniona naturalna moc Boska; w drugiej epoce 
człowiek zostaje usynowiony Bogu i ujawnione wybawienie od grzechu; w trzeciej epoce ostatecznie 
ujawni się boskość twórczej natury człowieka i moc Boża stanie się mocą człowieka. Objawienie o 
człowieku jest zarazem ostatecznym objawieniem Bożym o Trójcy”. 

536 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 95. 
537 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 96. 
538 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 190. Mowa jest bowiem, w analogii do wcześniejszego cytatu, nie 

tylko o kanonicznej sztuce, ale również kanonicznej nauce, rodzinie, państwie. Bierdiajew podaje na 
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Po drugie, epokę odkupienia utożsamia Bierdiajew z chrześcijaństwem i z typową dla 
chrześcijaństwa postawą ascetyczną. Tak jak epoka prawa odpowiadałaby mentalności 
starotestamentowej, tak epoka odkupienia – przez analogię – byłaby obowiązywaniem 
mentalności nowotestamentowej539. Źródłem tak rozumianej mentalności 
chrześcijańskiej byłaby epoka chrześcijaństwa patrystycznego, w którym kształtuje się 
między innymi doktryna Kościoła dotycząca grzechu i zbawienia: „Cała ta epoka 
chrześcijaństwa – podkreśla Bierdiajew – stała pod znakiem świadomości grzechu i 
świadomości odkupienia dokonanego przez Chrystusa jako jedynej drogi wybawienia 
się od grzechu. Świadomość religijna powinna być całkowicie zwrócona ku Chrystusowi, 
a nie ku człowiekowi. Świadomość bezsiły człowieka jest konieczna dla uświadomienia 
sobie prawdy odkupienia.”540. Bierdiajew podkreśla tu przede wszystkim, że 
chrześcijaństwo rozwinęło się w tej epoce (w Średniowieczu) w taki sposób, że 
pożądaną postawą życiową stała się w jego doktrynie nie twórczość, ale duchowa 
asceza. Religia chrześcijańska jednostronnie została zinterpretowana jako religia 
odkupienia od świata, od następstw grzechu, itd.541 Taka wykładnia jest jak najbardziej 
zgodna z literą Ewangelii, ponieważ, Bierdiajew podkreśla ten fakt kilkakrotnie, 
Ewangelia milcząc o twórczości nie czyni z niej Boskiego prawa, a więc nie przekształca 
twórczości w żadną formę posłuszeństwa. Twórczość pozostaje tajemnicą542.  

Wydaje się, że obraz mentalności chrześcijańskiej jaki szkicuje tutaj Bierdiajew 
pozostaje w znacznym stopniu zgodny z obrazem chrześcijaństwa wyłaniającym się z 
krytyki sformułowanej przez Fryderyka Nietzschego, a więc chrześcijaństwa jako 
wypaczenia pierwotnej afirmacji życia, przekształconego w naukę o zaprzeczeniu 
życia543. „Nietzsche przeczuwał, jak nikt w całej historii, – pisze Bierdiajew – twórcze 

                                                                                                                                                                                              
przykład, że „[w]edług marksizmu «nauki i sztuki» nie są twórczością, a jedynie dostosowaniem się” 
(tamże, s. 85). Te wątki są przez filozofa rozwijane szerzej i prowadzą konkluzji, że kultura jako taka jest 
w całości formą dostosowania się do świata, a z tej perspektywy może być uznana za porażkę.  

539 Ta analogia nie jest do końca uzasadniona. Bierdiajew bowiem o „prawdzie nowotestamentowej” 
czy „prawdzie ewangelicznej” (Sens twórczości, s. 78) pisze w sposób nie pozostawiający wątpliwości, że 
chodzi w niej o najwyższą formę prawdy. Identyfikowanie „trzeciej epoki” z prawdą ewangeliczną 
(niekoniecznie wyrażającą się w kanonicznych formach religijności chrześcijańskiej) nie jest niczym 
oryginalnym. Jako przykład zastosowania podobnego schematu historiozoficznego można podać myśl G. 
E. Lessinga, czy G. W. F. Hegla.  

540 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 68.  
541 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 78 i nast. 
542 Por. M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 81 i nast.  
543 Jaspers prezentuje tę postawę wskazując na wypowiedzi Nietzschego charakteryzujące 

psychologicznie postawę Jezusa: „Jezus nie urzeczywistnia nowej wiary, lecz nową przemianę, nie nową 
wiedzę, lecz nową praktykę życiową (VIII, 259). Kieruje nim „głęboki instynkt” tego, „jak powinno się żyć, 
by się czuć «w niebie», by się czuć «wiecznie»„ (VIII, 259). Szczęśliwość, którą przeżył Jezus, którą osiągnął 
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powołanie człowieka, czego nie uświadamiała sobie ani antropologia Ojców Kościoła, 
ani antropologia humanistyczna. Ona przeklinała dobrych i sprawiedliwych za to, że 
nienawidzą ludzi twórczych. Powinniśmy podzielać mękę Nietzschego, która jest na 
wskroś religijna. Odpowiedzialność za jego los winniśmy wziąć na siebie. Przez 
Nietzschego zaczyna się nowe antropologiczne objawienie w świecie, które w swojej 
ostatecznej świadomości, w swoim Logosie, powinno stać się chrystologią człowieka”544. 
A jednocześnie podkreśla, że „Idee Nietzschego są bezsilne i powinny zostać odrzucone. 
Nietzsche nie znał drogi do nadczłowieka i zginął w tragicznej bezsile.”545 Według 
Bierdiajewa Nietzsche rozważał rzeczywistość w obrębie tylko dwuelementowego 
świata chrześcijańskiego: „Nietzsche znał religijnie jedynie prawo i odkupienie, w 
których nie ma twórczego objawienia człowieka. Znienawidził więc prawo i odkupienie. 
Nietzsche znienawidził Boga, ponieważ był opętany przez nieszczęsną ideę, że 
twórczość człowieka nie jest możliwa, jeśli istnieje Bóg.”546. 

Trzecia, ewangeliczna (we właściwym rozumieniu tego słowa547) epoka afirmacji 
ludzkiej wolności byłaby ziszczeniem „religijnej epoki twórczości”548. Nadałaby 
właściwy sens ludzkiemu powołaniu do kontynuowania aktu Boskiego stworzenia. Bóg 
– pisze Bierdiajew – pragnie, by człowiek wyraził swoją miłość do Stwórcy, nie w 
posłuszeństwie wobec prawa, ani nie w eskapizmie i ascezie, ale w „dobrowolnym 
wysiłku twórczym”549. Ten nieujawniony w Ewangelii aspekt człowieczeństwa ma się 
objawić w samym człowieku mocą jego twórczej aktywności, ma stanowić właściwy cel 

                                                                                                                                                                                              
dzięki swej praktyce życiowej, jest „psychologiczną rzeczywistością zbawienia” (VIII, 359).” (K. Jaspers, 
Rozum i egzystencja. Nietzsche i chrześcijaństwo, tłum. Cz. Piecuch, Warszawa 1991, s. 186). 

544 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 75. 
545 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 75-76. 
546 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 88. Z tymi słowami korespondują wcześniejsze stwierdzenia 

filozofa: „Uzasadnienie twórczości – pisze Bierdiajew – ujawnia się nie przez gwałt zadany Ewangelii, ale 
w innym aspekcie. Czujemy święty autorytet milczenia Ewangelii na temat twórczości. W tym absolutnym 
milczeniu Pisma Świętego przejawia się mądrość Boga. Rozwiązanie sensu tego milczenia oznacza 
rozwiązanie tajemnicy człowieka, jest aktem wyższej samoświadomości człowieka. Jedynie człowiek, 
który nie osiągnął wyższej samoświadomości szuka uzasadnienia twórczości w Piśmie Świętym, to znaczy 
pragnie podporządkować twórczość prawu i odkupieniu.” (tamże, s. 81).  

547 „Absolutna prawda chrystologiczna jedną swoją stroną zwrócona ku odkupieniu grzechu i 
wybawieniu ze zła, drugą zaś swoją stroną zwrócona ku pozytywnemu, twórczemu powołaniu człowieka, 
ujawnia chrystologię człowieka. Nowotestamentowa prawda ewangeliczna jest jedynie częścią prawdy 
chrystologicznej, zwróconą ku zbawieniu i odkupieniu, i nie należy w niej poszukiwać bezpośredniego 
uzasadnienia twórczych celów człowieka. W Ewangelii ujawnia się tylko jeden aspekt Chrystusa, 
Absolutnego Człowieka, który dokonuje odkupienia i zbawienia ludzkiej natury.” (M. Bierdiajew, Sens 
twórczości, s. 80) 

548 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 84.  
549 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 80. 
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antropologii, ma być objawieniem atropologicznym550. Akt Boskiego stworzenia 
zakończył się szóstego dnia, jak opisuje to starotestamentowy mit, ale wymaga 
ludzkiego dopełnienia551. 

Należy jednak podkreślić, że za alegoriami formułowanymi Bierdiajewa nie stoi żadna 
ukonkretniona forma wiedzy o tym, co nazywa on epoką twórczości. Znamienne pod 
tym względem są słowa, jakie padają na ostatniej stronie omawianej rozprawy: „Nie 
wiadomo czym jest twórczość”552. Z eschatologicznym optymizmem Bierdiajewa 
kontrastuje pesymistyczna ocena dotychczasowych osiągnięć kultury. Niepodważalna 
wartość wczesnego Odrodzenia staje się dla filozofa podstawą do refleksji wychodzącej 
poza oceny osiągnięć cywilizacyjnych, artystycznych czy naukowych. W opinii 
rosyjskiego filozofa cała praca kulturotwórcza jest jedynie symbolem nieujawnionej 
jeszcze w pełni twórczej natury człowieka. Przykład dostarczany przez sztukę piękną 
jest znamienny: najwyraźniej ujawnia się w niej kontrast między sztuką i życiem553. 
Tworzenie sztuki jest bowiem zawsze wytwarzaniem iluzji życia (w tym wyraża się 
symboliczna natura kultury), człowiek własne życie powinien raczej uczynić dziełem 
sztuki, w której jedynie może spełnić się jego twórcze powołanie554. „Stoimy na progu 
światowej religijnej epoki twórczości, na kosmicznej przełęczy. – stwierdza Bierdiajew – 
Dotychczas całe tworzenie «kultury» było jedynie przygotowawczą aluzją, znakiem 
autentycznej twórczości świata innego. W tworzeniu «kultury» ujawnia się jedynie 
tragiczna dwoistość ludzkiej natury wyrywającej się z pęt determinizmu, ale nie zostaje 
osiągnięty inny byt. Można to porównać do pogańskich krwawych ofiar, które jedynie 
poprzedzały autentyczne odkupienie świata przez ofiarę Chrystusa na Golgocie, ale nie 
dawały samego odkupienia, gdyż twórcze wysiłki człowieka tworzącego wartości 
kultury dotychczas jedynie poprzedzały autentyczną religijną epokę twórczości, która 
zrealizuje inny byt. Religijna epoka twórczości będzie przejściem do innego bytu, a nie 
tylko do innej «kultury», nie do innych «nauk i sztuk». Religijna epoka twórczości jest 
trzecim objawieniem, objawieniem antropologicznym, następującym po objawieniach 

                                                             
550 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 82 
551 „Proces rozwoju świata nie może być jedynie odkupieniem grzechu, jedynie zwycięstwem nad złem. 

Proces rozwoju świata – ósmy dzień stworzenia – oznacza kontynuowanie stworzenia. W światowym 
procesie kosmogonicznym dokonuje się objawienie wszystkich tajemnic Bożych, tajemnic stworzenia i 
twórczości. Proces rozwoju świata jest twórczym procesem objawienia, w którym jednakowo uczestniczą 
Stwórca i byt stworzony. W twórczości bytu stworzonego ujawniają się Syn Boży i Duch Boży. Tworzący 
człowiek ma wspólnotę z naturą Boską, w nim kontynuuje się Bogoczłowiecza twórczość.” (M. Bierdiajew, 
Sens twórczości, s. 115-116). 

552 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 277. 
553 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 190. 
554 Za porażkę należy uznać fakt, że „[t]wórczość przelewa się w doskonałą sztukę, a nie w doskonałe 

życie” (M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 190).  
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Starego i Nowego Przymierza.”555 Tezy Bierdiajewa są radykalne, nie ma w nich z 
pewnością mowy o jakiejś nowej formie kultury. To, co filozof rozumie przez „religijną 
epokę objawienia” czy „religijną epokę twórczości” rozumie jako „inny byt”, inny sposób 
bycia556. 

 
  

                                                             
555 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 86. Por. tamże, s. 133.  
556 Warto zaznaczyć, że owo bycie (jako objawienie antropologiczne) dokonać się może tylko w 

człowieku, w osobie i w ten sposób, w tej kolejności, dotyczyć będzie całego świata. Piotr Mrzygłód 
sformułował następujący wniosek: „Związek człowieka z Bogiem powoduje bowiem fakt, że osoba ludzka, 
dążąc do osobistego zbawienia, powinna równocześnie dążyć do zbawienia całego świata. Aby ten cel 
zrealizować, ludzie powinni nasycić społeczeństwo i historię wartościami osobowymi. W ten sposób 
przybliżą nadejście nowej ery w dziejach ludzkości – «epoki Bogo-człowieczeństwa i Bogoludzkości». Ta 
utopia Bierdiajewowska z czasem jednak stanie się fundamentem jego filozofii społecznej, która będzie 
miała wynikać z przyjęcia przez świat prawdziwego chrześcijaństwa.” (P. Mrzygłód, Człowiek jako osoba 
na tle egzystencjalistycznej twórczości Mikołaja Bierdiajewa, „Perspectiva” 1 (16) /2010, s. 196.). Por. także 
F. Copleston, Historia filozofii , t. 11: Pozytywizm logiczny i egzystencjalizm, tłum. B. Chwedeńczuk, 
Warszawa 2007, s. 89). 
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1. „Po Spenglerze jest już tylko przepaść”  
 
Przeciwstawienie kultury i cywilizacji pojawiło się w pismach Bierdiajewa w tym 

samym czasie, gdy podobny problem postawił w swoich pracach Oswald Spengler. 
Pierwszy tom Zmierzchu Zachodu, głównego dzieła historiozoficznego niemieckiego 
filozofa, został wydany w Wiedniu w 1918 roku, w tym samym roku, w którym 
Bierdiajew ukończył pisanie Filozofii nierówności, wydanej w poprawionej wersji w 
1923 roku (rok wcześniej, w Monachium, opublikowany został tom drugi głównej 
rozprawy Spenglera). Aleksandr Aleksandrowicz Jermiczjew, w książce Tri swobody 
Nikołaja Bierdiajewa, zaliczył rosyjskiego filozofa do wąskiego grona prekursorów 
konfrontacji kultury i cywilizacji: „przeciwstawienie kultury i cywilizacji jest 
charakterystyczne dla XX wieku, – pisze Jermiczjew – a Bierdiajew był jednym z 
pierwszych wyrazicieli tego poglądu”557. A. A. Jermiczjew Bierdiajewowskie rozumienie 
cywilizacji scharakteryzował następująco: „(…) cywilizacja oznacza samo życie w jego 
samowystarczalności, jest samą realnością, która odrzuca wszystko, co jest poza nią. 
Kultura jest przedostatnia. Cywilizacja – ostatnia w tym świecie, ponieważ jej celem jest 
ona sama.”558.  

W Autobiografii filozoficznej Bierdiajew wspomina o sukcesie odczytów, które przed 
opuszczeniem Rosji wygłaszał w Wolnej Akademii Kultury Duchowej559. Wykłady te 
były poświęcone głośnej rozprawie Oswalda Spenglera, która niedawno została 
opublikowana w Niemczech560. Niedługo potem, we wrześniu tego samego roku 
Bierdiajew wraz z innymi intelektualistami, udał się na przymusową emigrację. W 
Berlinie, wśród wielu nawiązanych kontaktów, doszło również do spotkania ze 

                                                             
557 A. A. Jermiczjew, Tri swobody Nikołaja Bierdiajewa, Moskwa 1990, s. 26. Aleksander Jermiczjew (ur. 

1936) rosyjski filozof, który jako jeden z pierwszych zajmował się „rehabilitacją” rosyjskiej myśli 
„srebrnego wieku”. Był wydawcą i komentatorem dzieł Bierdiajewa, a także Siemiona Franka, Piotra 
Czaadajewa, Fiodora Stiepuna, Władimira Erna, Borysa Jakowienki. 

558 A. A. Jermiczjew, Tri swobody Nikołaja Bierdiajewa, Moskwa 1990, s. 26-27. 
559 „Ogromny sukces miały odczyty w ostatnim roku mego pobytu w Rosji. Na trzech wykładach (o 

książce Spenglera, o magii oraz mój wykład o teozofii) były takie tłumy, że ludzie stali na schodach, a 
nawet na ulicy, a ja sam z trudem mogłem dostać się do sali wykładowej i musiałem się tłumaczyć, że 
jestem przewodniczącym WAKD” (M. Bierdiajew, Autobiografia filozoficzna, s. 215). Odczyty te pozostają 
w ścisłym związku z Sensem historii, książką wydaną w Berlinie w roku 1923 (por. tenże, Sens historii, s. 
8).  

560 Książkowe wydanie wykładów, o których wsp9omina Bierdieajew, zawierające eseje: Stiepuna 
(Oswald Szpengler i Zakat Jewropy), Franka (Krisis zapadnoj kultury), Bukszpana (Niepreieodoljennyj 
racjonalizm) i Bierdiajewa (Predsmiertnyje mysli Fausta) ukazało się w roku 1922.  
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Spenglerem. Nie była to jednak, jak pisze rosyjski filozof, rozmowa udana: „Spengler 
sprawiał wrażenie burżuja”561. Mimo rozczarowującego wrażenia wywołanego 
niekorzystnym przebiegiem bezpośredniego spotkania, historiozoficzna koncepcja 
Spenglera już od dłuższego czasu wywierała wpływ na publikacje Bierdiajewa. Warto 
jednak poddać refleksji, jakie rzeczywiste relacje łączą myśl obu filozofów. 

Wśród krytycznych głosów na temat związków zachodzących między historiozofią 
Bierdiajewa i Spenglera, znaleźć można między innymi takie, w których, jak czyni to na 
przykład Marek Styczyński, nieco prowokacyjnie kwestionuje się nawet 
pierwszorzędność Zmierzchu Zachodu dla ukształtowania się historiozofii myślicieli 
rosyjskich, wskazując bardziej bezpośrednie źródła inspiracji, bijące w obrębie 
rodzimego słowianofilstwa. Interesujący pogląd zacytuję w całości: „To nie Spengler 
pierwszy odkrył, że organiczna natura kultury wyrodnieje w cywilizację – twierdził 
Bierdiajew. Przed nim zjawisko to dostrzegła słowianofilska tradycja Rosji, a nade 
wszystko – pomijając już Chomiakowa, Dostojewskiego i Danilewskiego – Konstanty 
Leontjew, ów «rosyjski Nietzsche». Nie jest także prawdą, że słowianofile odnosili się z 
niechęcią do europejskiej kultury, którą – przeciwnie – wielbili. Z wrogością natomiast 
odnosili się do schyłkowego produktu kultury europejskiej: do cywilizacji – obnaża w 
tym samym tekście własne intelektualne korzenie autor Sensu twórczości.”562 

Nie wdając się w szczegółową polemikę dotyczącą tego, kto rzeczywiście pierwszy 
dokonał pewnych odkryć, można przypuszczać, że zachodzi tu przynajmniej zbieżność 
idei, które w końcu XIX i na początku XX wieku ujawniły się niezależnie zarówno w 
Europie Zachodniej, jak i w Rosji563. Siła ich oddziaływania okazała się na tyle znacząca, 
że również Bierdiajew uznał konieczność zabrania w tej sprawie głosu. W efekcie 
asymilacji i polemiki, dość wcześnie ukształtował się zasadniczy pogląd Bierdiajewa na 
historię564, trzecie dziesięciolecie dwudziestego wieku było w tym przypadku z 
pewnością decydujące dla skrystalizowania się stanowiska rosyjskiego filozofa565. 
Motyw końca panującej dotąd formy kultury pojawia się nie tylko sporadycznie w 
tytułach publikacji z tego okresu (jak w przypadku rozprawki Koniec Renesansu, która w 
oczywisty sposób, nawet w warstwie terminologicznej, nawiązuje do Spenglerowskiego 
Zmierzchu Zachodu), z pewnością jest wątkiem pojawiającym się już w pracach 
wcześniejszych, w których mowa jest często o kryzysie kultury (dotyczy to niemal 
                                                             

561 M. Bierdiajew, Autobiografia filozoficzna, s. 230.  
562 M. Styczyński, Amor futuri albo eschatologia zrealizowana, Łódź 1992, s. 125.  
563 Analogiczny fenomen, niezależnego od siebie ujawniania się podobnych idei w odmiennych, 

wyizolowanych od siebie nawzajem kręgach kulturowych, omawia Karl Jaspers na przykładzie „czasu 
osiowego”. Skala opisywanego przez niemieckiego filozofa zjawiska jest nieporównanie większa (K. 
Jaspers, O źródle i celu historii, tłum. J. Marzęcki, Kęty 2005, s. 17 i nast.).  

564 A. Ostrowski, Bierdiajew. Egzystencja w perspektywie eschatologicznej, Lublin 1999, s. 150.  
565 M. Bierdiajew, Sens historii, s. 7. 
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wszystkich publikacji Bierdiajewa z drugiego dziesięciolecia dwudziestego wieku, od 
Filozofii wolności począwszy, a na Kryzysie sztuki kończąc).  

Warto również w tym miejscu dodać, że chociaż Spengler stał się 
niekwestionowanym liderem historiozoficznego fatalizmu i katastrofizmu na początku 
dwudziestego wieku, to jednak, jak trafnie zauważają komentatorzy, część idei tak 
charakterystycznych dla jego teorii kultury bez wątpienia obecna była już w 
dziewiętnastowiecznej myśli rosyjskiej. Szczególną pozycję, wśród autorów 
wymienionych przez Styczyńskiego, zajmuje Mikołaj Danilewski, który wyprzedzając 
Spenglera o całe półwiecze, postulował istnienie wielości, autonomicznych kultur. Jego 
idee, wyrażone zwłaszcza w głośnej książce Rosja i Europa (z roku 1871) stały się 
ważnym głosem w dyskusji, jaka toczyła się w owym czasie w Rosji między 
zwolennikami okcydentalizmu i słowianofilami. Danilewski w sporze tym nie 
opowiedział się po żadnej ze stron, uważał bowiem, że Rosja reprezentuje po prostu 
własną, odrębną kulturę566. Dlatego też za błąd uznawał próby absolutyzacji 
jakiegokolwiek lokalnego ducha narodowego (również „zasad rosyjskich”) i 
podnoszenia ich do rangi nośnika i wyraziciela idei ogólnoludzkich567. Poglądy 
Danilewskiego zostały wyrażone wcześniej, miały charakter antycypujący w 
szczególności wobec Spenglerowskiej idei wielości kultur, którą rosyjski historyk 
zaprezentował w postaci teorii „typów kulturalno-historycznych”568, wpisujących się po 
części w istniejące już wówczas koncepcje filozoficzne (między innymi Schellinga). 
Danilewski wyróżniał dziesięć takich typów (egipski, chiński, starosemicki, indyjski, 
irański, hebrajski, starogrecki, rzymski, arabski, europejski), które uważał za 
niesprowadzalne do siebie, monadyczne i autonomiczne jednostki kulturowe. Z 
perspektywy niniejszej pracy być może najbardziej interesująca pozostaje 
charakterystyka kultury europejskiej (nazywanej także przez autora Rosji i Europy 
kulturą romano-germańską), która choć uważna jest przez Danilewskiego za 
najwspanialszy typ kulturalno-historyczny, jednocześnie ulega postępującemu 
rozkładowi i chyli się ku niepowstrzymanemu upadkowi569.  

Styczyński, w przywołanym na początku niniejszego rozdziału cytacie, nie dokonał 
oczywiście nadinterpretacji myśli Bierdiajewa. W istocie bowiem streścił autorskie 
poglądy filozofa, wyrażone w eseju Predsmiertnyje mysli Fausta (z roku 1922). Kilka 
poruszonych tam kwestii wymaga jednak nieco dokładniejszego przeanalizowania, 
ponieważ rzucają one światło również na inne, bardziej znane prace filozofa.  

                                                             
566 Por. N. Davies, Europa. Rozprawa historyka z historią, tłum. E. Tabakowska, Kraków 2010, s. 35; Z. 

Kuderowicz, Filozofia dziejów, Warszawa 1973, s. 179 i nast.  
567 A. Walicki, Rosyjska filozofia i myśl społeczna od Oświecenia do marksizmu, Warszawa 1973, s. 428. 
568 Tamże, s. 430. 
569 Tamże, s. 433. 
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„Książka Spenglera ma ogromne znaczenie. – pisze w omawianym eseju Bierdiajew – 
Pozwala odczuć kryzys, przełom, koniec całej epoki historycznej. Mówi o wielkim 
niepowodzeniu Europy Zachodniej. My, Rosjanie, już od dawna pozostajemy oderwani 
od Europy Zachodniej, od jej życia duchowego. Dlatego, że nie mamy już do niej dostępu, 
wydaje się nam ona bardziej pomyślna, stateczniejsza, szczęśliwsza, niż jest w 
rzeczywistości”570. Dla Bierdiajewa nie ulega wątpliwości, że specyfika historyczna i 
kulturowa Rosji, w szczególności jej niezależność od duchowych prądów Europy 
Zachodniej, nie daje się interpretować tylko jednostronnie, w kategoriach godnego 
pożałowania izolacjonizmu. Wprawdzie Rosja nie przeżyła Renesansu, ani Oświecenia w 
sposób, w jaki dokonało się to w innych krajach europejskich, ale, zauważa Bierdiajew, 
być może dzięki temu zachowała się w Rosjanach znacznie większa ufność wobec 
dziedzictwa europejskiego. Z drugiej jednak strony rewolucja bolszewicka okazała się 
punktem zapalnym i jedną z najważniejszych przesłanek prowadzących do wybuchu 
pierwszej wojny światowej. „Jeszcze przed [pierwszą] wojną światową – podkreśla 
filozof – bardzo wyraźnie odczułem kryzys europejskiej kultury, nadejście końca całej 
epoki światowej, co wyraziłem w swojej książce pt. Sens twórczości. Podczas wojny 
napisałem rozdział Koniec Europy571, w którym wyraziłem myśl, że zaczyna się zmierzch 
Europy, że Europa się kończy, jako monopolista kultury, że nieuniknione jest wyjście 
kultury poza granice Europy, na inne kontynenty, na inne rasy. Wreszcie, dwa lata temu 
napisałem esej Koniec Renesansu i książkę Sens historii. Filozofia losu człowieka, w 
których zdecydowanie wyraziłem ideę, że przeżywamy koniec nowej historii, że 
wyczerpujemy pozostałą już resztkę renesansowego okresu historii, że kultura starej 
Europy chyli się ku upadkowi. Dlatego książkę Spenglera czytałem ze szczególnym 
wzruszeniem”572. 

Jakie są powody tego „szczególnego wzruszenia”? Bierdiajew zwraca tu oczywiście 
uwagę na podstawy światopoglądu reprezentowanego przez Spenglera. W szczególności 
podkreśla skrajny historyczny sceptycyzm i relatywizm autora Zmierzchu Zachodu, 
któremu podlega nawet… matematyka. Nauka bowiem staje się dla niego jednym z 
możliwych wyrazów historycznej duszy kultury, traci swoją absolutność, bezczasowość, 
stałość. A idąc dalej, nie istnieje według niego jednolita historia obejmująca, niczym 
wspólną klamrą, całość wydarzeń zachodzących w świecie. Uniwersalizm, jaki w oparciu 
o idee chrześcijańskiej filozofii wprowadzony został do opisu dziejów przez św. 
Augustyna, stracił już swoje obowiązywanie. Krótko mówiąc, Bierdiajew z ubolewaniem 
zauważa, że koncepcja Spenglera nie reprezentuje tego chrześcijańskiego sposobu 

                                                             
570 M. Bierdiajew, Predsmiertnyje mysli Fausta, [w:] N. A. Berdjajew, Padienije Swiaszczonnogo Russkogo 

Carstwa. Publicistika 1914 - 1922, Moskwa 2007, s. 890. 
571 M. Bierdiajew, Koniec Jewropy, „Birżewyje Wiedomosti” (12 czerwca 1915 r.).  
572 M. Bierdiajew, Predsmiertnyje mysli Fausta, s. 890. 



 158

filozofowania: „Spengler jest naturą areligijną. Na tym polega jego tragedia. Uczucie 
religijne znajduje się u niego jakby w atrofii. (…) Spengler jest areligijny. Jest nie tylko 
niereligijny, ale również nie rozumie religijnego życia ludzkości. Pominął rolę 
chrześcijaństwa w losie kultury europejskiej. To jest najbardziej przerażający aspekt 
jego książki. Na tym polega jej duchowa brzydota, to właśnie decyduje o jej potworności. 
Nie trzeba być chrześcijaninem, żeby zrozumieć znaczenie chrześcijaństwa w historii 
kultury europejskiej. Skłaniać do tego powinien patos obiektywności. Ale Spengler nie 
czuje się zobowiązany do takiej obiektywności, nie dostrzega chrześcijaństwa w historii, 
nie dostrzega w nim religijnego sensu. Wie, że kultura religijna zgodnie ze swoją naturą 
również tym różni się od cywilizacji, która jest bezreligijna. Nie pojmuje jednak 
religijnego sensu zawartego w kulturze. Jest skazany na to, by czuć się człowiekiem 
cywilizacji właśnie dlatego, że jest niereligijny. A jednak dane mu było wypowiedzieć 
najszlachetniejsze myśli, jakie w naszej epoce mogły zostać wypowiedziane przez 
pozbawioną wiary duszę. Za jego cywilizacyjnym samopoczuciem i samoświadomością 
daje się odczuć smutek kultury, która straciła wiarę i chyli się ku upadkowi”573. 

Bierdiajew bez wątpienia bardzo cenił Spenglera i zaliczał go, obok Otto Weiningera i 
Houstona Stewart Chamberlaina (mimo ich rażących rasistowskich i mizoginicznych 
poglądów), do najważniejszych filozofów niemieckich po Nietzschem. Naturalnie nie 
przypisuje Spenglerowi „metafizycznego pesymizmu” i uważa go za głosiciela woli życia, 
a więc za filozofa bliższego Nietzschemu, uznaje że jego pesymizm nie ma charakteru 
uniwersalnego i metafizycznego, ale odnosi się jedynie do cywilizacji. Podkreśla 
również, że Spengler odrzucał postęp i rehabilitował ideę wiecznego powrotu574. 
Bierdiajew uznaje, że idea wielości kultur jest zarazem unieważnieniem typowo 
chrześcijańskiej idei jednej ludzkości (i jednej historii). Punkt, który decyduje o 
oryginalności koncepcji Spenglera oznacza jednocześnie zerwanie z chrześcijańskim 
uniwersalizmem. „Fenomen Spenglera, człowieka wyjątkowo utalentowanego, czasami 
bliskiego genialności w pewnych swoich intuicjach, pozostaje bardzo znamienny dla losu 
kultury europejskiej, dla losu duszy faustowskiej. Dalej nie można już iść. Po Spenglerze 
jest już tylko przepaść. Spengler ma wielki dar intuicji, ale jest to dar ślepca”575. 

                                                             
573 Tamże, s. 892-893. 
574 „Spengler wraca do pogańskiego partykularyzmu. Nie ma dla niego ludzkości, nie ma historii 

ogólnoświatowej. Kultury, rasy są zamkniętymi monadami ze swym zamkniętym losem. Według niego 
różne typy kultury przeżywają wir własnego losu. Spengler wraca do helleńskiego punktu widzenia, który 
został przezwyciężony przez świadomość chrześcijańską. Wydaje się, że spłynęła z niego woda chrztu. 
Spengler wypiera się swojej chrześcijańskiej krwi. Dla niego, podobnie jak dla Hellena, nie istnieje 
historyczna dal. Historyczna dal istnieje tylko w takim przypadku, gdy istnieje również historyczny los 
ludzkości, historia światowa, gdy każdy typ kultury jest tylko momentem ogólnoświatowego losu” (M. 
Bierdiajew, Priedsmiertnyje mysli Fausta, s. 894). 

575 M. Bierdiajew, Predsmiertnyje mysli Fausta, s. 895. 
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Bierdiajew doskonale zdaje sobie sprawę, że kluczowe idee, tak charakterystyczne 
dla historiozofii Spenglera, już od połowy XIX wieku obecne są w myśli rosyjskiej. 
Bierdiajew zwraca uwagę zwłaszcza na wspomnianego już historyka, Mikołaja 
Danilewskiego576. Bierdiajew jednak nie kwestionuje doniosłości stawianych przez 
Spenglera tez, przeciwnie, podkreśla genialność intuicji niemieckiego filozofa. Dodaje 
jednak, że nie są one czymś zasadniczo nowym i nieznanym w kręgu myślicieli 
rosyjskich. W tym miejscu przechodzi do wątków, na które wskazał Styczyński 
charakteryzując relacje między myślą Bierdiajewa i historiozofią Spenglera: „Książka 
Spenglera jest lekturą nadzwyczajną, miejscami niemal genialną, intryguje i pobudza 
myśli. Jednak nie może wywrzeć zbyt silnego wrażenia na tych Rosjanach, którzy już 
dawno odczuli kryzys, o jakim mówi Spengler. (…) Te idee wyrażone zostały przez 
Spenglera ze zdumiewającą jasnością. Ale czy są on nowe? Nas, Rosjan, nie da się 
zachwycić tymi ideami. Dawno już znamy różnicę między kulturą i cywilizacją. Wszyscy 
rosyjscy myśliciele religijni potwierdzali tę różnicę. Wszyscy oni czuli osobliwe święte 
przerażenie wobec zagłady kultury i nadciągającego triumfu cywilizacji. Walka z 
duchem mieszczaństwa, który tak ranił Hercena i Leontjewa – ludzi reprezentujących 
tak różne porządki i kierunki – opiera się właśnie na tym motywie.”577 

W szczególności myśl wspomnianego Konstantego Leontjewa wykazuje ściślejsze 
podobieństwo do koncepcji Spenglera i jego oceny zjawisk kultury. Podobnie jak 
Danilewski, Leontjew również uważał, że po kulminacyjnym okresie rozwoju (w epoce, 
od Renesansu do Oświecenia), kultura zachodnioeuropejska chyli się ku upadkowi578. 
„Wszystkie narody Europy, wszystkie kultury Zachodu – pisze Bierdiajew, komentując 
poglądy Leontjewa – znalazły się na skraju przepaści, otchłani organicznego rozkładu i 
śmierci, pozostawiwszy daleko w tyle «kwitnącą złożoność» epoki Renesansu itp.”579. 
Uwielbienie wobec osiągnięć Renesansu czy Średniowiecza filozof łączy z pogardą 
wobec dominacji cywilizacji, co – zresztą antycypując Spenglera i Ortegę y Gasseta – 
zaprezentował już w roku 1875, w książce Bizantynizm i Słowiańszczyzna580. Jeśli więc 
nie w samej idei upadku Zachodu leży doniosłość myśli historiozoficznej Spenglera, to 
na czym ona w istocie polega? Bierdiajew udziela paradoksalnej odpowiedzi: 

                                                             
576 „Kulturalno-historyczne typy Danilewskiego są bardzo podobne do dusz kultur Spenglera, z tą 

jednak różnicą, że Danilewski jest pozbawiony ogromnego intuicyjnego daru Spenglera. Włodzimierz 
Sołowjow krytykował Mikołaja Danilewskiego z chrześcijańskiego punktu widzenia. Dla Spenglera nie w 
historii rozgrywa się los świata, dlatego historia jest dla niego częścią przyrody, zjawiskiem przyrody, nie 
zaś przyroda – częścią historii, jak dla dawnej metafizyki.” (Tamże, s. 895-896). 

577 Tamże, s. 896. 
578 A. Walicki, Rosyjska filozofia i myśl społeczna od Oświecenia do marksizmu, s. 441. 
579 M. Bierdiajew, Konstantin Leontjew. Filozof reakcyjnego romantyzmu, tłum. T. Brzostowska, [w:] 

Wokół Leontjewa i Bierdiajewa, red. J. Dobieszewski, Warszawa 2001, s. 213.  
580 A. Walicki, Rosyjska filozofia i myśl społeczna od Oświecenia do marksizmu, s. 440. 
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„Oryginalność Spenglera nie polega na postawieniu tego tematu. Temat ten występuje z 
niezwykłą ostrością w myśli rosyjskiej. Oryginalność Spenglera polega na tym, że on nie 
chce być romantykiem, nie chce tęsknić za umierającą wielką kulturą przeszłości. On 
chce żyć naprawdę, chce przyjąć patos cywilizacji. On chce być obywatelem 
ogólnoświatowego miasta cywilizacji. Głosi cywilizacyjną skłonność do światowej 
potęgi. Zgadza się by religię, filozofię, sztukę zastąpić techniką, osuszeniem bagien, 
budową mostów czy wynalazkiem maszyn. Specyfika Spenglera polega na tym, że 
jeszcze nie było człowieka cywilizacji, osuszającego bagna, który posiadałyby taką 
świadomość jak Spengler, smutną świadomość nieuchronnego schyłku starej kultury, 
który posiadałaby taką wrażliwość i taki dar wnikania w kulturę tego, co przeszłe.”581. 
Natomiast nieco wcześniej podkreśla, że schyłek Zachodu oznacza dla niego przede 
wszystkim upadek starej kultury Europejskiej, wyczerpanie się jej sił twórczych, koniec 
sztuki, filozofii, religii. Nie oznacza on natomiast końca cywilizacji. Przed cywilizacją 
zachodnią otwiera się właśnie okres dominacji. Dopiero po tym przesileniu nastąpi 
definitywny kres kultury zachodnio-europejskiej, po którym kultura będzie mogła 
rozwinąć się tylko w postaci innej duszy nowej kultury582. 

Spengler składa swoiste wyznanie wiary, deklaruje bowiem, że ufa w konieczność 
dominacji Niemiec w ostatnim okresie rozwoju kultury faustycznej. Jest wyrazicielem 
niemieckiego imperializmu i nacjonalizmu (w taki sposób Bierdiajew interpretuje jego 
rozprawę pt. Duch pruski i socjalizm583). Jednak z perspektywy niniejszej monografii 
najważniejsze są być może końcowe uwagi Bierdiajewa, w których wyraża on swój 
pogląd na naturę nowej epoki: „Kultura duchowa, jeśli nawet w kategoriach ilościowych 
zanika, to jednak zostaje zachowana i trwa w sensie jakościowym. Została niegdyś 
zachowana przez barbarzyństwo i noc dawnego Średniowiecza. Zostanie również 
zachowana przez barbarzyństwo i noc nowego Średniowiecza, aż do momentu wzejścia 
nowego dnia, do nastania chrześcijańskiego Odrodzenia, kiedy nadejdą św. Franciszek i 
Dante nowej epoki”584. 

 
* * * 

 
Spengler sformułował biologizującą, metafizyczną koncepcję kultury, zgodnie z którą 

kultura, analogicznie jak organizmy żywe, rodzi się, podlega rozwojowi przechodząc 
konieczne etapy, począwszy od młodości (kultury prymitywne), przez dojrzałość, aż do 

                                                             
581 M. Bierdiajew, Priedsmiertnyje mysli Fausta, s. 898. 
582 Por. tamże, s. 896. 
583 Wyd. pol. O. Spengler, Duch pruski i socjalizm, tłum. J. Łoziński, [w:] tenże, Historia, kultura, polityka, 

Warszawa 1990, s. 133 i nast. 
584 M. Bierdiajew, Priedsmiertnyje mysli Fausta, s. 900. 
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fazy starości (upadku). Prawa powstawania i ginięcia wyznaczają więc w tym modelu 
nie tylko rytm zmian zachodzących w obrębie rzeczywistości materialnej (martwej i 
organicznej), ale determinują również dynamikę zmian w obrębie zjawisk 
duchowych585. Decydujące znaczenie dla metafizycznego charakteru tej koncepcji ma 
założenie, że „(…) życie organiczne jest zjawiskiem pierwotnym, ideą urzeczywistniającą 
się z możliwości, na wskroś tajemniczym procesem przebiegającym przed naszymi 
oczyma. Idea życia wszędzie ma podobną formę wewnętrzną: płodzenie, narodziny, 
rośnięcie, więdnięcie, zanik – identyczną od najmniejszego wymoczka aż po potężną 
kulturę”586. 

W 1918 roku ukazał się tom pierwszy najgłośniejszego dzieła Spenglera, książki 
jednocześnie decydującej dla późniejszej recepcji całej jego filozofii. W rozprawie, 
zatytułowanej złowieszczo Zmierzch Zachodu, zostały w pełni zaprezentowane kluczowe 
idee organiczności życia kultur. Między innymi został w niej sformułowany pogląd, że 
człowiek kultury swoją energię kieruje do wewnątrz, gdy tymczasem człowiek 
cywilizowany odwrotnie, na zewnątrz. Obserwacja ta z pewnością koresponduje z 
poglądem Bierdiajewa, według którego cywilizacja oznaczała duchową 
powierzchowność587. Rozprawa Spenglera poświęcona jest zasadniczo właśnie tej 
zewnętrznej stronie życia kultury przeżywającej apogeum swojego rozwoju, a więc 
kultury w momencie, w którym chyli się ona ku upadkowi po zrealizowaniu wszystkich, 
zawartych w niej pierwotnie potencji. Dynamika tych zmian ma swoje źródło i racje 
wyjaśniające ją w wewnętrznym „życiu” kultury588. Bierdiajew z pewnością zakłada, że 
możliwe jest diagnozowanie wewnętrznego stanu kultury na podstawie 
obserwowanych, zewnętrznych symptomów. Wykładnia hermeneutyczna oparta na 
powszechnej symboliczności zjawisk kultury daje dostęp do leżącego u ich podstawy 
ducha obiektywnego, zakłada jednak analizę ludzkiej egzystencji589.  

W przekonaniu Bierdiajewa kultura nowożytna zbliża się do nieuniknionego kresu 
swojego rozwoju. To główne podobieństwo, jakie zachodzi między historiozofią 
Bierdiajewa i Spenglera. Różnica obu ujęć polega jednak na tym, że według Bierdiajewa 
nieuchronność końca wszystkich aspektów życia skupiała jego uwagę na religijno-
eschatologicznym wymiarze historii, nieobecnym w historiozofii Spenglera: „Wieczność 
                                                             

585 A. Kołakowski, Wstęp, [w:] O. Spengler, Historia, kultura, polityka, s. 7 i nast.  
586 O. Spengler, Urfragen. Fragmente aus dem Nachlass, München 1965. Cyt. za A. Kołakowski, Spengler, 

Warszawa 1981, s. 150.  
587 Por. M. Bierdiajew, Sens historii, s. 142 i nast. 
588 A. Kołakowski, Wstęp, [w:] O Spengler, Historia, kultura, polityka, Warszawa 1990, s. 9. 
589 „Jedynie w głębi samego siebie człowiek może autentycznie znaleźć głębię czasów, gdyż głębia ta 

nie jest czymś zewnętrznym, obcym człowiekowi, danym z zewnątrz, głębia czasów jest głęboko ukrytymi 
warstwami wewnątrz samego człowieka, warstwami jedynie odsuniętymi przez świadomość na drugi lub 
trzeci plan.” (M. Bierdiajew, Sens historii, s. 21). 
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– czytamy w Sensie twórczości – jest sprawą nie tylko Boga, ale i człowieka jako wzrost 
procesu rozwoju świata”590.  

We wszystkich kulturach, zgodnie z przyjętym przez Spenglera schematem 
wyjaśniającym, zachodzą analogiczne zjawiska, we wszystkich też ujawniają się 
morfologiczne podobieństwa. Nie zachodzi tu jednak, mimo pozornej zbieżności 
terminologicznej, identyczność znaczenia terminu „organiczność”, jakim posługuje się 
Spengler, z terminem „organiczność” występującym w pismach Bierdiajewa591. 
Określenie „organiczność” nie służy tu bowiem, jak w pismach Spenglera, do opisania 
istoty wszystkich fenomenów kultury. Według Bierdiajewa istota organiczności polega 
na celowym wspieraniu rozwoju, na podtrzymywaniu życia jako realizacji duchowego 
porządku. Można odnieść wrażenie (to oczywiste uproszczenie), że Bierdiajew 
zachowuje wobec tego, co organiczne postawę typową dla kreacjonisty, natomiast 
Spengler, ten sam fenomen przedstawia w sposób typowy raczej dla ewolucjonisty. 
Punktem styczności obu koncepcji pozostaje organiczność, ale sposoby jej 
interpretowania zmierzają w przeciwnych kierunkach. Spengler organiczność uważa za 
rzeczywistość pierwotną, ale rozumie ją w sposób czysto biologiczny: „Życie organiczne 
jest zjawiskiem pierwotnym, ideą urzeczywistniającą się z możliwości, na wskroś 
tajemniczym procesem przebiegającym przed naszymi oczami. Idea życia wszędzie ma 
podobną formę wewnętrzną: płodzenie, narodziny, rośnięcie, więdnięcie, zanik – 
identyczną od najmniejszego wymoczka aż po potężną kulturę.”592. Dla Bierdiajewa owa 
pierwotna organiczność staje się wcieleniem rzeczywistości duchowej, której 
przejawem jest twórczość.  

Organizm ucieleśnionej duszy każdej kultury na ostatnim etapie swojego rozwoju nie 
zwraca się już jednak ku życiu, ku przyszłości (czy wieczności, jak interpretuje to 
Bierdiajew), ale zastyga, obumiera, kostnieje i ostatecznie przemienia się w cywilizację. 
„Każda kultura pozostaje w głęboko symbolicznym i prawie mistycznym związku z tym, 
co rozciągłe, z przestrzenią, w której i przez którą chce się urzeczywistnić. Gdy cel 
zostaje osiągnięty, a idea – cała pełna wewnętrznych możliwości – spełniona i 
zaktualizowana na zewnątrz, kultura nagle zastyga, zamiera, krew jej krzepnie, siły 

                                                             
590 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 112. 
591 „Maszyna zburzyła całą odwieczną strukturę życia ludzkiego, związanego z życiem natury (…) 

Organiczna struktura życia jest hierarchiczna, to znaczy kosmiczna. W organizmie kosmicznym 
poszczególne części podlegają całości i są związane z centrum. W układzie organicznym centrum 
wyznacza życiowe cele poszczególnym częściom. Cały organizm jest hierarchią. I skoro tylko części 
odrywają się od całości i przestają służyć centrum organicznemu, wówczas podporządkowują się one 
stopniowo naturze niższej.” (M. Bierdiajew, Nowe Średniowiecze, s. 33). 

592 O. Spengler, Dusza kultury. Kultura i cywilizacja. Natura – Historia – Kultura, [w:] A. Kołakowski, 
Warszwa 1981, s. 150. 
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nikną – przeobraża się w cywilizację.”593 Cywilizacja jest według Spenglera 
nieuchronnym kresem rozwoju duszy kultury. Rozwój ten nie jest jednak realizacją 
zewnętrznej celowości, a żaden z jego etapów nie może być oceniany czy 
wartościowany. Można odnieść wrażenie, że jest to kolejny punkt, w którym zachodzi 
rozbieżność między koncepcją historiozoficzną Spenglera i Bierdiajewa. Rosyjski filozof 
skłonny jest raczej rozpatrywać dzieje w perspektywie finalistycznej. W ten sposób jego 
myśl pozostaje silnie zakorzeniona w tradycji judeochrześcijańskiej594.  

Spengler uważał, że zdołał odkryć „ideę morfologii historii powszechnej”, a także, że 
opracował metodę badania historii i kultury opartą na jej wewnętrznej biegunowości i 
cykliczności. Natomiast Bierdiajew pragnął raczej zdiagnozować chorobę toczącą świat 
(to, co nazywał kryzysem kultury, a czego jednym z przejawów było umaszynowienie). 
Zapewne z tego powodu na pierwsze miejsce wysuwa się w pismach rosyjskiego filozofa 
potrzeba transformacji religijnej, nowej epoki twórczości religijnej, „nowego 
Średniowiecza”. Natomiast Spengler podkreśla, że „[w]iek osiemnasty i klasycyzm – 
także Goethe – wierzyły w Kulturę, w jedną, prawdziwą, etyczno-duchową kulturę, która 
stanowiła zadanie całej ludzkości”595. Wydaje się, że podobną wiarę żywił również 
Bierdiajew. Dla Spenglera i Bierdiajewa reprezentatywnym przykładem zamierania i 
przekształcania się kultury w cywilizację był upadek Rzymu, opisany po raz pierwszy w 
osiemnastowiecznej, klasycznej monografii Edwarda Gibbona596: „Nasza epoka 
przypomina koniec świata starożytnego, upadek Cesarstwa Rzymskiego, a także 
wyczerpanie się i zanik kultury grecko-rzymskiej, owego odwiecznego źródła wszelkiej 
kultury. Modernistyczne prądy w sztuce przypominają czasy zaniku doskonałości form 
antycznych i barbaryzację. Systemy społeczne i polityczne naszych czasów przy-
pominają te metody, które panowały za rządów Dioklecjana – ale systemy te zniewalały 
człowieka. Religijne i filozoficzno-mistyczne dociekania naszych czasów przypominają 
                                                             

593 O. Spengler, Zmierzch Zachodu, s. 100-101. 
594 Por: R. Kasprzycki, Królestwo nie z tego świata. Chrześcijańsko-anarchistyczne przesłanki filozofii 

profetycznej Mikołaja Bierdiajewa, Mielec 2004; S. Mazurek, Zdziechowski, Trubecki, Bierdiajew - 
neochrześcijanie w obliczu końca, „Kresy”, 24 (1995), s. 85-90; K. Stark, Mikołaj Bierdiajew wobec tradycji 
chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu, [w:] I. S. Fiut (red.), Filozofia współczesna a tradycja, Kraków 2002.  

595 O. Spengler, Nietzsche i jego stulecie, [w:] tenże, Historia, kultura, polityka, s. 110 (pisownia słowa 
„Kultura” oryginalna).  

596 Odnosząc się do tego przykładu, Spengler podkreśla między innymi następujące analogiczne 
fenomeny charakterystyczne dla końcowych form życia kultury: dominacja retoryki u schyłku 
starożytności, odpowiadająca panowaniu dziennikarstwa w XX wieku; walka o płace oraz moda na 
zawody sportowe itp. W Zmierzchu Zachodu głosi: „Kultura antyczna wyradza się i przemienia w 
cywilizację. Moment zniknięcia sił twórczych jest łatwo czytelny i łączy się z utratą miary. Formą 
uzewnętrzniania ducha poczyna być skala i rozmiar, co przejawia się nie tylko w ołtarzu pergamońskim i 
kolosie rodyjskim, ale nawet w budowlach Cesarstwa Rzymskiego. Jedynym zadaniem owej ponadludzkiej 
skali jest wyłącznie skrywanie braku wewnętrznej wielkości” (O. Spengler, Zmierzch Zachodu, s. 187). 
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ostatnią fazę filozofii greckiej: misteria, pragnienie wcielenia i nadejścia Bogoczłowieka. 
Nasze czasy duchowo przypominają hellenistyczny uniwersalizm i synkretyzm.”597. 

Zdaniem Bierdiajewa, w chrześcijaństwie paradoksalnie zachowały się 
najwartościowsze elementy kultury starożytnej. Czasy dominacji humanizmu nie 
zaprzepaściły ich, ale zmarginalizowały religijny wymiar kultury, stwarzając podstawy 
do rozwoju cywilizacji. Gdy filozof pisze o „wyczerpanych duchowych silach”, bez 
wątpienia czyni aluzje do średniowiecznej duchowości598. 

 
* * * 

 
Spengler był przekonany o nieuchronnym i jednocześnie bezcelowym charakterze 

zachodzących zmian, co często uważa się za wyraz pesymizmu jego historiozofii599. Z 
pewnością w przemianach kultur w cywilizacje Spengler nie dostrzegał żadnej 
zewnętrznej celowości, która mogłaby zostać przypisana jakiejś transcendentnej, 
Boskiej Opatrzności. Filozof jedynie odnotowywał ich cykliczność, rozwój i upadek600. 

Kultura, według autora Zmierzchu Zachodu, podlega takim samym prawom rozwoju, 
które określają życie każdego organizmu biologicznego: rodzi się, dojrzewa i umiera. 
Filozof na potwierdzenie tej tezy podaje przykłady zarówno kultur istniejących, jak i 
tych, które bezpowrotnie przeminęły. Jedyny sens dziejów dostrzega w, powtarzającym 
się wszędzie z tym samym rytmem, procesie owych narodzin, dojrzewania i umierania. 
„Taki jest sens wszystkich «zmierzchów» dziejowych – wewnętrznego i zewnętrznego 
                                                             

597 M. Bierdiajew, Nowe Średniowiecze, s. 45. 
598 „Duchowe zasady czasów nowożytnych zużyły się, wyczerpały się ich siły duchowe.” (M. Bierdiajew, 

Nowe Średniowiecze, s. 56). 
599 Tezę tę wysuwa na przykład Paweł Skrzydlewski: „Spengler jest przekonany o irracjonalnym, 

pesymistycznym i katastroficznym charakterze dokonujących się przemian (nie ma racji powstania ani 
upadku, nie ma celu przemian). Przemiany kultury w cywilizacje dokonują się jego zdaniem samoczynnie, 
powodowane wewnętrznym, «nierozumnym i ślepym» instynktem.” (P. Skrzydlewski, Przyszłość 
cywilizacji Zachodu. Materiały z sympozjum zorganizowanego przez Katedrę Filozofii Kultury KUL, pod red. 
P. Jaroszyński, ks. P. Tarasiewicz, P. Skrzydlewski, P. Gondek, Lublin 2003, s. 218). Por. także A. 
Kaliszewski, Posag Europy. Neoklasycyzm a europeizm i kultura XX wieku, [w:] Nostalgia stylu, 
neoklasycyzm liryki polskiej XX wieku w krytyce, badaniach i poetykach immanentnych (w kontekście 
tradycji poetologicznej klasycyzmu), red. Andrzej Kaliszewski, Kraków 2007, s. 78: „Liczba historycznych 
form zjawiskowych jest ograniczona: wieki, epoki, sytuacje powtarzają się. (…) Ocena dokonana przez 
Spenglera, który dość sarkastycznie pociesza: «człowiek wartościowy to w sobie przemoże», uderza nie 
tylko w optymizm XX-wiecznej awangardy, ale i w doktrynę klasycyzmu, jako nadziei na przyszłość 
poprzez więź z przeszłością: nie ma już ogólnych i wiecznych «niezbitych prawd» ani «wiecznych 
poglądów»„. Por. także Z. Kuderowicz, Filozofia dziejów, Warszawa 1973, s. 155 i nast.  

600 Por. A. Kołakowski, Spengler, Warszawa 1981, s. 57-59. Por. także: M. Urbaniak Koncepcja człowieka 
faustowskiego w filozofii Oswalda Spenglera, Nowy Sącz 2006; P. Skrzydlewski, Spengler Oswald Arnold, [w:] 
Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 9, red. A. Maryniarczyk, Lublin 2008, s. 122-125. 
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wypełnienia, skończoności, ciążącej fatalnie nad każdą żywą kulturą – z których jako 
najwyraźniejszy jawi się nam «zmierzch Starożytności»; sami zaś już dzisiaj wyraźnie 
odczuwamy w sobie, wokół siebie wczesne oznaki własnego, analogicznego w przebiegu 
i trwaniu wydarzenia, które należy do pierwszych stuleci przyszłego tysiąclecia: 
«zmierzchu Zachodu».”601. 

Spengler doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że wobec dominacji 
chrześcijańskiego finalizmu, jego pogląd będzie odczytywany w kategoriach 
pesymistycznego profetyzmu. Starał się uniknąć tych dezinterpretacji między innymi 
wyjaśniając znaczenie, z pozoru budzącego grozę tytułu swego głównego działa: 
„Właściwe zrozumienie Der Untergang des Abendlandes (Zmierzchu Zachodu) utrudniał 
wreszcie rodzący przerażenie tytuł książki, choć podkreślałem wyraźnie, iż powstał on 
już przed laty i jest ściśle opisowym określeniem faktu, którego odpowiednik należy do 
najbardziej znanych w dziejach zjawisk. Jednakże zdarzają się tacy, którzy mylą 
zmierzch antyku z zatonięciem parostatku oceanicznego. Otóż w tytułowym słowie nie 
zawiera się pojęcie katastrofy. Gdyby zamiast słowa «zmierzch» (Untergang) użyć 
określenia «dopełnienie» (Vollendung), a zatem wyrażenia, które w myśli Goethego 
miało dokładnie określone znaczenie, to wówczas usunięty zostałby doraźny 
«pesymistyczny» wydźwięk, mimo nie zmienionego sensu pojęcia.”602. Według 
Spenglera kultura zachodnia (kultura faustyczna) wkroczyła w okres dopełnienia. 
Ludzie Zachodu stanęli przed zadaniem zwieńczenia wewnętrznych możliwości 
zawartych we własnej kulturze. Jeżeli więc istnieje jakiś pesymistyczny ton w takim 
sposobie opisywania dziejów ludzkich, to wynika on tylko z zarzucenia chrześcijańskiej, 
opatrznościowej historiozofii czy oświeceniowej idei postępu. Rzeczywistość kulturowa 
nie jest dla Spenglera (przynajmniej deklaratywnie) europocentrycznym, jednorazowym 
aktem modelowego, nieskończonego doskonalenia się ludzkości, ale realizacją 
duchowych potencji, które na różne sposoby, choć według tego samego rytmu dokonują 
się w cyklicznym procesie powtarzającej się realizacji. Takich już zrealizowanych, albo 
wciąż jeszcze trwających wcieleń duszy kultury, pomijając wszystkie niuanse i 
modyfikacje, zakładał Spengler zasadniczo osiem. Są to manifestacje życia przybierające 
wyróżniającą się jednolitą postać odrębnej kultury: babilońskiej, egipskiej, chińskiej, 
hinduskiej, meksykańskiej, antycznej, zachodnioeuropejskiej i rosyjskiej. „Kultura rodzi 
                                                             

601 O. Spengler, Zmierzch Zachodu, s. 101. Paulina Wandas zwraca uwagę, że „O. Spengler przyrównuje 
także człowieka cywilizacji zachodniej do Fausta, bohatera poematu filozoficznego Johanna Wolfganga 
Goethego. Podkreśla, iż tak jak on przedstawiciele świata Zachodu są nienasyceni, nieukojeni, 
niespokojnie ku czemuś dążący. Autor tworzy przygnębiający i zmuszający do refleksji portret. Mówi 
bowiem, iż «ludzie Zachodu» uznają szczęście chwili za godne wzgardy, priorytetem jest dla nich czyn, 
aktywna postawa życiowa. W skrajnej postaci uważają oni wręcz życie za godne uwagi, tylko wówczas, 
gdy jest działaniem.” (P. Wandas, Czym jest „Zachód”? „Investigationes Linguisticae”, t. XVI, 2008, s. 244). 

602 O. Spengler, Pesymizm?, [w:] tenże, Historia, kultura, polityka, s. 83-84. 
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się w chwili, gdy jakaś wielka dusza budzi się z praduchowego stanu wiecznie dziecięcej 
ludzkości, odłączając się jako kształt od bezkształtnego, jako coś ograniczonego i 
przemijającego od bezgranicznego i trwającego. (…) Kultura umiera, gdy owa dusza 
urzeczywistni już ogół swych wewnętrznych możliwości w postaci narodów, języków, 
dogmatów, sztuk, państw, nauk, powracając tym samym do stanu praduchowości.”603. 

Pamiętać należy, że zasadniczym tematem Spenglerowskiej historiozofii było nie tyle 
sformułowanie uniwersalnych ram opisujących różnorodność i całość dziejów, ale 
udzielenie odpowiedzi na pytanie o rolę Niemiec w historii. Rola ta, w przekonaniu 
autora Zmierzchu Zachodu, została przesądzona w momencie, w którym na gruzach 
kultury apollińskiej, narodziła się nowa dusza kultury faustycznej „(…) której symbolem 
jest czysta, bezgraniczna przestrzeń, «ciałem» zaś kultura krajów zachodnich, która 
rozkwitła w X wieku wraz z narodzinami stylu romańskiego na nordyckich równinach 
między Łabą a Tagiem”604. Po upływie dziesięciu stuleci, germańska kultura faustyczna 
zbliża się jednak do kresu swojego rozwoju i przekształca się w cywilizację, osiągając 
ostatni etap organicznej metamorfozy. Jednym z najbardziej charakterystycznych 
zjawisk cywilizacji faustycznej jest technika maszynowa605. W początkowych 
rozdziałach niniejszej pracy zjawiska te zostały zanalizowane z innej perspektywy, w 
szczególności w kontekście modernizmu, częściowo tylko w nawiązaniu do pruskiego 
imperializmu oraz technicznej strony idei postępu (zwłaszcza w obrębie techniki 
wojennej). Wydaje się jednak, że wobec stwierdzonego kresu rozwoju duszy 
faustowskiej, dla Bierdiajewa największe znaczenie mogą mieć uwagi na temat rodzącej 
się duszy kultury rosyjskiej, lakonicznie opracowane przez Spenglera606. Po części 
również Bierdiajewowska idea „nowego Średniowiecza” wydaje się korespondować 
właśnie z tym, nieco marginalnym motywem Zmierzchu Zachodu. 

 
 

2. „… należy bronić nierówności” 
 
Bierdiajew ukończył Filozofię nierówności w 1918 roku, jak sam twierdził, w 

wyjątkowo trudnym, rewolucyjnym czasie „(…) w atmosferze namiętnego duchowego 
sprzeciwu wobec tryumfującej rewolucji komunistycznej”607. W posłowiu tę namiętność 
uzasadniał w następujący sposób: „Książka ta być może zbyt wyraźnie odzwierciedla 

                                                             
603 O. Spengler, Zmierzch Zachodu, s. 100. 
604 Por. A. Kołakowski, Wstęp, [w:] O. Spengler, Historia, kultura, polityka, s. 17. 
605 Por. zwłaszcza O. Spengler, Człowiek i technika. Przyczynek do filozofii życia, [w:] tenże, Historia, 

kultura, polityka, Warszawa 1990, s. 27 i nast.  
606 O. Spengler, Duch pruski i socjalizm, [w:] tenże, Historia, kultura, polityka, s. 228 i nast. 
607 M. Bierdiajew, Filozofia nierówności, tłum. J. Chmielewski, Kęty 2006, s. 219. 
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negatywne uczucia, które obecnie nie są już moim udziałem. Wtedy nie doświadczyłem 
jeszcze duchowego katharsis, nie uwewnętrzniłem do końca duchowego doświadczenia 
rewolucji i nie przemyślałem go dogłębnie w aspekcie religijnym.”608. Filozofia 
nierówności składa się z czternastu rozdziałów napisanych w formie listów 
skierowanych do tytułowych „nieprzyjaciół”. Są to rozprawy poświęcone głównie 
tematyce społeczno-politycznej, w których temat kultury Bierdiajew podejmuje w 
sposób charakterystyczny dla filozofii rosyjskiej nurtu „srebrnego wieku”609. Jeśli 
uwzględni się te okoliczności, wówczas wypowiedzi filozofa, w których podkreślany jest 
sakralny charakter kultury nie powinny budzić zdumienia.  

„Kultura wywodzi się z kultu. – pisze filozofa – Ma ona sakralne źródła”610. To z 
pozoru paradoksalne sformułowanie, wydaje się zrazu całkowicie przeczyć powszechnie 
przyjętemu rozumieniu kultury. Występujące najczęściej w językach europejskich słowo 
„kultura” wywodzi się od łacińskiego terminu cultus, który pierwotnie oznaczał uprawę 
roli611. Człowiekowi współczesnemu to etymologiczne określenie może nasuwać 
przypuszczenie, że sam język potwierdza świecki charakter kultury, a w każdym razie, 
że brak w tym źródłowym rozeznaniu religijnego sensu, jaki sugeruje Bierdiajew. Jednak 
                                                             

608 M. Bierdiajew, Filozofia nierówności, s. 219. 
609 Janusz Dobieszewski w następujący sposób opisuje specyfikę rosyjskiego renesansu religijnego: 

„Był to nurt skoncentrowany na filozofii religijnej, interpretowanej wszakże w sposób uwolniony od 
odniesienia instytucjonalnego, pozwalający sobie na daleko idącą swobodę intelektualną i duchową, 
skoncentrowany na problematyce egzystencjalnej, postrzeganej zarazem jako silnie wiążącą się z 
historyczno-kulturowym wymiarem istnienia człowieka. Duchowymi założycielami i autorytetami tego 
nurtu byli Fiodor Dostojewski i Włodzimierz Sołowjow (…).” (J. Dobieszewski, Współczesny stan filozofii w 
Rosji, „Odra” 12 (2001), s. 39). Oprócz Bierdiajewa, najwybitniejszymi myślicielami tego nurtu byli: 
Siergiej Bułgakow, Nikołaj Fiodorow, Jewgienij Trubieckoj, Paweł Florenski, Lew Karsawin, Lew Szestow, 
Fiodor Stiepun, Dymitr Mereżkowski, Iwan Iljin, Nikołaj Łosskij, Siemion Frank, Georgij Fłorowskij, 
Georgij Fiodorow, Wasilij Rozanow, Wiaczesław Iwanow. 

L. Kiejzik stwierdza, że filozofowie religijnego renesansu filozoficznego „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.” (L. Kiejzik, Rosyjskie 
Historie Filozofii – Aspekt Diachroniczny i Synchroniczny, wykład wygłoszony w kwietniu 2011 r. w 
Zakładzie Historii Filozofii Nowożytnej Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu 
Gdańskiego, podczas sesji naukowej w ramach seminarium „Historia Filozofii jako problem filozoficzny”, s. 
5. Źródło: http://www.filozofiarosyjska.uz.zgora.pl/download.php?c1d8ff554af6aa2ac1d1fbca7653e12a 
(dostęp z dnia 5.12.2012). 

610 M. Bierdiajew, Filozofia nierówności, s. 197. 
611 Zarówno termin „kultura”, podobnie jak słowo „kult”, wywodzą się w łacinie z jednego obszaru 

znaczeniowego, w obrębie którego «cultus» uzyskuje swój filozoficzno-teologiczny sens. Por. Historische 
Wörterbuch der Philosophie, t. 4, Basel/Stuttgart 1976, s. 1300. 
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generalizując współczesne rozumienie kultury popełniamy błąd, uznając je za 
miarodajne również w odniesieniu do najwcześniejszych epok w dziejach ludzkości612. 
Bierdiajew rozwiewa te wątpliwości w niewielkim eseju pt. Duch i maszyna z roku 1915 
(opublikowanym następnie w roku 1818 jako cześć książki zatytułowanej Los Rosji): 
„Początkowo wszystko to, co organiczno-zmysłowe było święte. Religijne uświęcenie 
życia zmysłowego oraz jego podstawowych narzędzi materialnych było czymś 
właściwym dla wszystkich religii naturalistycznych, także dla chrześcijaństwa w jego 
naturalistycznym okresie. Uświęcony był pług, którym orano ziemię. Sama ziemia była 
święta, podobnie jak rośliny, zwierzęta i całe materialne gospodarstwo. Ludzkość w 
pierwotnej fazie swojego rozwoju nie mogła wytwarzać narzędzi gospodarskich 
potrzebnych do walki o życie z pominięciem religijnych sankcji. Poczucie świętości 
materialnego życia towarzyszyło człowiekowi wszędzie. Owa świętość zmysłowego 
życia i poczucie jej boskiej organiczności nie opuściło człowieka zupełnie także i w 
naszych czasach.”613.  

Zwróćmy uwagę, że słowa Bierdiajewa potwierdzają ustalenia etnologów i 
religioznawców, którzy od połowy XIX wieku z rosnącym przekonaniem i w sposób 
systematyczny rekonstruują obraz życia człowieka pierwotnego, którego egzystencja w 
każdym aspekcie ujawnia swój sakralny charakter614. Można oczywiście ów fakt 
sprowadzić do banalnej tezy o pierwotnym religijnym naturalizmie, o elementarnych 
formach religijności (fetyszyzmie, animizmie czy politeizmie), wygłaszanych często z 
pewnym poczuciem wyższości człowieka będącego spadkobiercą wyższej kultury 
chrześcijańskiej (z jej transcendentnym, czysto duchowym, osobowym bóstwem). 
Bierdiajew nie popełnia tego błędu. We wspomnianym eseju pisze raczej o pierwotnym 
braku przeciwstawienia świata duchowego i materialnego, co sprawiało, że siedzibą 
ducha stawał się każdy obiekt w świecie, każdy aspekt ludzkiego życia, każda naturalna 
czynność: pług, ziemia, roślina, zwierzę. Nie ma podstaw, by kwestionować doniosłości 
                                                             

612 Przykładem może być mit o Ozyrysie, legendarnym królu Egiptu, który zamordowany przez Seta, w 
cudowny sposób zapładnia Izydę, która rodzi jego syna, Horusa. Dzięki ofierze Horusa Ozyrys wraca do 
życia, stając się symbolem witalności. Bóstwo to stało się jednym z najważniejszych symboli wegetacji, a 
jednocześnie archetypu trwałości władzy królewskiej. „(…) Ozyrys powraca do życia jako «osoba 
duchowa» («dusza») i energia witalna. Odtąd on właśnie będzie decydował o urodzaju i o wszystkich 
płodnych mocach. Opisano go jako całą ziemię – porównano do oceanu otaczającego świat. Już około 2751 
roku Ozyrys symbolizuje źródło płodności i urodzaju. Innymi słowy, Ozyrys, król zamordowany (=umarły 
faraon) zapewnia dobrobyt królestwu pod rządami syna, Horusa (reprezentowanego przez nowo 
koronowanego faraona).” (M. Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych, tłum. S. Tokarski, t. 1, Warszawa 
1988, s. 70). Uważano go za nauczyciela ludzkości, ponieważ nauczył ludzi uprawy ziemi. Por. J. Černý, 
Religia starożytnych Egipcjan, Rodowody Cywilizacji, tłum. Elżbieta Dąbrowska-Smektała, Warszawa 1973. 

613 M. Bierdiajew, Duch i maszina, [w:] Padienije Swiaszczonnogo Russkogo Carstwa. Publicistika 1914 - 
1922, Moskwa 2007, s. 204.  

614 Por. M. Eliade, Traktat o historii religii, tłum. J. Wierusz-Kowalski, Łódź 1993, s. 43 i nast. 
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chrześcijaństwa, ani w dziejach ludzkości, ani w rozwoju kultury duchowej, jednak 
właściwa ocena znaczenia kultury nie może zostać ustanowiona ani jako rezultat 
przeciwstawienia świata materialnego sferze ducha, ani na drodze negacji któregoś z 
tych dwóch, nierozłącznych aspektów. 

Bierdiajew stanowczo stwierdza, że proces sekularyzacji kultury rozpoczyna się w 
momencie, w którym następuje rozdzielnie materii i ducha615. Zarazem jednak 
podkreśla, że pierwszą ofiarą tego rozdarcia staje się nie sama sfera duchowa, ale 
duchowy, sakralny aspekt rzeczywistości materialnej. Umaszynowienie, mechanizacja 
(zjawiska tak charakterystyczne dla skrajnych form modernizmu) są oznakami „śmierci 
materii”616.  

 
* * * 

 
Dla Bierdiajewa kultura jest wynikiem kontynuacji aktu Boskiego stworzenia: 

„Autentyczna twórczość jest teurgią, – pisze w Sensie twórczości – czynem wspólnym z 
Bogiem”617. Sztuka dostarcza wzorca twórczości nie tylko pozbawionej elementarnych 
ograniczeń, ale również zdolnej do działania wynikającego tylko z wolności: „W sztuce 
występuje twórcze zwycięstwo nad ciężarem «tego świata», nigdy zaś dostosowanie się 
do «tego świata». Akt sztuki jest wprost przeciwny wszelkiej ociężałości, w nim 
następuje wyzwolenie.”618. Należy jednak zwrócić uwagę, że dopóki wolność człowieka 
jest jedynie symbolicznie reprezentowana w dziełach sztuki, dopóty pozostaje 
świadectwem wewnętrznej słabości twórczej, która sama nie może stać się pięknym 
życiem, lecz tylko pokazuje to życie jako odrealniony przedmiot sztuki. Dlatego o 
podejmowanej przez człowieka aktywności, dążącej do tworzenia kultury, Bierdiajew 
pisze krytycznie. „Kultura zawsze była wielką porażką życia. Istnieje jakby sprzeczność 
między kulturą i «życiem». Jeszcze wyraźniej to niepowodzenie kultury jako formy 
wyrazu życia wypowiada Bierdiajew w innej rozprawie: „Kultura to nie 
urzeczywistnienie nowego życia, nowego istnienia, kultura to – urzeczywistnienie 
nowych wartości. Wszystkie zdobycze kultury mają charakter symboliczny, a nie 
realistyczny. Kultura nie jest urzeczywistnieniem, realizacją prawdy życia, dobra życia, 
piękna życia, potęgi życia czy boskości życia. Kultura urzeczywistnia prawdę tylko w 
poznaniu, w dziełach filozoficznych i naukowych; dobro – w obyczajach, w bycie 
społecznym i jego prawach; piękno – w tomach wierszy i obrazach, w posągach i 

                                                             
615 Tamże.  
616 M. Bierdiajew, Kryzys sztuki, s. 52. 
617 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 105. 
618 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 189. Do pewnego stopnia estetyka pełni w tym sensie wciąż 

jeszcze funkcję symboliczną w sensie Kantowskim. Jest symbolem moralności. 
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zabytkach architektury, w koncertach i przedstawieniach teatralnych; boskość – tylko w 
kulcie i symbolice religijnej. W kulturze akt twórczy, nowe życie, najwyższą formę bytu 
daje tylko w analogiach, obrazach, symbolach. Twórczy akt poznania stwarza dzieło 
naukowe; twórczy akt artystyczny tworzy obyczaje i instytucje społeczne; system 
kościelny, w którym dana jest jedynie analogia niebiańskiej hierarchii. A gdzie jest samo 
«życie»? Realne przeobrażenie jest jak gdyby nieosiągalne w kulturze. I dynamiczny 
ruch wewnątrz kultury z jej skrystalizowanymi formami nieuchronnie wiedzie do 
przekraczania granic kultury, do «życia», praktyki i siły. Na tej drodze dokonuje się 
przekształcenie kultury w cywilizację”619. 

Opozycja kultury i cywilizacji, tak charakterystyczna dla kręgu myślicieli 
niemieckojęzycznych, zastąpiła dziewiętnastowieczne, Nietzscheańskie 
przeciwstawienie natury i kultury620. Jak zauważył Herbert Schnädelbach: „Kultura 
przeciw cywilizacji – była zatem podstawowym elementem niemieckiej ideologii 
sprzeciwu wobec Zachodu, amerykanizacji, urbanizacji, przeciw skutkom 
uprzemysłowienia dla świata życia; wewnątrzkulturowo topos łączy się z 
przeciwieństwem mieszczaństwem posiadającym i mieszczaństwem wykształconym 
(…). To nie przypadek, że tych słów nie można przetłumaczyć na angielski lub francuski 
oddając ich specyficznie niemiecki sens; podobne doświadczenia są tam wyrażane 
inaczej”621. 

Wyraźnie widać, że relację kultury i życia Bierdiajew rozumie podobnie jak Nietzsche. 
Wytwory kultury to jedynie analogie, obrazy i symbole – Nietzsche dodałby – to 
metafory, które nie tyle wyrażają, co raczej zastępują rzeczywistość samą622. Fikcja 
kultury jest rodzajem ekwiwalentu, którym zadowalamy się, wobec niemożliwości 
uzyskania dostępu do rzeczy takiej, jaką jest ona sama w sobie. Relacja między kulturą i 
życiem nie jest relacją, która miałaby charakter poznawczy i dała się scharakteryzować 
za pomocą słowa „prawda”. Status wytworów kultury należy raczej określić w 
kategoriach sztuki, a człowieka jako twórcę kultury można opisać najprecyzyjniej jako 
„podmiot artystycznie twórczy”623. Stosunek między kulturą i życiem jest relacją o 

                                                             
619 M. Bierdiajew, Wola życia i wola kultury, tłum. M. W., „Aletheia” 1988, nr 2/3, s. 45. 
620 W owym czasie zarysowała się wyraźna dychotomia pomiędzy cywilizacją, a kulturą, która „zawsze 

przeczuwa więcej, niż wie (…) pragnie tragedii i śmierci”, podczas gdy „cywilizacja szuka bezpiecznego 
terenu (…) jest samozachowaniem i ułatwieniem życia” (R. Safranski, Nietzsche. Biografia myśli, tłum. D. 
Stroińska, Warszawa 2003, s. 384-386). Por. P. Pieniążek, Brzozowski. Wokół kultury: inspiracje 
Nietzscheańskie, Warszawa 2004. 

621 H. Schnädelbach, Rozum i historia. Odczyty i rozprawy, t. 1, tłum. K. Krzemieniowa, Warszawa 2001, 
s. 167. 

622 Por. F. Nietzsche, O prawdzie i kłamstwie w pozamoralnym sensie, [w:] tenże, Pisma pozostałe 1862-
1875, tłum. B. Baran, Kraków 1993, s. 186 i nast. 

623 Tamże, s. 192. 
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charakterze estetycznym624. Warto nadmienić, że Nietzsche odnosi ten sąd do każdej 
ludzkiej aktywności, w szczególności zaś do ludzkiego poznania, które również jest w 
jego opinii jedynie inną formą twórczości artystycznej, spełnieniem jej wzorca w materii 
myśli i pojęć. Bierdiajew, używając sformułowania Nietzschego, napisał: „twórczy akt 
poznania stwarza dzieło naukowe”. 

Wielokrotnie podkreślana organiczność kultury, według Bierdiajewa, nie 
sprowadzałaby się tylko do uporządkowania następujących po sobie etapów jednego 
cyklu narodzin i śmierci, polegałaby raczej na odniesieniu do centrum, miałaby 
charakter kosmosu w sensie religijnym625. W przypadku kultury, takim organizującym 
ład i nadającym jedność centrum życia zawsze było źródło i przedmiot kultu, o którym 
zawsze z szacunkiem mówi „święta tradycja”626. Odrywanie się części od całości wiązało 
się z procesem demokratyzacji, nie tylko na polu polityki, ale też innych form życia 
duchowego: „Demokratyzm (w metafizycznym, a nie społecznym sensie tego słowa) jest 
głęboko burżuazyjny, gdyż stawia pomyślność ludzi ponad wartościami, ilość ponad 
jakością, przeciętność ponad indywidualizmem, rozdział dóbr ponad twórczością.”627. 
                                                             

624 Tamże. 
625 M. Bierdiajew, Nowe Średniowiecze, s. 33; tenże, Kryzys sztuki, s. 40. 
626 „Kultura jest oparta na świętej tradycji” (M. Bierdiajew, Filozofia nierówności, tłum. H. Paprocki, 

Kęty 2005, s. 197). Teza ta została postawiona w odniesieniu do kultu przodków. Podobne znaczenie 
tradycji było też podkreślane przez innego europejskiego myśliciela przełomu wieków, Ortegę y Gasseta, 
który pisał: „Wyparowały już resztki ducha tradycji. Dawne modele, normy, wzory nie mają już 
zastosowania. (…) Europejczycy zostali sami, bez umarłych u swego boku (…) utracili swój cień” (J. Ortega 
y Gasset, Dehumanizacja sztuki i inne eseje, tłum. P. Niklewicz, Warszawa 1980, s. 277). 

627 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 222. Dalej pisze również: „Demokratyzm w metafizycznym sensie 
tego słowa odrzuca nie tylko fałszywą hierarchię społeczną, hierarchię fałszywych ocen, ale także 
autentyczną, wewnętrzną, metafizyczną hierarchię świata, na której bazuje wszystko to, co indywidualne i 
jakościowe. Demokratyzm mechanicznie zrównuje wszystko to, co indywidualne i jakościowe, niszczy 
wewnętrznego człowieka w imię człowieka zewnętrznego. Dla metafizyki demokratyzmu człowiek 
określany jest nie według wewnętrznych, zawsze różnych swoich zalet, ale według mechanicznie 
zrównanej sytuacji społecznej. Metafizyka demokratyzmu uznaje za pozytywną wartość negatywną i 
pustą, czysto mechaniczną ideę równości i związany z nią patos sprawiedliwości. Jednak równość sama z 
siebie nie jest wartością. Równość jest złem, kiedy w jego imię likwiduje się zalety i odrzuca wielkość 
indywidualności. Metafizyka demokratyzmu jest głęboko wroga wszelkim zaletom i wszelkiej wielkości. 
Jest to płaska metafizyka, która lęka się wszelkiej wielkości. Metafizyka demokratyzmu walczy z żywiołem 
genialności i odrzuca przewodnictwo geniuszy. Według niej władza w świecie powinna przynależeć 
mechanice ilości, nie temu, co indywidualistyczne, ale temu, co przeciętne. Demokratyzm stara się jakość 
podporządkować ilości, indywidualizm wspólnocie i wielkość przeciętności. Tymczasem wszelka wielkość 
jest jakościowa, indywidualna i wzniosła. Z tego powodu wartość równości demokratycznej metafizyki 
jest wroga wszelkiej wartości. Demokratyzm jest tak samo wrogi kosmosowi i jego organicznej hierarchii, 
jak i fałszywy, burżuazyjny hierarchizm. Indywidualność i wszystkie jej cenne zalety zakłada nie 
zrównujący mechanizm świata, a organiczny jego hierarchizm. Wielkość jest możliwa w tym świecie 
jedynie w tym wypadku, jeśli w świecie istnieje organiczny hierarchizm.” (tamże, s. 238) 
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Spróbuję krótko scharakteryzować metafizyczny sens „demokratyzmu”, o jakim pisze 
Bierdiajew. W Sensie historii filozof podkreśla, że „demokratyzacja kultury, dotarcie 
kultury do szerokich mas i wejście mas w kulturę zmienia cały układ życia i czyni 
niemożliwym zaistnienie arystokratycznego królestwa ludzkiego”628. Filozof rozumie 
przez to przeciwieństwo hierarchicznej, organicznej i kosmicznej struktury o wyraźnie 
określonym, otoczonym peryferiami centrum. Uważa, że metafizyczny demokratyzm, 
którego jednym z wariantów jest demokratyczny ustrój polityczny, okazuje się tworem 
sztucznym, utrzymywanym wyłącznie z utylitarnych pobudek. Dlatego w Sensie historii, 
charakteryzując cywilizację pisze, że „jest realistyczna, demokratyczna i 
mechaniczna”629. Rozdzielanie istniejących dóbr przeciwstawione tworzeniu nowych 
wartości stanowiło jeden z podstawowych celów formułowanej przez niego krytyki. 
Książka Nowe Średniowiecze opublikowana została w 1924 roku, gdy centralne 
zarządzanie zasobami kultury w Rosji zaczęło kwestionować znaczenie najwyższych 
wartości630. Taką tendencję Bierdiajew dostrzegał w demokratyzacji631. Różnica 
pomiędzy życiem demokratycznym, a życiem hierarchicznym była według niego 
zasadnicza: „W starożytnej Grecji, w Średniowieczu kultura była religijna, «organiczna», 
ogólnonarodowa. Jednak ta ogólnonarodowość była całkiem inna niż w epoce 
demokracji, gdyż masy żyły w uświęconym przez religię hierarchicznym organizmie.”632. 

Bierdiajew uważał, że współcześnie masy ludzkie zostały pozbawione prawdziwego 
źródła kultu, zostały odsunięte od Boga, zaopatrzone w „pseudo-oświecenie”633. Autor 
Nowego Średniowiecza nie akceptował traktowania kultury jako narzędzia polityki i 
ekonomii, a w konsekwencji, jako instrumentu podtrzymywania powszechnego poczucia 
pomyślności. Krótko mówiąc, nie akceptował „kultury dla ludu”, przekształconej w 
kolejne narzędzie zapewnienia poczucia szczęścia. Kultura nie ma realizować 
hedonistycznych celów. „Dla was – apelował w Filozofii nierówności – kultura jest 
jedynie środkiem polityki i ekonomii, jedynie narzędziem [służącym do osiągnięcia] 
                                                             

628 Tamże, s. 107. 
629 M. Bierdiajew, Sens historii, s. 142.  
630 Bierdiajew nawiązywał tu do Proletkultu, organizacji działającej od 1917 do 1932, o której więcej w 

dalszej części niniejszej pracy. 
631 „Demokratyzm mechanicznie zrównuje wszystko to, co indywidualne i jakościowe, niszczy 

wewnętrznego człowieka w imię człowieka zewnętrznego. Dla metafizyki demokratyzmu człowiek 
określany jest nie według wewnętrznych, zawsze różnych swoich zalet, ale według mechanicznie 
zrównanej sytuacji społecznej.” (M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 222). 

632 M. Bierdiajew. Nowe Średniowiecze, s. 225. 
633 „Wasze «pseudo-oświecenie», zadowolone z siebie i bezczelne, które nie drży przed żadną 

świętością i nie oddaje czci, jest głęboko przeciwne kulturze, obniża ono poziom kultury i prowadzi so jej 
dewastacja (…). Pragnie jedynie by kultura była bardziej popularna, bardziej dostępna, bardziej 
demokratyczna, tańsza, ażeby znikło z niej wszystko, co arystokratyczne, trudnodostępne, zbyt złożone, 
głębokie” (M. Bierdiajew, Filozofia nierówności, s. 204-205). 
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pomyślności, jedynie kulturą dla ludu.”634 „Oni” byli entuzjastami demokracji i siły 
proletariatu, nową władzą organizującą kulturę masową. Natomiast Bierdiajew samego 
siebie widział w szeregach opozycji, dla której utylitaryzm pozostał symbolem upadku 
kultury. I chociaż panująca wówczas władza szeroko rozprawiała o rozwoju kultury635, 
dla Bierdiajewa były to jedynie demagogiczne hasła potwierdzające dążenie do 
powszechnego zaniżenia poziomu kultury. „Wasze „proletkulty” – pisał w Filozofii 
nierówności – świadczą wyłącznie o tym, że kultura przechodzi obok was, a wy obok 
niej”636. Wspominając o „proletkultach” Bierdiajew nawiązywał do organizacji 
działającej od 1917 do 1932 roku, do czasu, gdy Komitet Centralny Komunistycznej 
Partii Związku Radzieckiego potępił działanie organizacji i rozwiązał ją. „Proletkult” to 
skrót utworzony od nazwy Proletarskaja Kultura. Organizacja ta stawiała sobie za cel 
upowszechnianie kultury tworzonej przez proletariuszy, przygotowywanych do tego 
zadania w specjalnych szkołach prowadzonych przez „starych” artystów. „Proletkult” 
wzorował się na przedrewolucyjnej działalności Aleksandra Bogdanowa, który kierował 
grupą „Wpieriod” („Naprzód”), próbując zakładać podobne szkoły dla robotników. 
„Proletkult” rozwijał się prężenie, prowadził działalność wydawniczą, zorganizował 
Pierwszy Robotniczy Teatr Proletkultu, w którym pracowali między innymi Siergiej 
Eisenstein i Iwan Pyrjew. Bierdiajew prawdopodobnie nie uczestniczył w spektaklach 
teatru proletariackiego, możliwe jednak że przeglądał czasopismo „Proletarskaja 
Kultura”.  

O sile oddziaływania „Proletkultu” może świadczyć fakt, że w 1917 roku, na spotkaniu 
moskiewskim stawiło się ponad 200 organizacji, zajmujących się na co dzień 
działalnością kulturalną. Na kierowniczych stanowiskach organizacji znajdowali się 
wówczas między innymi Anatol Łunaczarski, Aleksander Bogdanow i Paweł Lebiediew-
Polański. Listy do nieprzyjaciół mogły być skierowane między innymi do nich, tym 
bardziej, że Łunaczarski i Bogdanow byli znani Bierdiajewowi z kółek marksistowskich, 
w których filozof uczestniczył jeszcze w czasach studenckich. Ludzi tych spotkał również 
później, podczas zesłania do Wołogdy637. Z Łunaczarskim Bierdiajew prowadził gorące 
spory638, zakończone ostatecznym zerwaniem stosunków. Nie przeszkodziło mu to 

                                                             
634 M. Bierdiajew, Filozofia nierówności, s. 196. 
635 P. Chmielewski, M. Wilk, Zarys dziejów ZSRR, Łódź 1983 (Rozdział XI: Oświata, nauka i kultura), W. I. 

Lenin, O proletarskoj kulturie, sobr, socz., izd. 3, t. 25, Moskwa-Leningrad 1931, „Proletariackaja Kultura. 
Żurnał Proletkuła”, Moskwa 1918-1921. 

636 M. Bierdiajew, Filozofia nierówności, s. 204. 
637 Por. M. Bierdiajew, Autobiografia filozoficzna, s. 113. 
638 W Autobiografii filozoficznej wspominał; „(…) hrabina Branicka była w stosunku do mnie bardzo 

miła (…) nawet wtedy, gdy byłem marksistą i przyjeżdżałem do Białej Cerkwi po kłótniach z Anatolem 
Łunaczarskim.” (M. Bierdiajew, Autobiografia filozoficzna, s. 16-17). 
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jednak by w Autobiografii filozoficznej nazywać go „przyjacielem mojej młodości”639. 
Łunaczarski natomiast swoje spory z Bierdiajewem streścił w książce Protiw Idiealizma. 
Etiudy kriticzeskije (z 1924 roku). Bierdiajew uważał proletariacki entuzjazm dla 
tworzenia nowej kultury za przejaw politycznej manipulacji (a więc dotyczącej 
doczesnych spraw ziemskich): „Wam jest potrzebna cywilizacja jako narzędzie waszego 
królestwa ziemskiego, ale kultura nie jest wam potrzebna.”640. Ową „niepotrzebną 
kulturę” wywodzącą się ze źródeł religijnego życia przeciwstawiał pseudo-kulturze 
czasów porewolucyjnych.  

Można odnieść wrażenie, że Bierdiajew, w odróżnieniu od Spenglera, nie opisuje 
jednolitego procesu kulturowo-cywilizacyjnej konieczności, ale raczej walkę dwóch 
autonomicznych sił, której rezultat nie jest z góry przesądzony nieuchronnością 
organicznego procesu wzrostu, rozwoju i zamierania duszy każdej kultury. W kulturze, 
zdaniem filozofa, działają dwie zasady. Pierwsza, konserwatywna, zwrócona jest ku 
przeszłości, jej celem jest podtrzymywanie więzi dziedzicznych, natomiast druga, 
twórcza, zwrócona jest w stronę przyszłości i zmierza do tworzenia nowych wartości. 
Bierdiajew zasadę rewolucyjną uznaje zdecydowanie za czynnik obcy, za element nie 
dający się z kulturą pogodzić. „Zasada rewolucyjna jest ze swej istoty wroga kulturze, 
antykulturalna. Kultura nie jest do pomyślenia bez hierarchicznego dziedzictwa, bez 
jakościowej nierówności.”641. Natomiast władza proletariatu za wszelką cenę dążyła do 
zrównania, do ujednolicenia hierarchii wartości, na jakich opiera się każde ludzkie 
życie642. Kultura proletariacka (rewolucyjna) wydała się filozofowi jaskrawym 
nadużyciem, formą propagandowej manipulacji, w pewnym sensie negacją tego, co 
zasadniczo tworzy kulturę. Jeśli zaś chodzi o rzekomo kulturotwórczy potencjał 
proletariatu, to ocena takich aspiracji była jednoznacznie negatywna: „Jeśli proletariat w 
ogóle przyswaja sobie jakąkolwiek kulturę, to w całości zapożycza ją od burżuazji”643. 
Proletariusz odrzuca wszelką tradycję, odcina się od własnego pochodzenia, a więc nie 
tylko podważa wartości reprezentowane przez kulturę, ale tym bardziej nie jest w stanie 
samodzielnie jej tworzyć. Skoro „kultura rozwija się z góry na dół”644, to proletariat 
może być jedynie konsumentem dóbr i wartości, które są wytwarzane na „wyżynach 
kultury”. 

 Oczywiście „proletariusz” nie oznacza tu żadnej określonej pozycji społeczno-
ekonomicznej, jest raczej określeniem człowieka reprezentującego pewną egalitarną 

                                                             
639 M. Bierdiajew, Autobiografia filozoficzna, s. 208. 
640 M. Bierdiajew, Filozofia nierówności, s. 196. 
641 M. Bierdiajew, Filozofia nierówności, s. 198. 
642 Por. J. Rolewski, O równości, Toruń 1994. 
643 M. Bierdiajew, Filozofia nierówności, s. 199. 
644 M. Bierdiajew, Filozofia nierówności, s. 199. 
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formację ducha, „świadomość proletariacką”, którą charakteryzuje wrogie nastawianie 
wobec burżuazji, arystokracji, tradycji czy kultury wysokiej. Proletariusz to człowiek 
wykorzeniony, a przez to również łatwy obiekt manipulacji dla ideologów nowego, 
porewolucyjnego porządku: „Przeżywać siebie jako wojującego «proletariusza» oznacza 
odrzucić wszelką tradycję i wszelką świętość, wszelki związek z przeszłością i wszelkie 
dziedzictwo, oznacza nie mieć przodków, nie znać swojego pochodzenia.”645. 
Wykorzenienie, o którym pisze Bierdiajew, ma znacznie bardziej doniosłe konsekwencje 
niż może to z pozoru wynikać. Oznacza bowiem zniweczenie najistotniejszego czynnika 
decydującego o człowieczeństwie, jako formacji duchowej, ukształtowanej – w 
odróżnieniu od innych istot żywych – w przeważającej mierze dzięki temu, co stanowi 
wiedzę nabytą i przekazaną na drodze edukacji. O człowieczeństwie decyduje 
ostatecznie to, że istota ludzka jest nie tylko konsumentem, ale przede wszystkim 
twórcą kultury. 

Bierdiajew, podejmując polemikę z myślą Marksa, zwrócił uwagę na oczywiste w 
obrębie tej teorii przekształcenie człowieka w narzędzie „materialnych sił produkcji”, 
ale również na to, że odrzuca się w niej wartość człowieka jako osoby. W tych 
okolicznościach proletariat zyskiwał niejako nowe oblicze, ulegał odczłowieczeniu. Z 
jednej strony, stawał się wartością samą w sobie, z drugiej natomiast, uzyskiwał wartość 
złudną, ulegał dehumanizacji prowadzącej do zniewolenia. Autor Filozofii nierówności, 
jako jeden z pierwszych myślicieli, dostrzegł pseudoreligijny charakter nowej doktryny 
społeczno-politycznej, zwłaszcza obecną w niej tendencję do sakralizacji mas: 
„proletariat jest czymś większym od człowieka, nie jest po prostu sumą ludzi, ale jest no-
wym bogiem”646, pisał w Sensie twórczości. Proletariusz należał do odczłowieczonej, 
anonimowej masy, stawał się narzędziem pozostającym do dyspozycji decydentów, dla 
których istniała jedynie „pseudo-kultura”647, w obrębie której obowiązywała wypaczona 
„proletariacka psychologia” i gdzie trwała nieustanna walka z tym, co uznane zostało za 
niedostępne dla mas, za zbytkowne, czy nazbyt wyrafinowane. Proletariusz, zwiedziony 
„osiągnięciami” cywilizacji, nie odczuwał potrzeby poszukiwania wartości 
autentycznych, czy podtrzymywania ciągłości tradycji. „Psychologia proletariacka, 
świadomość proletariacka nie muszą koniecznie cechować robotnika, człowieka 
stojącego na niższych stopniach drabiny społecznej. Także niewolnik może czuć się 
synem w stosunku do Boga, do rodziny, do ojca i matki, może głęboko przeżywać swój 
związek, społeczną i kosmiczną całość, mieć swoje miejsce w hierarchii.”648. 

                                                             
645 M. Bierdiajew, Filozofia nierówności, s. 199. 
646 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 74. 
647 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 202. 
648 M. Bierdiajew, Filozofia nierówności, s. 98. 
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„Wysoka kultura”649 nie była dostępna proletariuszom, jawiła się im jako coś nazbyt 
odległego, coś oddalonego od „tego świata” i zbyt wysublimowanego. Ludzi, którzy w 
pełni rozumieli rolę kultury było niewielu: „(…) najwyższe cele światowego i 
historycznego życia są związane z tym, co rozumieją i czego rzeczywiście potrzebują 
jedynie nieliczni”650. Widoczny podział na świadomych znaczenia kultury i 
nieświadomych jej rangi, stanowi, zdaniem Bierdiajewa, wyraz niekwestionowanej, 
naturalnej nierówności, której nie tylko nie należy się sprzeciwiać, ale której istnienie 
należy podtrzymywać651. Bierdiajew na straży tej nierówności stawiał, między innymi, 
wolność twórczą. Społeczeństwo traktujące nierówność nie jak barierę, ale jako ochronę 
naturalnego porządku powinno pojąć jej znaczenie i istotę, dlatego autor Filozofii 
nierówności apelował: „W imię wolności twórczej, w imię rozwoju życia, w imię 
najwyższych jakości należy bronić nierówności.”652. W rozdziale zatytułowanym O 
rewolucji rosyjskiej, zwracał się do rewolucjonistów: „Wasza nieprzytomna żądza 
równości oznaczała zniszczenie bycia, a także całego jego bogactwa i wszystkich 
wartości, oznaczała żądzę ograbienia Boskiego świata i zniszczenie wszelkiej wielkości 
w świecie.”653. W słowach tych po części brzmią wątki, które już w 1905 roku Bierdiajew 
znalazł w bezkompromisowych pismach Leontjewa, w jego poglądach na ewolucję i 
rozwój organizmów państwowych. Najjaskrawiej zaś ujawniają się w opisie zjawisk 
narodzin i upadku kultury: „Współczesna kultura europejska święcąca triumf wolności i 
równości jest więc według Leontjewa – pisze Bierdiajew w swoim wczesnym eseju – 
«ponownym mieszającym uproszczeniem», tj. wyrazem rozkładu, upadku i niedołęstwa. 
Tym fatalistycznym, niewzruszonym i organicznym prawom podlega bezwzględnie 
każde państwo i każdy naród. Rozkład i śmierć następują zaś wtedy, gdy rozpoczyna się 
«ponowne mieszające uproszczenie», gdy postęp liberalno-egalitarny niszczy zbawienną 
nierówność i różnorodność. «Kwitnąca złożoność» oznacza natomiast największą 
nierówność, największą różnorodność części, kontrolowaną przez despotyczną 
jedność”654. 

Wspomniany „Boski świat” należy rozumieć jako rzeczywistość hierarchicznego 
porządku, jako kulturę tworzenia i wykładnię konstelacji symboli odnoszących się do 
centrum: „Kult jest religijnym źródłem kultury i przekazał jej swój symbolizm. Wszystko 
                                                             

649 M. Bierdiajew, Filozofia nierówności, s. 200. 
650 M. Bierdiajew, Filozofia nierówności, s. 207. 
651 „Lepiej jest, kiedy nieliczni reprezentują bardzo wysoki poziom kulturalny, niż kiedy wszyscy 

znajdują się na niższym. Nierówność stanowi warunek kultury. Jest to aksjomat.” (M. Bierdiajew, Filozofia 
nierówności, s. 149-150). 

652 M. Bierdiajew, Filozofia nierówności, s. 155. 
653 M. Bierdiajew, Filozofia nierówności, s. 24. 
654 M. Bierdiajew, Konstantin Leontjew. Filozof reakcyjnego romantyzmu, tłum. T. Brzostowska, [w:] 

Wokół Leontjewa i Bierdiajewa, red. J. Dobieszewski, Warszawa 2001, s. 211. 
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to, co było wielkie w kulturze, miało charakter symboliczno-kultowy”655. Piotr Mrzygłód 
analizując antropologię Bierdiajewa zwrócił uwagę między innymi na następującą 
kwestię: „Szukając możliwości przezwyciężenia (…) paradoksu ludzkiej twórczości autor 
(…) dochodzi jednak do wniosku, że «wszystkie wielkie wytwory twórczości ludzkiej 
wchodzą bezpośrednio do Królestwa Bożego». Przez ten fakt stają się one wieczne, i jako 
takie są drogowskazem oraz inspiracją dla dalszej twórczej drogi człowieka, 
prowadzącej go do wyrwania się z więzów zła czy materii. Dlatego osiągnięcia ludzkie, 
zdaniem Bierdiajewa, o tyle są ważne, o ile są one osiągnięciami ducha”656. Kontynuator 
myśli renesansu religijno-filozoficznego w Rosji, Paul Evdokimov (1901-1970), o relacji 
kultury i Boga napisał między innymi: „Jeśli każdy człowiek na podobieństwo Boże jest 
żywą ikoną Boga, kultura jest ikoną królestwa Bożego. W momencie wielkiego przejścia 
Duch Święty dotknie tej ikony swymi delikatnymi palcami i coś z niej pozostanie na 
zawsze.”657. 

 
* * * 

 
 „Cele i treść życia wywodzą się z głębi duchowej i mają swoje źródło w 

rzeczywistości boskiej”658. Mikołaj Łosski, omawiając dorobek Bierdiajewa podkreślał 
znaczenie tego antagonizmu, charakterystycznego dla całej myśli autora Sensu 
twórczości: „Według Bierdiajewa podstawową sprzecznością, od której powinniśmy 
zaczynać konstruowanie światopoglądu, jest sprzeczność między duchem i materią, a 
nie między tym co psychiczne i fizyczne. Duch jest podmiotem, życiem wolnością, 
ogniem, twórczą działalnością; materia jest podmiotem, rzeczą, koniecznością, 
określonością, pasywnym trwaniem, bezruchem.”659. Kultura należy do świata ducha i 
pozostaje w opozycji do materii. W czasach Bierdiajewa, tę materialność z pewnością 
reprezentowali socjaliści. Autor Nowego Średniowiecza zauważył, że socjaliści pragnęli 
skierować aktywność ludzką tylko na sferę materialną i ekonomiczną (eksponowali ruch 
w dół), a następnie z uporem głosili, że nie są przeciwnikami kultury (ruchu 
skierowanego w górę). Bierdiajew postawił więc pytanie o źródło uwarunkowanej 
ekonomicznie „kultury” proletariackiej: „Co jednak będzie źródłem tej nowej kultury po 
                                                             

655 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 266. Filozof dodaje na tej samej stronie: „[w] tworzeniu kultury 
miało miejsce przejście przez opuszczenie przez Boga, przez rozszczepienie podmiotu i przedmiotu. Sama 
religia była rozszczepieniem, zerwaniem z Bogiem, patosem dystansu”. 

656 P. Mrzygłód, Człowiek jako osoba na tle egzystencjalistycznej twórczości Mikołaja Bierdiajewa, 
„Perspectiva” 1 (16) 2010, s. 181; por. także W. Krzemień, Filozofia w cieniu prawosławia, Warszawa 1979, 
s. 135. 

657 P. Evdokimov, Prawosławie, tłum. J. Klinger, Warszawa 1986, s. 402. 
658 M. Bierdiajew, Filozofia nierówności, s. 109. 
659 M. Łosski, Historia filozofii rosyjskiej, s. 263. 
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tym, jak w duszy ludzkiej wyschną wszystkie twórcze źródła, a duch będzie przygaszony 
i przytłoczony społeczną materią?”660. Na tak sformułowane pytanie nie mogła zostać 
udzielona żadna optymistyczna odpowiedź. Tym bardziej, że niepokoiło filozofa 
postępowanie głosicieli nowej kultury, którzy zarządzali dobrami kulturalnymi, 
traktując je wyłącznie w sposób materialny, jak dobra ziemskie661. A nawet, próbowali 
również „produkować” artystów z pominięciem wszelkich wymaganych do tego 
powołania kwalifikacji duchowych. „«Nauki» i «sztuki» nie mogą powstać drogą 
demokratyczną, nie na tej drodze powstają filozofia i poezja, pojawiają się prorocy i 
apostołowie”662. Bierdiajew twierdził, że ani w nauce, ani w sztuce nie obowiązuje 
demokracja. Powszechna demokratyzacja form życia społecznego zaczęła wypierać 
kulturę wyższą, a zerwanie z arystokratycznymi źródłami zaczęło prowadzić do jej 
powolnego obumierania. Źródła kultury europejskiej Bierdiajew umieścił w tradycji 
grecko-rzymskiej663, podzielał zdanie Leontjewa, że epokę Odrodzenia charakteryzuje 
„kwitnąca złożoność”, a za jej upadek należy winić „zrównujący i dezorganizujący postęp 
demokracji”664. Depozytariuszem duchowej głębi kultury stał się w epoce nowożytnej 
Kościół, który po upadku kultury antycznej przejął jej duchowe funkcje665. Kościół na 
tym etapie historii był jeszcze silny i „młody”. Wschodnie chrześcijaństwo przejęło 
tradycję Bizancjum, zachodnie – Rzymu. Wokół tych tradycji wzniesiona została nowa 
kultura starej Europy. Kultura europejska, w interpretacji Bierdiajewa, stanowiła 
połączenie kultury łacińskiej i katolickiej z antykiem. Z tego powodu, jak uważał rosyjski 
                                                             

660 M. Bierdiajew, Filozofia nierówności, s. 199. 
661 W styczniu 1919 roku (gdy wciąż trwała wojna domowa) Włodzimierz Lenin podpisał dekret, 

rozpoczynający rewolucję kulturalną (W. Lenin, O spółdzielczości, [w:] tenże, Dzieła wszystkie, tłum. 
zbiorowe, t. 45, Warszawa 1989, s. 362-369). Państwo, pragnące uchodzić za „opiekuńcze”, wprowadzało 
ścisłe reguły dotyczące wszystkich sfer ich życia, również życia kulturalnego. Na początku lat 30-tych 
władze odwróciły się od sztuki awangardowej, zarządziły panowanie realizmu socjalistycznego i 
umożliwiły powstawanie oficjalnych związków pisarzy, kompozytorów, architektów, organizujących pracę 
artystów i pilnujących ich socjalistycznej prawomyślności. Charakterystyczne, że już w roku 1932 powstał 
Związek Pisarzy ZSRR (pierwszy zjazd odbył się w roku 1934) zwiastujący początek ścisłej polityki 
kulturalnej, realizowanej do lat 70-tych. Komunizm traktował wszelką rzeczywistość, w tym sferę kultury 
jak pole walki, trwała więc „kulturalna” wojna między partią komunistyczną, a kapitalistami i reakcjonistami 
(por. P. Hollander, Ideologia, [w:] Sowietskij Sojuz, Institute for Democracy in Eastern Europe, Nowy Jork, 
1988, s. 91-93). Zgodnie z tą konwencją dobra kultury traktowano albo jak łup, albo jak broń palną. Dla 
Bierdiajewa takie traktowanie kultury było nie do pomyślenia. 

662 M. Bierdiajew, Filozofia nierówności, s. 199. 
663 „Cała wysoka kultura europejska jest związana z tradycją antyczną” (M. Bierdiajew, Filozofia 

nierówności, s. 200). 
664 M. Bierdiajew, Konstantin Leontjew. Filozof reakcyjnego romantyzmu, tłum. T. Brzostowska, [w:] 

Wokół Leontjewa i Bierdiajewa, red. J. Dobieszewski, Warszawa 2001, s. 213. 
665 „Kultura antyczna została wchłonięta przez Kościół chrześcijański i to Kościół stał na straży tradycji 

kultury w epoce barbarzyństwa i ciemności” (M. Bierdiajew, Filozofia nierówności, s. 200). 
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filozof, rewolucje skierowane przeciwko Kościołowi uderzały też w związek z tradycją 
kultury antycznej, stając się w ten sposób „barbarzyńskim buntem przeciwko 
kulturze”666. Zagrożenie, jakie niesie ze sobą każda rewolucja, jest poważne nie dlatego, 
że pociąga za sobą ogromne ofiary, ale przede wszystkim dlatego, że niweczy związek z 
duchowym źródłem kultury europejskiej. 

Autor Kryzysu sztuki jaskrawo zarysował konflikt pomiędzy mniejszością, która żyje 
twórczością, poszukiwaniami ideowymi i tym co nazywał „poezją życia”667, a 
większością skoncentrowaną jedynie na interesach i konsumpcji. Mniejszość („najlepszy 
gatunek ludzi”668) dostrzega postępujący kryzys, pragnie wkroczyć w nową epokę 
religijnej twórczości, szuka ratunku, podczas gdy większość z zadowoleniem trwa w 
dotychczasowym pozorze: „Iluzje postępu, wszechwyzwalającej rewolucji 
socjalistycznej, ziemskiej pomyślności i tym podobne są nieskończenie odległe od 
realizmu ontologicznego”669. 

Rozwiązanie tego społecznego konfliktu nie było jednak osiągalne na drodze jakiegoś 
powrotu do stanu „sprzed kultury”, nie można było również kultury po prostu odrzucić, 
poprzez idealizację barbarzyństwa670. „Niezbędne jest przemierzenie dróg kultury po to, 
by wyjść poza granice kultury, do wyższego, twórczego życia”671. Alternatywnie, poza 
granice kultury prowadzić mogła droga świętego życia672, trudniejsza niż wspinanie się 
na kulturalne wyżyny. Za prawdziwą siłę napędową kultury uważał Bierdiajew świętość 

                                                             
666 „Wszystkie rewolucje są skierowane przeciwko Kościołowi i pragną zerwać związek z tradycją 

kultury antycznej, przejętą przez Kościół. To dlatego są one barbarzyńskim buntem przeciwko kulturze.” 
(M. Bierdiajew, Filozofia nierówności, s. 200). 

667 M. Bierdiajew, Filozofia nierówności, s. 206. 
668 „Tragedia kultury i kryzys kultury, pragnienie panujące wśród najlepszego gatunku ludzi przejścia 

do stanu wyrastającego pond kulturę, do nowego bytu, do nowej ziemi i nowego nieba, nie mogą być 
argumentami na rzecz scytyjskiej, barbarzyńskiej ideologii” (M. Bierdiajew, Filozofia nierówności, s. 206). 

669 M. Bierdiajew, Filozofia nierówności, s. 217. 
670 Bierdiajew Rosjan ulegających urokowi rewolucji nazywa „Scytami”, przeciwstawiając ich 

(kulturalnym) Hellenom. Autor Filozofii nierówności pisał między innymi: „W Rosji ideologia scytyjska jest 
swego rodzaju nacjonalizmem, przechodzącym w niechrześcijański i antychrześcijański mesjanizm” (M. 
Bierdiajew, Filozofia nierówności, s. 206-207). „Scytowie” – to również określenie ruchu artystycznego, 
który ukonstytuował się w Rosji pod koniec pierwszej wojny światowej. Przyjęta przez nich nazwa miała 
wyeksponować „rewolucyjność” idei, z jakimi się utożsamiali, w szczególności zaś skłonności 
anarchistyczne. Główną postacią ruchu był Razumnik Wasiljewicz Iwanow (1878-1946), krytyk literacki i 
działacz kulturalny. Wspólnie z S. Mstisławskim i A. Biełym wydał w latach 1916-1917 dwa numery 
czasopisma „Skify”. 

671 M. Bierdiajew, Filozofia nierówności, s. 207. 
672 Była to droga życia charakterystyczna dla mędrców rosyjskich, tzw. starców, których chętnie 

odwiedzali rosyjscy intelektualiści. Szczególnie słynna była Pustelnia Smoleńsko-Zosimowa (nazwy od 
ikony Matki Bożej i imienia założyciela pustelni). Znajdowała się niedaleko stacji kolejowej Arsaki. 
Bierdiajew odbył podróż do tej pustelni 6 marca 1910 roku. 
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i genialność673, które przeciwstawiał siłom anarchistycznym i nihilistycznym. Autor 
Filozofii nierówności głosił, że człowiek został powołany do istnienia przez Stwórcę jako 
istota genialna i dlatego powinien ujawnić w sobie ową genialność na drodze twórczej 
aktywności. By sprostać swemu powołaniu człowiek powinien przezwyciężyć wszelki 
egoizm, najgłębszy lęk przed własną zgubą, winien wyzbyć się jakiejkolwiek chęci 
porównywania siebie z innymi674. Geniusz pociągał za sobą nie tylko konieczność 
wykazywania się odwagą, prowadził również do wyrzeczenia i odrzucenia: „Genialność 
jest ze swojej istoty tragiczna, nie mieści się w «świecie» i nie jest akceptowana przez 
«świat». Geniusz nigdy nie odpowiada wymogom «świata», nigdy nie wypełnia poleceń 
«świata», nie podpada pod żadne kategorie «świata». W genialności zawsze występują 
jakieś braki przed sądem «świata», genialność jest właściwie prawie niepotrzebna 
«światu». Genialność jest dla «świata» niezrozumiała, nie odnosi się bowiem do żadnych 
«świeckich» elementów działalności człowieka.”675. Genialności zostaje tu wyraźnie 
nadany sakralny charakter. Na drogę geniuszu, tak samo jak na drogę świętości, 
człowiek zostaje skierowany przez Boga. Dlatego świętość i genialność nie mogą być 
sobie przeciwstawiane. „Genialność jest inną drogą religijną, równą co do wartości i 
godności drodze świętego. Twórczość geniusza nie jest dziełem «świeckim», ale 
«duchowym».”676 Genialność spełnia się ostatecznie jako katalizator kultury 
zmierzającej do twórczej, religijnej epoki. Między innymi z tego powodu geniuszowi 
przysługuje szacunek podobny do czci, jaką otaczany jest święty. „Kult świętości 
powinien być dopełniony kultem genialności, gdyż na drodze genialności ma miejsce 
                                                             

673 Przeciwstawnie genialności i świętości pojawia się również u Kierkegaarda, w niewielkiej 
rozprawce pt. O różnicy między geniuszem i apostołem, [w:] S. Kierkegaard, Pisma mniejsze (wybór), tłum. 
K. Toeplitz, Toruń 2007. Kierkegaard pisał: „Kategoria geniusza pozostaje wewnątrz immanencji; dlatego 
geniusz może wnieść coś nowego, ale ono znika w ogólnym przyswojeniu przez rodzaj ludzki, podobnie 
jak znika odmienność geniusza, gdy tylko pomyśli się wieczność. Kategoria Apostoła pozostaje w obszarze 
transcendencji, ma on wnieść coś paradoksalnie nowego, czego nowość, ponieważ właśnie jest istotnie 
paradoksalna i nie jest antycypacją w stosunku do rozwoju rodzaju ludzkiego, pozostaje trwała.” (S. 
Kierkegaard, Księga o Adlerze, tłum. A. Szwed, „Argument” 1 (2011), s. 138). 

Problem genialności podejmowany jest także przez Fryderyka Nietzschego: „Nietzsche eksponował 
naturalną, życiową inspirację kultury i aktywny udział jednostki wybitnej w ukierunkowaniu poznania, 
wartościowania i projekcji przyszłości; te pochodzące od geniusza treści upowszechniają się właśnie w 
narodzie jako zbiorowości, nadając jedność stylu jego kulturze” (Z. Kuderowicz, Nietzsche, Warszawa 
2004, s. 50). Źródłem Nietzscheańskiej koncepcji geniuszu jest jednak filozofia Artura Schopenhauera. To 
właśnie w Świecie jako woli i przedstawieniu sformułowane zostały idee, do których odnosi się również 
Bierdiajew, zwłaszcza przeciwstawienie pozoru zjawisk realności woli. Schopenhauer stwierdza, że droga 
samoopanowania i poznania prawdziwej realności dokonuje się tylko za sprawą artystycznego geniuszu i 
religijnej ascezy. Por. zwłaszcza M. Bierdiajew, Autobiografia filozoficzna, s. 76. 

674 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 10.  
675 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 146. 
676 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 145. 
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ofiarny wysiłek i twórcze ekstazy na tej drodze są nie mniej religijne niż ekstazy 
świętości. Przejście do twórczej religijnej epoki przede wszystkim powinno 
doprowadzić do uświadomienia religijnej natury genialności.”677 

Bierdiajew nie przeciwstawia, jak czyni to choćby wspomniany wcześniej 
Kierkegaard, genialności i świętości, chociaż bez wahania uznaje świętość za postawę 
bardziej doniosłą, za konieczny warunek odkupienia. „Dla dzieła odkupienia 
niepotrzebna jest twórczość, niepotrzebny jest geniusz, potrzeba jedynie świętości. 
Święty tworzy samego siebie, inny, doskonalszy byt w sobie samym. Geniusz tworzy 
wielkie dzieła, dokonuje czegoś wielkiego w świecie. Zbawia jedynie tworzenie siebie 
samego. Twórczość wielkich wartości może człowieka zgubić. Św. Serafin678 niczego nie 
tworzył poza sobą samym, i tym przemieniał świat. Puszkin tworzył wielkie dzieła, 
niezwykle cenne dla Rosji i dla świata, ale nie tworzył siebie samego. W twórczości 
geniusza widoczna jest ofiara z siebie samego. Działalność świętego zmierza przede 
wszystkim do doskonalenia siebie samego.”679 

 
* * * 

 
Chrześcijaństwo według Bierdiajewa uratowało upadłą kulturę antyczną: 

„Chrześcijaństwo pojawiło się w okresie późnego rozkwitu i wysubtelnienia kultury 
starożytnej, wysubtelnienia związanego z okresem hellenistycznym”680. Jednak na 
pytanie czy religia chrześcijańska byłaby zdolna do ponownego uratowania kultury 
filozof nie udziela pozytywnej odpowiedzi. Jego zdaniem współcześnie chrześcijaństwo 
nie ma już takiej mocy „wyczerpują się jego twórcze, młodzieńcze siły”681. Według 
filozofa zachodzi pewne wewnętrzne pokrewieństwo między epoką hellenistyczną z 
okresu tuż przed pojawieniem się chrześcijaństwa, a XX wiekiem, epoką również silnie 
uniwersalistyczną i synkretyczną682. Bierdiajew, przywołując dekadentyzm okresu 

                                                             
677 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 148. 
678 Św. Serafin z Sarowa (1759-1833) był mnichem, ascetą i mistykiem. Jego zbiór rozmyślań na tematy 

związane ze zbawieniem człowieka i celem ludzkiego życia ukazał się w roku 1903. 
679 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 145. 
680 M. Bierdiajew, Sens historii, s. 83. 
681 M. Bierdiajew, Filozofia nierówności, s. 202. 
682 „Nasze czasy duchowo przypominają hellenistyczny uniwersalizm i synkretyzm. Najlepszą część 

ludzkości ogarnęła wielka nostalgia. Jest to oznaka nowej epoki religijnej.” (M. Bierdiajew, Nowe 
średniowiecze, s. 45). Bierdiajew dostrzega podobieństwo współczesnego systemu politycznego do 
rządów Dioklecjana (tamże), a także podobieństwo artystycznych nurtów: „Modernistyczne prądy w 
sztuce przypominają czasy zaniku doskonałości form antycznych i barbaryzację” (tamże). 
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hellenistycznego, zwrócił uwagę między innymi na rolę misteriów683, chociaż nie podał 
żadnych konkretnych przykładów. Wspomniał jedynie o neoplatonizmie i 
neopitagoreizmie, w których dostrzegał głównie „tęsknotę za innym światem”, w 
późniejszym Nowym Średniowieczu określając ją jako „wielką nostalgię”684. Tego 
powszechnego nastroju oczekiwania nie była już w stanie zaspokoić kultura grecka czy 
rzymska. Oczekiwana odpowiedź udzielona została dopiero przez chrześcijaństwo, 
które, jak podejrzewał Bierdiajew, starożytnym wydawać się musiało 
barbarzyństwem685. W gruncie rzeczy jednak chrześcijaństwo było światłem, 
pochodzącym z samego źródła życia. Religia w naturalny sposób powinna zasilać 
kulturę, nawet jeśli w czasach współczesnych to źródło siły wyraźnie osłabło. W łonie 
religii chrześcijańskiej zachodzą bowiem zmiany, które prowadzą do jej osłabienia: 
„Coraz bardziej odchodzi ona od swoich twórczych źródeł, staje się coraz bardziej 
abstrakcyjna, coraz mniej ontologiczna, jeśli chodzi o jej charakter. Religijne zasilanie 
kultury europejskiej coraz bardziej się wyczerpuje.”686. 

 Co zatem pozostaje w tej trudnej dla kultury sytuacji? Według Bierdiajewa – filozof 
pisał te słowa w 1918 roku – jedynie tęsknota i smutek. W tym czasie nie dostrzegał 
jeszcze „nowego światła religijnego”, nie żywił jeszcze przekonania o potrzebie 
nadejścia nowej epoki religijnej twórczości. Przepowiadał jedynie zagrożenie 
barbarzyństwem. Zauważył bowiem, że w historii można odnotować przypływy 
barbarzyństwa, które nie miały wyłącznie znaczenia negatywnego. Nierzadko bowiem 
potrafiły odnowić „stygnącą krew starego świata”687,  

 
 
 

                                                             
683 Warto przypomnieć, że na zainteresowanie Bierdiajewa antycznymi misteriami miał wpływ 

Wiaczesław Iwanow, filozof, krytyk, znawca antyku, z którym Bierdiajew zaprzyjaźnił się podczas pobytu 
w Petersburgu. W Autobiografii filozoficznej opisuje szczególne spotkanie towarzyskie: „Nastroje 
dionizyjskie, poszukiwanie czegoś niezwykłego, co nie przypomina powszedniości, doprowadziło grupę 
pisarzy do próby stworzenia czegoś przypominającego «misteria Dionizosa». W tym duchu 
zorganizowano wieczór w mieszkaniu Mikołaja Mińskiego. Pomysłodawcą był Iwanow. Uczestnicy mieli 
nadzieję osiągnąć ekstazę i wyjść z powszedniości, co wyraziło się w korowodzie tanecznym. W tym mało 
poważnym przedsięwzięciu brali udział wybitni pisarze: Rozanow, Iwanow, Miński, Sołogub i inni. Miało 
to miejsce tylko jeden raz.” (M. Bierdiajew, Autobiografia filozoficzna, s. 140). 

684 M. Bierdiajew, Nowe średniowiecze, s. 45. 
685 M. Bierdiajew, Filozofia nierówności, s. 201. 
686 M. Bierdiajew, Filozofia nierówności, s. 201. 
687 Podobnej metafory użył Oswald Spengler: „Gdy cel [kultury] zostaje osiągnięty, a idea – cała pełna 

wewnętrznych możliwości – spełnione i zaktualizowana na zewnątrz, kultura nagle zastyga, zamiera, 
krew jej krzepnie, siły nikną – przeobraża się w cywilizację” (O. Spengler, Zmierzch Zachodu, s. 10). 
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3. Koniec Renesansu 
 
O złożoności Renesansu, pojmowanego jako etap rozwoju kultury chrześcijańskiej 

łączącej w sobie elementy antyku pisałam już wcześniej. Zaznaczyłam również, że 
określenia „Renesans” i „Średniowiecze” pełnią w pismach Bierdiajewa co najmniej 
podwójną funkcję: oznaczają dwie ścierające się sposoby realizacji kultury – laicki i 
sakralny, ale również określają okresy ich historycznej dominacji. Można więc – czego 
unikałam wcześniej – opisywać przy ich użyciu również dzieje z podziałem na 
historyczne epoki. Zanim w dalszej części spróbuję określić najważniejsze 
charakterystyki zapowiadanego „nowego Średniowiecza”, postaram się możliwie 
precyzyjnie opisać epokę Renesansu, która w analizach historiozoficznych Bierdiajewa 
odgrywa centralną rolę688. 

Ramy czasowe są tu, rzecz jasna, nieostre. Koniec Średniowiecza i początek 
Renesansu nie może zostać wyznaczony dokładnie i w sposób nie budzący kontrowersji. 
Jest to niemożliwe choćby z tego powodu, że ekspansja nowej formy kultury 
następowała z opóźnieniem w bardziej oddalonych od Italii częściach Europy. Z kolei 
uwzględnienie jedynie renesansu włoskiego (ograniczonego przez Burckhardta do 
trzech stuleci) nie byłoby odpowiednie, skoro Bierdiajew bierze pod uwagę również 
zjawiska północnoeuropejskiego humanizmu i reformacji, a wreszcie utożsamia 
Renesans z nowożytnością, rozciągając górną granicę trwania tej epoki aż do wieku XIX. 
Z pewnością równie nieprecyzyjna jest także data, wyznaczająca początek 
Odrodzenia689. W tym przypadku wskazuje się zwykle na pewne symboliczne 
wydarzenia, które traktuje się jako umowne punkty przełomowe oznaczające również 
istotną zmianę ducha (znaczenie takie przypisuje się, w zależności od przyjętych 
założeń, dacie upadku Konstantynopola, końca wojny stuletniej albo odkrycia Ameryki 
przez Krzysztofa Kolumba). Z drugiej jednak strony, szczegółowa periodyzacja nie jest 
tu wymagana, zważywszy, że Bierdiajew nie zamierza w obrębie szeroko rozumianej 
nowożytności wydzielać żadnych innych epok. W tej sytuacji skłonny jest on raczej 
mówić o powrocie do niektórych wartości antycznych, co można uznać za początek – 
szeroko przez niego rozumianego – Renesansu. Taką kluczową wartością staje się w tym 

                                                             
688 A. Ostrowski, Bierdiajew. Egzystencja w perspektywie eschatologicznej, Lublin 1999, s. 168. Por. 

także Z. J. Czarnecki, Wartości i historia. Studia nad refleksją filozoficzną o ludzkim świecie, Lublin 1992, s. 
164. 

689 Charakterystyczne jest również jego zainteresowanie okresami kryzysowymi, przejściowymi. Z 
pewnością najsłynniejszą monografią takiego okresu przejściowego jest wspominana już monografia J. 
Huizingi pt. Jesień Średniowiecza. 
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przypadku nieograniczona niczym wolność twórcza człowieka690, ujawniająca się we 
wszystkich zjawiskach kultury: w sztuce, w filozofii, w nauce, w polityce itp.691. 
Podkreślmy raz jeszcze, Bierdiajew koncentruje się na charakterystyce – tutaj użyteczny 
będzie termin Spenglera – „duszy” nowożytnej. Wyróżniający ją rys filozof dostrzega 
zwłaszcza w aspekcie indywidualnej wolności, a jeszcze dokładniej, w ściśle z wolnością 
ludzką związanym, typowo nowożytnym sposobie pojmowania twórczości ludzkiej: 
„Nowoczesny człowiek – pisze filozof w Końcu Renesansu – chciał tworzyć samodzielnie, 
bez ingerencji sił wyższych, chciał być kowalem swego losu bez sankcji bożych – zerwał 
z życiem religijnym, którym żył w Średniowieczu. Człowiek zapragnął w sposób wolny i 
niezależny kroczyć własną drogą.”692. 

Ta ogólna i do pewnego stopnia stereotypowa uwaga może być jednak bardzo myląca. 
Nawiązuje ona bowiem do bardzo powszechnego sposobu charakteryzowania człowieka 
Renesansu (szerzej – człowieka nowożytnego) jako istoty o w pełni potwierdzonej 
wolności. Charles Taylor w monografii poświęconej narodzinom nowożytnej 
podmiotowości zwraca uwagę między innymi na prekursorski charakter rozprawki 
Givanniego Pico Della Mirandoli693, zatytułowanej De homini celsitudine et dignitate694, w 
której nowa idea ludzkiej wolności, rozumianej jako samostanowienie o własnym życiu, 
wyrażona została za pomocą obrazów i symboli należących jeszcze do tradycji 
chrześcijańskiej695. Godność człowieka ma się wyrażać nie tyle w samym fakcie bycia 
stworzeniem Bożym (na obraz i podobieństwo), co raczej w udzielonej przez Boga 
człowiekowi nieograniczonej swobodzie samodzielnego tworzenia własnego życia. 
„Ciebie zaś – Bóg w rozprawce Pica della Mirandoli zwraca się do Adama –
nieskrępowanego żadnymi ograniczeniami oddaję w twe własne ręce, abyś zgodnie ze 
swą wolą sam określił swą naturę”696. Taylor jest przekonany, że – mimo wszelkich 
ograniczeń tej przejściowej epoki – już na tym etapie rodzi się przeświadczenie, że Bóg 
przekazał człowiekowi swe twórcze prerogatywy, nie tylko w odniesieniu do swobody 

                                                             
690 Zapewne jednym z wyrazów tej wolności jest dewiza, jaką posłużył się Kant charakteryzując istotę 

oświeceniowej „pełnoletniości”: Sapere aude! (por. I. Kant, Odpowiedź na pytanie, czym jest Oświecenie?, 
tłum. T. Kupś, [w:] I. Kant, Dzieła zebrane, t. 6, Toruń 2012, s. 47 i nast.). 

691 „Renesans zrodził się w głębi Średniowiecza i jego pierwsze poczynania były chrześcijańskie. (…) 
Przebudzenie to ujawniło się w XII i XIII wieku” (M. Bierdiajew, Nowe Średniowiecze, s. 18). 

692 M. Bierdiajew, Nowe średniowiecze, tłum. H. Paprocki, Warszawa 2003, s. 15. 
693 Bierdiajew pisze o nim „typowy człowiek Renesansu” (M. Bierdiajew, Koniec Renesansu, s. 37) 
694 Tłum. pol. Filozofia włoskiego Odrodzenia, Warszawa 1967. 
695 Ch. Taylor, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, tłum. zbior., Warszawa 2001, 

s. s. 372 i nast.  
696 G. Pico della Mirandola, Godność człowieka, tłum. Z. Kalita, [w:] Filozofia włoskiego Odrodzenia. 

Wybrane teksty z historii filozofii, red. A. Nowicki, Warszawa 1966, s. 139. 



 185

kształtowania ludzkiego życia, ale również w odniesieniu do panowania nad światem697. 
Idea ta we włoskim Renesansie ujawnia się najsilniej w sztuce, zwłaszcza w sztukach 
plastycznych, których prestiż niezwykle wówczas wzrósł, w porównaniu z epoką 
Średniowiecza. Dlatego Taylor nie waha się przed sformułowaniem, że w „Renesansie 
zaczęto przywiązywać większą wagę do ludzkiego działania, akcentując rolę człowieka 
w dopełnieniu boskiego stworzenia i urzeczywistnieniu całej natury kosmosu”698. 

Bierdiajew jednak stwierdza paradoksalnie, że w gruncie rzeczy kompetencje 
człowieka nowożytnego, uzyskane rzekomo dopiero w Renesansie, już wcześniej, w 
Średniowieczu były naturalnym udziałem człowieka. Niezmiennie trwając na 
stanowisku antropologii zakorzenionej w tradycji judeochrześcijańskiej, filozof jest 
przekonany, że świadomość szczególnej godności człowieka zawdzięczamy tylko 
chrześcijaństwu, które wyjątkowość ludzkiej natury dostrzegło w „niezależności od 
niższych żywiołów”699. Był to, w przekonaniu Bierdiajewa, moment przełomowy 
dziejów, zostały w nim bowiem położone podwaliny chrześcijańskiego humanizmu700. 
„Historyczny fakt uznania osoby ludzkiej – podkreśla rosyjski filozof – dokonał się 
jedynie w chrześcijaństwie. Sądzę, że dokonało się to ostatecznie w tym okresie historii, 
który przez długi czas z humanistycznego punktu widzenia był uważany za 
niesprzyjający osobie ludzkiej, w okresie Średniowiecza.”701  

Filozof nie ma wątpliwości, że surowy, często ascetyczny styl życia, identyfikowany z 
idealizowanym na ogół rycerzem czy mnichem, wyraża głęboką słuszność życia 
niezależnego od „wpływów sił zewnętrznych, rozbijających osobę”702. W ascezie, 
niezależnie od jej formy, co jest rzeczą bardzo charakterystyczną, dostrzega Bierdiajew 
wyłącznie wysiłek i próbę koncentracji sił duchowych. Po raz kolejny Bierdiajew wraca 
tu do obecnego już we wczesnym eseju pt. Picasso, opisu człowieka przy użyciu metafor: 
jedność (koncentracja) – rozbicie (rozczłonkowanie, rozwarstwienie). To zaś, co we 
wczesnych pismach występowało jako opis rozkładu obrazu człowieka (nie było jasne 
czy chodzi jedynie o stwierdzenie faktu nowej artystycznej techniki portretowania 
postaci ludzkiej w malarstwie kubistycznym, czy o symbolikę wyrażającą zmianę 
postrzegania człowieka, charakterystyczną dla kultury początku XX wieku zmianę 

                                                             
697 Ks. Henryk Paprocki, w przedmowie do przekładu Sensu twórczości wyraża przekonanie, że biblijny 

kontekst stanowiący tło Bierdiajewowskich analiz ludzkiej twórczości znajduje się w Księdze Rodzaju: 
„Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną” (Rdz 1, 28). 

698 Ch. Taylor, Narodziny tożsamości nowoczesnej, s. 373. 
699 M. Bierdiajew, Sens historii, s. 85. 
700 Na temat przeciwstawienia humanizmu chrześcijańskiego i humanizmu ateistycznego w pismach 

Bierdiajewa por. L. Kopciuch, Kryzys humanizmu według Bierdiajewa, [w:] W. Słomski (red.), Filozofia 
słowiańska na przełomie wieków, Warszawa 2008, s. 396 i nast. 

701 M. Bierdiajew, Sens historii, s. 85. 
702 Tamże.  
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samoświadomości człowieka jako „obrazu” samego siebie), w pismach późniejszych, na 
które się powoływałam, wyłożone zostało jako rozbicie, czyli wykrzywienie obrazu 
człowieka, rozumianego w kategoriach religijnych. 

Jeśli za punkt odniesienia można przyjąć, często przesadnie wyolbrzymiany, świecki 
światopogląd człowieka Renesansu (co okazuje się charakterystyką o bardzo 
ograniczonym zastosowaniu, trudno dająca się zastosować do wczesnej fazy włoskiego 
Renesansu), to – jak uważa Bierdiajew – przejawi się on, nie tyle w wolności od tego, co 
religijne, ale przez jego zaprzeczenie, w odcięciu od tego, co duchowe: „wynikało to z 
zerwania z ośrodkiem życia duchowego, z negacji źródeł samego życia, ze 
zdecydowanego ograniczenia się jedynie do powierzchownej warstwy życia 
duchowego”703. Negatywny sposób opisu nowożytności i nowożytnego humanizmu 
zdecydowanie będzie tu przeważał, dostarczając jednak zarazem materiału do 
pozytywnego opisu – parafrazując terminologię Nietzschego – żywiołu sakralnego, 
uobecnionego w Średniowieczu.  

 
* * * 

 
Esej zatytułowany Koniec Renesansu rozpoczyna się od znamiennego podważenia 

trójpodziału dziejów kultury. Kategoryczne stwierdzenie „Klasyczny podział dziejów na 
trzy epoki — Starożytność, Średniowiecze i Nowożytność – jest już anachronizmem.”704 
daje się usprawiedliwić tylko przekonaniem filozofa, że ostatnia z wymienionych epok 
definitywnie dobiega końca, a więc, że zachodzi konieczność dołączenia do podanej listy 
jeszcze jednej, nowej epoki. Bierdiajew, nie tylko doraźnie, używa tu 
charakterystycznego wyrażenia „nowe Średniowiecze”. Spróbuję najpierw 
zrekonstruować Bierdiajewowski sposób myślenia o Nowożytności705.  

Po pierwsze, zwraca uwagę, że w tekście z 1922 roku została zachowana 
charakterystyczna periodyzacja, która nosi znamiona podziału używanego przez 
Oswalda Spenglera. Bierdiajew stosuje zamiennie terminy Nowożytność i Renesans. Nie 
bez znaczenia jest również fakt, że dziewiętnastowieczne koncepcje wyróżniające 
Odrodzenie jako osobną epokę mogą być dla rosyjskiego filozofa jeszcze nie dość 
oczywiste. „Świadomość odrębności odrodzenia jako etapu w rozwoju kultury 
europejskiej utrwalili dopiero w XIX w. dwaj znakomici historycy Jules Michelet (1788 – 
1874) i Jacob Burckhardt (1818 – 1895). J. Michelet w dwunastotomowej Histoire de 

                                                             
703 M. Bierdiajew, Koniec Renesansu, [w:] tegoż, Nowe średniowiecze. Los człowieka we współczesnym 

świecie, s. 15. 
704 M. Bierdiajew, Koniec Renesansu, s. 12. 
705 Zachowamy tu zaproponowaną przez ks. H. Paprockiego pisownię epok opisywanych przez 

Bierdiajewa wielką literą.  
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France określił kulturę francuską XV w. w siódmym tomie tej pracy (1855) terminem 
„Renaissance”; okres renesansu obejmował według niego głównie czasy panowania 
Franciszka I. J. Burckhardt natomiast w słynnym dziele Kultur der Renaissance in Italien 
(Kultura Odrodzenia we Włoszech), z roku 1860, zarysował pierwszą syntezę kultury 
włoskiej XV i XVI w. Obaj historycy — jeden na przykładzie Francji, drugi zaś Włoch — 
podkreślili przełomowy i nowatorski charakter formacji kulturowej ukształtowanej w 
XV i XVI w. i przeciwstawiali ją kulturze wcześniejszej, średniowiecznej, a także 
późniejszej epoce baroku”706. 

Najwyraźniej „świadomość odrębności Odrodzenia” – w sensie, w jakim wprowadził 
je w obieg Michelet, a w szczególności Burckhardt, a więc jako osobnej epoki 
reprezentującej jednolity styl, nie jest w pismach Bierdiajewa obecna, natomiast 
wyraźnie jest on przekonany o inicjującym epokę nowożytną duchowym przełomie 
renesansowym. Renesans jest wobec tego raczej najbardziej wstępnym etapem 
nowożytności, oznacza moment jej narodzin i najwcześniejszy okres jej rozwoju – jeśli 
można w tym miejscu użyć wyrażeń nawiązujących do obecnej w jego opracowaniach 
analogii rozwoju kultur do rozwoju organicznego żywych istot. Z drugiej zaś strony 
„[c]ała historia nowożytna jest renesansowym okresem historii”707, który należy 
rozciągać aż do XIX wieku. Z tego też powodu będzie możliwa nowożytność bez 
Renesansu – co Bierdiajew obserwuje choćby na przykładzie dziejów kultury 
rosyjskiej708.  

Na czym polega specyfika Renesansu? Spróbuję zestawić najważniejsze elementy 
kultury renesansowej, jakie skupiają na sobie uwagę Bierdiajewa. Po pierwsze, filozof 
sprowadza dotychczasowy rozwój kultury do dwóch głównych nurtów: Starożytności i 
Średniowiecza. Po drugie, uważa, że symptomy narodzin nowego ducha epoki 
nowożytnej ujawniają się najpierw na polu sztuki, niezwykle podatnym na nowości i 
zmiany. Po trzecie, już u podstaw nowożytności, a więc w najwcześniejszej fazie 
Odrodzenia – przy całej jego wielkości – zawarte są wszystkie niezbędne czynniki 
przesądzające o jej upadku. 

Przyjęcie tych priorytetów sprawia, że opis Renesansu wciąż się załamuje, a autor 
przechodzi od zachwytu nad dokonaniami rodzącej się nowej formacji duchowej, do 
pogardy wobec jej konsekwencji u kresu wyczerpujących się sił twórczych (w wieku 
XIX). Opis Bierdiajewa uwzględnia zawsze dwa skrajne punkty odniesienia – z jednej 
strony erupcję twórczego ducha, z drugiej zaś apogeum upadku kultury. Z perspektywy 
rosyjskiego filozofa najważniejsze jest zdiagnozowanie obecnego stanu kultury i 

                                                             
706 Z. Kuderowicz, Filozofia nowożytnej Europy, Warszawa 1989, s. 9. 
707 M. Bierdiajew, Sens historii, s. 88. 
708 M. Bierdiajew, Koniec Renesansu, s. 49. 
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określenie na jakim aktualnie znajduje się ona etapie rozwoju709: „Jedynie człowiek 
krótkowzroczny może nie dostrzec, – podkreśla filozof – że cywilizacja europejska 
znajduje się w szczytowej fazie światowego kryzysu.”710. „Krótkowzroczność” ta, jeśli w 
ogóle wolno tu pokusić się o jej usprawiedliwienie, wynika z tego prostego faktu, że 
wszelkie pierwotne znamiona nadchodzących zmian ujawniają się najpierw w „sferze 
ducha”711. Mogą zatem zachodzić mimo całkowitego braku zewnętrznych oznak upadku. 
Wydaje się, że Bierdiajew w ten sposób ocenia takie pozorne przejawy siły kultury, jak w 
szczególności zjawiska postępu cywilizacyjnego (zwłaszcza umaszynowienie). 
Wprawdzie nie znajdziemy w tym punkcie bezpośredniego nawiązania do historiozofii 
Spenglera, nie ma jednak wątpliwości, że napięcie między kulturą i cywilizacją rozumie 
on w tym przypadku podobnie jak niemiecki filozof. 

 
* * * 

 
Wspomniałam wcześniej, że Bierdiajew skłonny jest interpretować Średniowiecze 

jako epokę kumulacji sił twórczych człowieka. Sprzyjać temu miały w szczególności 
rozmaite formy ascezy i dyscypliny duchowej. Uważa jednak przy tym, że 
skoncentrowane siły ludzkiego ducha nie znajdowały wówczas wystarczającego ujścia. 
„Sądzę, – pisze filozof – że niedostatek świadomości średniowiecznej przede wszystkim 
polegał na tym, iż nie ujawniono w autentyczny sposób wolnej, twórczej siły człowieka i 
człowiek nie został w świecie średniowiecznym wypuszczony na wolność w celu 
wolnego, twórczego działania, w celu wolnego tworzenia kultury, nie zostały 
doświadczone te duchowe siły człowieka, które były wykuwane przez chrześcijaństwo i 
przez chrześcijański okres historii średniowiecznej. Asceza średniowieczna wzmocniła 
siły człowieka, ale siły te nie zostały uwolnione dla budowania wolnej kultury.”712 Do 
przeszkód utrudniających swobodną realizację twórczych sił człowieka zalicza 
Bierdiajew zwłaszcza teokratyczny system chrześcijaństwa średniowiecznego.  

W porównaniu z ograniczającym swobodę twórczej ekspansji ducha ludzkiego 
średniowiecznym systemem społecznym, początek Renesansu, w przekonaniu 
rosyjskiego filozofa, był okresem erupcji nagromadzonych, a dotąd nie skanalizowanych 
sił twórczych. Na podstawie używanych przez Bierdiajewa sformułowań niełatwo 

                                                             
709 Leszek Kopciuch wylicza cztery stadia rozwoju humanizmu nowożytnego: „(1) humanizm 

chrześcijański; (2) humanizm renesansowy; (3) humanizm epoki reformacji; (3) humanizm 
osiemnastowiecznego Oświecenia; (4) Znajdujący się już w kryzysie i fazie schyłkowej humanizm wieku 
XIX-go i XX-go.” (L. Kopciuch, Kryzys humanizmu według Bierdiajewa, s. 397). 

710 M. Bierdiajew, Koniec Renesansu, s. 12. 
711 M. Bierdiajew, Koniec Renesansu, s. 12. 
712 M. Bierdiajew, Sens historii, s. 88. 
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odgadnąć, czy wiek XIII i początek wieku XIV należy zaliczyć do schyłkowej fazy 
Średniowiecza, czy raczej uznać już za pierwszą fazę nowej epoki. Paradoksalnie 
bowiem brzmi sformułowanie „średniowieczny Renesans chrześcijański”713 określający 
opokę działalności Joachima z Fiore, św. Franciszka z Asyżu oraz Dantego. Bierdiajew 
kontynuuje jednak ten antynomiczny opis nowej epoki, dodając, że „[w] Renesansie 
mamy do czynienia z chrześcijańskim humanizmem wczesnego okresu i z humanizmem 
antychrześcijańskim”714. Obecność tych dwóch tendencji określających charakter 
wolności człowieka Renesansu jest, jak wspomniałam, obecna już w rozprawie Pico 
della Mirandoli.  

Charakter poszczególnych epok historycznych Bierdiajew oddaje na kilka sposób. Po 
pierwsze w obrębie kultury chrześcijańskiej skłonny jest, stereotypowo, opisywać 
dzielące je różnice za pomocą sformułowań określających relację człowieka do Boga (do 
duchowej głębi, centrum życia, źródła sił itp.)715. Kiedy jednak charakterystyka ma 
również uwzględniać specyfikę antyku przedchrześcijańskiego, wówczas właściwym 
środkiem wyrazu stają się kategorie ducha i przyrody (natury). W tych terminach o 
chrześcijańskim Średniowieczu można więc powiedzieć, że „skrępowało naturalnego 
człowieka”, że cechą starożytności było „skierowanie się ku przyrodzie”, że – 
uwzględniając periodyczność biegu dziejów – nowożytność, w szczególności epoka 
humanizmu Renesansowego „na nowo odkryła człowieka naturalnego”, ale też na nowo 
odkryła samą naturę. Jakub Burckhardt jeden z rozdziałów Kultury Odrodzenia we 
Włoszech poświęcił opisowi pewnego epizodu z życia Petrarki, który interpretuje 
symbolicznie, jako świadectwo renesansowego odkrycia piękna krajobrazu. Wycieczka 
na Mont Ventou niedaleko Avinionu nie znajduje jednak spodziewanego wyrazu i, jak 
byśmy przypuszczali, nie kończy się realistycznym opisem piękna natury. Burckhardt 
podkreśla, że doznane wrażenie jest zbyt silne, wobec czego Petrarce nie przychodzą do 
głowy inne, bardziej odpowiednie słowa, niż zwroty zapożyczone z Wyznań Augustyna 
(„Tak więc ludzie chodzą i podziwiają wysokie góry i dalekie fale mórz, i potężnie 
szumiące rzeki, i Ocean, i bieg gwiazd a zapominają o sobie.”716). Niemniej jednak, jak 

                                                             
713 M. Bierdiajew, Sens historii, s. 87. 
714 M. Bierdiajew, Sens historii, s. 87. „Jest to główny problem całej filozofii historii, problem losu 

człowieka. Jest to zarazem jeden z decydujących momentów w losie człowieka. Świadomość 
średniowieczna miała pewne braki, niedostatki, które musiały się ujawnić pod koniec Średniowiecza i na 
początku czasów nowożytnych. Na czym polegał niedostatek średniowiecznej idei królestwa Bożego, 
przez który średniowiecze musiało osiągnąć swój kres, kultura teokratyczna nie mogła odnieść sukcesu i 
powinna przeżyć wewnętrzne załamanie i krach, musiała skończyć się historia Średniowiecza i zacząć się 
historia nowego człowieka, w której pojawił się duch walczący z duchem Średniowiecza.” (tamże, s. 87). 

715 M. Bierdiajew, Sens historii, s. 88-89. 
716 Cyt. za: J. Burckhardt, Kultura Odrodzenia we Włoszech, tłum. M. Kreczowska, Warszawa 1991, s. 

188.  
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uważa szwajcarski historyk, i tak „[t]o rozkoszowanie się przyrodą jest czysto 
nowoczesne, wolne od wpływu starożytności”717. Istotnie, Bierdiajew bowiem również 
podkreśla, że stosunek człowieka do przyrody w okresie przedchrześcijańskim (to 
sformułowanie bardzo niejasne, obejmujące zarówno starożytnych przedstawicieli 
wysokich kultur, jak i niechrześcijańskich barbarzyńców) byłby się raczej wyrażał nie w 
podziwie, ale w strachu wobec potęg przyrody718, jest to „(…) pierwotny okres, czyli 
przedchrześcijański, okres pogański, który jeszcze charakteryzuje pogrążenie się ducha 
ludzkiego w żywiołach przyrody i bezpośrednie organiczne złączenie się z przyrodą. 
Zanurzenie się ducha ludzkiego w przyrodzie jest pierwotnym stadium relacji między 
człowiekiem i przyrodą. W tym okresie człowiek traktował przyrodę animistycznie”719. 
W pozostałych, minionych już, dwóch epokach (oczywiście w świetle niektórych 
stwierdzeń Bierdiajewa nie jest w pełni uprawnione, by nowożytność uważać za 
definitywnie zamkniętą epokę720) stosunek ludzkiego ducha do przyrody ujawnia się 
kolejno: w heroicznym zmaganiu się z żywiołami przyrody (Średniowieczne) oraz w 
ponownym zwróceniu się ku przyrodzie (Renesans). Powtarzalność tendencji wynika, w 
przekonaniu Bierdiajewa, stąd, że istnieją tylko dwie zasady duchowe człowieka: 
„antyczno-helleńska i średniowieczna, chrześcijańska”721. Dotychczas ujawniły się one w 
trzech epokach, dwukrotnie zasada antyczno-helleńska i jeden raz zasada 
chrześcijańska. Postulowane „nowe Średniowiecze” byłoby więc powtórnym 
ujawnieniem zasady chrześcijańskiej722.  

Bierdiajew nie jest jednak precyzyjny. W jego analizach mieszają się opisy (1) 
duchowych zasad człowieka, (2) sposobów odnoszenia się ducha ludzkiego do przyrody, 
czy, wspomniane wcześniej, (3) charakterystyki sposobów odnoszenia się człowieka do 

                                                             
717 Tamże, s. 190. 
718 W takich sformułowaniach wyraźnie pobrzmiewa Kantowskie rozumienie uczucia wzniosłości.  
719 M. Bierdiajew, Sens historii, s. 100. 
720 Trudno u Bierdiajewa znaleźć precyzyjne datowania, a określenia czasowe dotyczące schyłku 

nowożytności właściwie nie występują, choć jasny jest przekaz o upadku, kryzysie epoki. Trudność ta 
wynika między innymi z powodu wyraźnie eschatologicznego, a nie historycznego opisywania dziejów: 
„Koniec historii nie jest wydarzeniem historycznym. Koniec czasu nie jest wydarzeniem w czasie. Koniec 
świata nie dokona się w przyszłości, która jest częścią naszego rozerwanego czasu. Koniec świata jest 
końcem czasu. (…) Koniec zawsze jest bliski, przeżywany jako wstrząs. Najbardziej zbliżamy się do końca 
w katastroficznych chwilach naszego życia i historii, w czasie wojen i rewolucji, w ekstazie twórczej, a 
także w zbliżeniu się do śmierci.” (M. Bierdiajew, Autobiografia filozoficzna, s. 282).  

721 M. Bierdiajew, Sens historii, s. 95. 
722 Należy jednak dodać, że ta powtarzalność nie jest dosłownym dublowaniem: „…w historii mają 

miejsce periodyczne powroty tych samych momentów, ale nie w tym sensie, aby mogły się dokładnie 
powtarzać w swej istocie, gdyż nic historyczno-indywidualnego nie powtarza się, a w tym sensie, że 
istnieje między nimi formalne podobieństwo, które pomaga zrozumieć naszą epokę, porównać ją z epoką 
świata starożytnego i początkiem nowej ery chrześcijańskiej.” (M. Bierdiajew, Sens historii, s. 119-120). 
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porządku eschatologicznego (do Boga). Periodyzacja dziejów wyraża zarówno rytm i 
dominację dwóch, skierowanych w przeciwne strony czynników, jak i następstwo ich 
realizacji w kulturze (w zależności od opisu, trzy lub cztery epoki).  

Bierdiajew bardziej szczegółowo referuje tylko nowożytny zwrot ku przyrodzie, w 
przekonaniu, że ujawnia w ten sposób również ukryte przyczyny późniejszej 
mechanizacji i technicyzacji ludzkiego życia. „Jeśli wcześniej człowiek znajdował się w 
stanie zależności od przyrody, jeśli jego życie było ubogie na mocy tej zależności, to 
wynalezienie maszyny i mechanizacja życia, która temu towarzyszy, z jednej strony 
wzbogaca, ale z drugiej strony tworzy nową formę zależności i niewoli, znacznie 
silniejszej niż ta, którą odczuwano w bezpośredniej zależności człowieka od przyrody. 
Jakaś obca siła, obca człowiekowi i samej przyrodzie, wchodzi w życie człowieka, jest to 
jakiś trzeci element, nie jest to element naturalny ani też ludzki, ale otrzymuje on 
straszliwą władzę nad człowiekiem i nad przyrodą. Nowa straszliwa siła niszczy 
naturalne formy człowieka. Poddaje człowieka procesowi rozczłonkowania, podziału, na 
mocy którego człowiek przestaje w pewnym sensie być istotą naturalną, jaką był 
wcześniej. Właśnie ta siła uczyniła najwięcej dla zakończenia epoki Renesansu.”723 W 
sposób charakterystyczny, używając alegorii i sformułowań podobnych do tych, jakie 
występowały już we wczesnych rozprawach ze zbioru Kryzys sztuki, Bierdiajew opisuje 
technikę jako środek opanowania natury, dokonującego się w sposób niszczący dla 
ducha. „Maszyna radykalnie zmienia stosunek człowieka do przyrody. Maszyna staje 
między człowiekiem i przyrodą.”724 Proces, który źródłowo miał na celu zbliżyć 
człowieka do przyrody, w rzeczywistości doprowadził do jego izolacji, do oderwania się 
człowieka od przyrody. Bierdiajew pragnie jedynie podkreślić, że pierwotne ideały 
Renesansu ulegają niepostrzeżenie odwróceniu, przekształcają się we własne 
przeciwieństwo. Interesuje go tylko rezultat jaki zmiany te wywierają na człowieka (a 
właściwie na to, co nazywa on „obrazem człowieka”). Jak już wspominaliśmy, w 
wypowiedziach Bierdiajewa następuje powrót do retoryki znanej z eseju Picasso: 
„[o]braz człowieka chwieje się i rozpada”725, pisze filozof, a następnie przepowiada 
zbliżający się „rozpad człowieka” i „rozpad [jego] własnej natury”. Za pomocą tych 
sformułowań opisuje konsekwencje ateistycznego humanizmu, wynikające z 
autoafirmacji, z oderwania się człowieka od duchowego źródła, z utraty Boskiego 
podobieństwa, z odrzucenia wszelkich ponadludzkich zasad, z pokładania nadziei 
jedynie w samym sobie, z ulegania niższym żywiołom, albo podludzkim (a nie 
nadludzkim) zasadom. 

                                                             
723 M. Bierdiajew, Sens historii, s. 102. 
724 M. Bierdiajew, Sens historii, s. 101. 
725 M. Bierdiajew, Sens historii, s. 103. 
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W przekonaniu Bierdiajewa duchowy kryzys humanizmu obfituje w konsekwencje 
ujawniające się w każdej dziedzinie kultury. Krótka charakterystyka podana przez 
filozofa odnosi się jedynie do nauki, struktur państwowych oraz moralności (w tej 
eksplikacji pominięta została sztuka), natomiast sztuce w większym zakresie 
poświęcony został rozdział dziewiąty Sensu historii (gdzie problematyka ta występuje tu 
obok teozofii, okultyzmu i nowych ruchów społecznych). Ponownie powraca tu, 
podejmowany wprost, przykład sztuki kubistycznej oraz wszystkie wątki obecne już we 
wczesnych pracach, zwłaszcza w Kryzysie sztuki. Można odnieść wrażenie, że kryzys 
sztuki staje się w tym okresie dla Bierdiajewa po prostu jedną z wielu postaci 
powszechnego kryzysu kultury zachodniej, którego symptomy filozof dostrzega w 
każdej formie duchowej aktywności człowieka. Podkreślić jednak należy, że podobnie 
jak w Sensie twórczości, również w Sensie historii, kryzys sztuki, nadal jest opisywany 
jako zjawisko o wyjątkowym charakterze. „Szczególnie wyraźnie symptomy końca 
Renesansu ujawniają się w nowych kierunkach sztuki. – podkreśla filozof – Koniec 
Renesansu w sztuce zaczął się ujawniać już dość dawno. Koniec Renesansu zaznaczył się 
już w impresjonizmie. Wszystkie procesy analityczne w sztuce noszą charakter 
antyrenesansowy. Jednak autentyczny koniec Renesansu, ostateczne zerwanie z 
tradycjami renesansowymi, widoczny jest w futuryzmie we wszystkich jego formach. 
Różnorodne prądy tego ruchu w jednakowy sposób charakteryzuje zerwanie ze 
starożytnością i oznacza koniec Renesansu w twórczości człowieka. Wszystkie te 
kierunki charakteryzuje głębokie rozczłonkowanie form człowieka, zagubienie 
integralnego obrazu człowieka, zerwanie z przyrodą.”726 

Tak jak przytoczony powyżej fragment koresponduje z esejem Kryzys sztuki z roku 
1917, tak samo sformułowanie „Wszystko zaczyna łączyć się ze wszystkim, wszystkie 
byty świata zostają poruszone ze swego indywidualnego miejsca. W człowieka zaczynają 
wchodzić przedmioty, lampy, dywany, ulice, naruszając harmonię jego istoty, jego 
obrazu, jego niepowtarzalnego oblicza. Człowiek «przelewa się» w otaczający go świat 
przedmiotów.”727 jest nawiązaniem do artykułu poświęconego powieści Petersburg 
Biełego, natomiast wypowiedź: „Picasso nie poszukuje już doskonałego i integralnego 
człowieka, stracił zdolność integralnego percypowania rzeczywistości, zrywa zasłonę po 
zasłonie, aby ujawnić wewnętrzną budowę naturalnej istoty, idąc coraz dalej i dalej w 
głąb oraz odkrywając obrazy autentycznych potworów, które tworzy z niezwykłą mocą i 
z niezwykłym wyrazem. Można powiedzieć, że cały prąd futurystyczny jest znacznie 
mniej znaczący niż malarstwo Picassa, idzie bowiem ten prąd coraz dalej i dalej w 
procesie rozkładu.”728 streszcza myśli zawarte w recenzji z wystawy w galerii Szczukina 
                                                             

726 M. Bierdiajew, Sens historii, s. 115. 
727 Tamże.  
728 M. Bierdiajew, Sens historii, s. 116. 
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z roku 1914. Portrety kubistyczne prezentowane w prywatnej kolekcji moskiewskiego 
przemysłowca wyrażają jak gdyby odwrotność idei wczesnego Odrodzenia. „Pełne żądzy 
dążenie do tworzenia piękna i doskonałości formy, od czego zaczął się renesansowy 
okres historii, prowadzi do zniszczenia i osłabienia doskonałości form. Widać to we 
wszystkich dziedzinach ludzkiej kultury.”729 Ta nowa tendencja w szczególności ujawnia 
się w kubistycznych portretach Picassa730.  

Bezgraniczna wiara w ludzką wolność nie pociągnęła jednak za sobą spotęgowania sił 
witalnych, ale przekształciła się „w tworzenie życia poprzez sztukę”731. Zderzenie z 
własnym wytworem, doświadczenie jego alienacji, uświadomienie sobie dysproporcji 
dzielącej zamierzenie od jego realizacji nie wywołały poczucia triumfu, ale świadomość 
skończoności, ułomności, porażki: „(…) przekonanie człowieka o swoich możliwościach 
zaczęło słabnąć i zostało zamienione przez świadomość ograniczoności ludzkich sił, 
ograniczoności twórczej mocy człowieka, następuje rozdwojenie człowieka, refleksja 
nad samym sobą. Przekonanie człowieka o swojej mocy przekształca się w przekonanie 
o mocy kolektywu.”732. 

Bierdiajew przypuszcza, że być może największym osiągnięciem schyłku 
nowożytności jest doznanie niepowodzenia określonej koncepcji twórczości. „Twórczy 
zryw pragnie stworzyć nowy byt, a w rezultacie powstaje wiersz, obraz, książka 
naukowa lub filozoficzna, nowa forma prawna, nowa forma ludzkich obyczajów. 
Wszystkie owoce twórczości człowieka noszą na sobie pieczęć ziemskiego ciężaru. Nie 
są one wyższym bytem, wyższym życiem. Otrzymują one formy nieodpowiadające 
zrywowi twórczemu i z tego powodu efekty twórczości głęboko niezadawalają twórcy. 
Właśnie na tym polega podstawowa sprzeczność twórczości. W naszej epoce 
sprzeczność ta zaostrzyła się jak nigdy. Myślę nawet, że najsilniejszą stroną naszej epoki 
jest uświadomienie sobie do końca kryzysu twórczości.”733 Wytwory człowieka, „wiersz, 
obraz, książka naukowa lub filozoficzna, nowa forma prawna, nowa forma ludzkich 
obyczajów”, wyobcowują się, oddzielają się od człowieka, stają mu obce, alienują się.  

 
 
 

                                                             
729 M. Bierdiajew, Sens historii, s. 95. 
730 Szczególnie pouczający jest w tym przypadku esej Bułgakowa, który omawiałam w rozdziale 

pierwszym niniejszej pracy.  
731 M. Bierdiajew, Sens historii, s. 107. 
732 Tamże.  
733 M. Bierdiajew, Sens historii, s. 118.  
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4. Maszyna 
 
Tekst Człowiek i maszyna z roku 1933 jest wprawdzie dość późny, wykracza o niemal 

całe dziesięciolecie poza ramy czasowe wyznaczone w niniejszej pracy, ale podobnie jak 
wielokrotnie cytowana Autobiografia filozoficzna, pozwala na bardziej precyzyjne 
określenie kilku istotnych kwestii podejmowanych już w pismach wcześniejszych. 
Chodzi zwłaszcza o ocenę modernistycznych ruchów z początku wieku dwudziestego 
(nie tylko sztuki, ale także futurystycznych ideologii wspierających zmiany społeczne) 
oraz sposobu pojmowania dziejów, ich periodyzacji, rozwoju czy regresu. Ten ostatni 
temat bezpośrednio wiąże się z podejmowaną we wczesnych pracach Bierdiajewa 
tematyką historiozoficzną, która, mimo pewnych pozorów, wykracza poza klasyczny 
sposób uprawiania filozofii dziejów (przez co rozumiem próbę uschematyzowania 
dziejów według idei postępu albo regresu).  

W rozprawce tej – jak słusznie zauważyła tłumaczka – „Bierdiajew wyróżnia trzy 
stadia rozwoju historycznego ludzkości, które są nie tylko następującymi po sobie 
epokami, ale również, czy też przede wszystkim, różnymi typami kulturowymi. 
Charakteryzują się one odmiennym stosunkiem ducha do przyrody”734. Według 
przyjętego klucza można je określić kolejno, jako (1) nierozdzielną, pozbawioną 
przeciwstawienia jedność ducha i ciał, z której wszelkie instytucje kultury wyłaniają się 
mocą jakichś naturalnych, organicznych procesów, (2) właściwe stadium „kultury”, w 
której duch mocą narzędzi technicznych zdobywa samodzielność i niezależność od 
przyrody, (3) pełne panowanie ducha nad przyrodą, epoka dominacji technicznej, pełne 
– jeśli można tu użyć sformułowań znanych z pism wcześniejszych – umaszynowienie735. 

Jest to jednak schemat, który wyraźnie różni się od postulatywnej wizji historii 
zarysowanej w innych pracach rosyjskiego filozofa. Tutaj mowa jest raczej o pewnym 
status quo. Zamiast modelu, rysuje się portret zrealizowanej już historii, w której nie ma 
mowy o eschatologicznym zwieńczeniu podporządkowanym pewnemu 
pozahistorycznemu celowi, ale o wypełnieniu określonych samą naturą ludzką 
możliwości, których kres osiąga kultura rozumiana jako cywilizacja. Zarysowany 
schemat jest bliższy organicznym wizjom rozwoju wewnętrznego dusz danych kultur, 
jak je opisywał Spengler, niż jednolitej idei uniwersalnej historii ludzkiej. Z jednym 
jednak zastrzeżeniem. Wyraźnie widać, że zaproponowany schemat nawiązuje do 
religijnych przesłanek filozofii Bierdiajewa i skłania nas do rozwijania tej idei w oparciu 
o metaforyczny język Genesis. Tak opisane dzieje, byłyby bowiem spełnieniem 
                                                             

734 E. Matuszczyk, Od tłumacza, „Idea. Studia nad Struktura i Rozwojem Pojęć Filozoficznych” 1995, s. 
46.  

735 Por. M. Bierdiajew, Człowiek i maszyna. Problem socjologii i metafizyki techniki, tłum. E. Matuszczyk, 
„Idea. Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych” 1995, s. 51. 



 195

starotestamentowego nakazu: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili 
ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad 
ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi.”736. 
Powstaje jednak wątpliwość, czy jest to rzeczywiście udana droga realizacji Bożego 
podobieństwa w człowieku? Wydaje się, że Bierdiajew już we wcześniejszych pismach 
odpowiedział na to pytanie przecząco.  

Nieco inny charakter ma periodyzacja wprowadzona w Sensie historii. Bierdiajew w 
sposób charakterystyczny dla swych wczesnych rozpraw podkreśla, że rozwój 
historyczny oraz jego podział interesują go jedynie z perspektywy relacji dwóch 
zasadniczych żywiołów: ducha ludzkiego i przyrody. „Zanurzenie się ducha ludzkiego w 
przyrodzie jest pierwotnym stadium relacji między człowiekiem i przyrodą. W tym 
okresie człowiek traktował przyrodę animistycznie. Następne stadium stosunku 
człowieka do przyrody związane jest z chrześcijaństwem i trwa przez całe 
Średniowiecze. Stadium to stoi pod znakiem heroicznej walki ducha ludzkiego z 
żywiołami przyrody, z siłami natury. Proces walki ducha ludzkiego z przyroda 
charakteryzuje się odwracaniem od przyrody, zwróceniem się ludzkiego ducha w głąb, 
w głębię, stosunkiem do przyrody jako do źródła grzechu, do źródła zniewolenia 
człowieka przez niższe żywioły. W końcu trzeci okres stosunku ducha ludzkiego do 
przyrody, który zaczął się w epoce Renesansu, charakteryzuje się nowym zwróceniem 
się duch ludzkiego ku życiu przyrody.”737 

Podkreślmy raz jeszcze, mowa jest kolejno o Starożytności, Średniowieczu i 
Renesansie, które jednak stosunkowo trudno byłoby jednoznacznie utożsamić z 
noszącymi te same określenia epokami historycznymi, jakimi często posługiwano się 
zwłaszcza w periodyzacji historii sztuki czy literatury. Bierdiajewa nie interesuje taka 
chronologiczna precyzja, ale dokładność określenia pewnych formacji kulturowych, 
które dają się opisywać wzajemnym stosunkiem ducha i przyrody. Podkreślmy, że te 
trzy wymienione nazwy są wystarczająco pojemne, by mogły pomieścić w sobie cały 
szereg różnorodnych zjawisk kulturowych, które w obrębie każdej z nich wyznaczają 
również kierunek zmian dających się opisywać jako spadek lub intensyfikacja sił 
twórczych.  

Schemat, nazwijmy go na nasz użytek, trzech epok, w tym sensie jest zamknięty, że 
opisuje zrealizowaną, należącą do przeszłości historię kultury, z drugiej jednak strony 
pozostaje schematem otwartym, ponieważ niezakończona historia realizuje się wciąż w 
sposób, który nie należy do żadnej z minionych już epok. Z logiki dotychczasowego 
procesu historycznego wynika jednak, że ta „czwarta epoka” może być 
charakteryzowana jako „nowe Średniowiecze”.  
                                                             

736 Rdz 1, 28. 
737 M. Bierdiajew, Sens historii, s. 100.  
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W sposób charakterystyczny dla całej swojej twórczości Bierdiajew łączy ściśle nowe 
zjawisko kulturowe – w tym przypadku rozwój techniki – z istotnym zmianami w 
sposobie samorozumienia człowieka i jego życia. W ten sposób pewne dające się 
wyodrębnić zjawisko traktuje jako wyraz zmian wykraczających już poza porządek 
zjawiskowy. 

Bierdiajew rozumie więc technikę szeroko, nie tylko w sensie sztuki czy rzemiosła 
umożliwiającego „produkcję” przedmiotów, które nie powstałyby na drodze naturalnej 
(określa je następnie, w odróżnieniu od obiektów nieorganicznych i organicznych, 
obiektami zorganizowanymi738), ale rozumie ją jako działanie zmierzające do „osiągania 
największego rezultatu za pomocą najmniejszego wydatkowania sił”739. Podkreśla w ten 
sposób, o czym często przy fascynacji osiągnięciami techniki zapominamy, że ma ona 
czysto instrumentalny charakter, że jest jedynie narzędziem. Technika nie wyznacza 
celów, lecz tylko w sposób najbardziej ekonomiczny realizuje określone na innej drodze 
cele. Wydaje się, że krytyka umaszynowienia we wczesnych pismach Bierdiajewa 
koncentrowała się głównie na tym aspekcie techniki, a więc na powszechnym 
przekonaniu o autoteliczności techniki (osiągającym apogeum w kulcie maszyn, 
wyrazem którego był w szczególności modernizm początku XX wieku), a także, co jest 
samo w sobie znacznie bardziej niebezpieczne, w przeświadczeniu o możliwości 
rozwiązywania wszelkich problemów jedynie środkami technicznymi. Ten sposób 
myślenia sięga swoimi korzeniami filozofii Kartezjusza, znajdując swoje uzasadnienie w 
genetycznej metodzie uzyskiwania prawdy. Krytycy, zwłaszcza chrześcijańscy, często 
powołują się na ten aspekt filozofii siedemnastego wieku, uważając, że stworzył on 
teoretyczne warunki, w których mogły się rozwinąć dwudziestowieczne ideologie 
socjotechniczne740. 

Wspomniane już wyraźne nawiązanie do biblijnego nakazu „panowania” nad ziemią, z 
drugiej jednak strony konsekwencje do jakich prowadzi jednostronne rozumienie tego 
powołania do – użyjmy tu sformułowania z Sensu twórczości – kontynuacji dzieła 
stworzenia741, wydaje się tworzyć pewną antynomię: „Stoimy wobec podstawowego 
paradoksu: bez techniki niemożliwa jest kultura, samo powstanie kultury wiąże się z nią, 
ale definitywne zwycięstwo techniki w kulturze, wejście w epokę techniki prowadzi 
kulturę do zguby.”742. Bierdiajew podkreśla, że dzieje kultury ujawniają swoją 
zmienność i różnorodność w wyniku sporu dwóch głównych czynników, czynnika 

                                                             
738 M. Bierdiajew, Człowiek i maszyna, s. 53. 
739 M. Bierdiajew, Człowiek i maszyna, s. 50.  
740 Czyni tak na przykład Jan Paweł II w książce Pamięć i tożsamość (Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, 

Kraków 2005, s. 12). 
741 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 5. 
742 M. Bierdiajew, Człowiek i maszyna, s. 51.  
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technicznego i czynnika przyrodniczo-organicznego. Używając innej terminologii, 
moglibyśmy je opisać jako dwa przeciwstawne dążenia: dążenie do zjednoczenia z 
naturą i dążenie do separacji od natury. 

W tym punkcie po raz kolejny nasuwa się Bierdiajewowi potężna w swej wymowie 
metafora biblijna, metafora powrotu do raju, będąca w istocie innym sformułowaniem 
dążenia do natury czy dominacji czynnika przyrodniczo-organicznego. Stosunek do tego 
mitu otwiera właściwe rozważania historiozoficzne oparte na wspomnianych już trzech 
stadiach. Epoka – jeśli można użyć takiego określenia – dominacji czynnika 
przyrodniczo-organicznego jest odpowiednikiem biblijnego raju, albo stanu natury (w 
sensie, w jakim posługuje się tym określeniem Rousseau). Nie jest jednak zarazem 
żadnym celem dążenia, jest wyłącznie punktem wyjścia dla historii ludzkiego rodzaju, 
która nigdy nie jest w stanie zatoczyć pełnego okręgu i wrócić do punktu wyjścia. Nie 
jest również dla Bierdiajewa (podobnie jak dla wspomnianego Rousseau, ale także dla 
Kanta, czy Schillera) dającym się określić punktem ludzkiej historii, który może być 
obiektem kronikarskiej wiedzy. Nie jest w ogóle częścią przeszłości, jest raczej ideą o 
wiecznym obowiązywaniu. „Przeszłości, która się nam tak podoba, i która nas tak 
pociąga, nigdy nie było. Ta przeszłość przechodzi przez naszą wyobraźnię twórczą, 
przez oczyszczenie, jawi się nam wolna od istniejącego w niej zła i brzydoty. Kochamy 
przeszłość włączoną w wieczność.”743 Można to oczywiście rozumieć jako dość 
powszechną, a z pewnością w pełni zrozumiałą u zwolennika filozofii niemieckiego 
idealizmu, krytykę historycznej realności idei stanu natury (czy raju). W istocie jednak 
chodzi o coś więcej, mianowicie zawiera się tu również deklaracja, zgodna z duchem 
filozofii Rousseau kontynuowanej w filozofii niemieckiego Oświecenia, że ów powrót do 
raju jest wyłącznie ideą regulatywną ludzkiego rozwoju duchowego znajdującego swoją 
realizację jedynie w nieustannym dążeniu do niej: „Możemy tylko chcieć powrotu do 
przeszłości wiecznej, ale ta wieczność jest wyodrębniona dzięki przeobrażającemu 
aktowi twórczości”744. W ten sposób filozof nawiązuje do wątków, które podjęte zostały 
już w Sensie twórczości. Nowa epoka nie daje się wprowadzić środkami technicznymi 
(mimo, że znanych jest wiele prób zwieńczenia ludzkiej historii w taki właśnie sposób; 
najbliższy obiekt krytyki znajduje Bierdiajew w marksizmie).  

 Nawiązując konsekwentnie do symboliki biblijnej, Bierdiajew jest skłonny 
porzucenie owego pierwotnego stanu dominacji czynnika przyrodniczo-organicznego 
opisywać jako upadek człowieka. Jako grzech745 przeciwko stwórcy. Przy czym mit 

                                                             
743 M. Bierdiajew, Człowiek i maszyna, s. 59. 
744 M. Bierdiajew, Człowiek i maszyna, s. 59.  
745 Idea grzechu pierworodnego jako symbolu przejścia od stanu natury do stanu kultury w podobnej 

interpretacji została sformułowana w filozofii niemieckiego oświecenia. Zapewne Bierdiajew był 
świadomy tego faktu.  
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biblijny interpretuje jako wyraz archetypu woli opanowania natury, który pozostaje 
obowiązujący dla człowieka każdej epoki: „Tajemnica grzechu pierworodnego to 
powstanie stworzenia przeciwko Stwórcy. Powtarza się ona w całej historii 
ludzkości.”746 Następnie zaś wykazuje na czym polega nieskuteczność ludzkiego 
działania. Jest to głównie nieznajomość konsekwencji ludzkiej aktywności, co na 
najbardziej elementarnym poziomie rodzi nawet obawy, czy świat poddany technicznej 
transformacji nie okaże się dla człowieka zabójczy747. Często mogą to być wprawdzie 
zmiany spektakularne, jednak w istocie dotyczą powierzchownej warstwy zjawisk, które 
trudno byłoby w jakikolwiek sposób utożsamić z ideami klasycznej historiozofii 
zapowiadającej nastanie nowej epoki. Pamiętamy, że krytykując entuzjazm 
modernistów Bierdiajew naigrywał się z naiwności bezkrytycznych zwolenników 
techniki i maszyn. Te nowinki nie niosły bowiem ze sobą fundamentalnych zmian 
ludzkiego ducha, w jakiś sposób pozostawały wciąż zanurzone w paradygmacie 
starotestamentowym. Okazywały się, jak uważał Bierdiajew, innymi sposobami na 
zmaganie się ze skutkami grzechu, których celem było jedynie odsunięcie poczucia winy. 
Nie różniły się zatem zasadniczo od dawnych form duchowego ascetyzmu.  

Rzeczywistość wytworzona przez szeroko rozumianą technikę to rzeczywistość 
wypełniona „ciałami zorganizowanymi”. Nie chodzi przy tym jedynie o tzw. urządzenia 
techniczne (mosty, zegary czy pojazdy), są to również dzieła sztuki (techne) pięknej, a 
więc wszystkie, wytworzone przez człowieka struktury celowo uorganizowanej materii: 
„Don Kichot, Hamlet, Faust, Mona Lisa Leonarda, czy Symfonia Beethovena to nowe 
realności nie dane w przyrodzie. Mają one swoje istnienie, swój los. Oddziałują na życie 
ludzi, powodując bardzo skomplikowane skutki.”748 Są więc obiektami, które mają 
realny wpływ na ludzkie życie, jak bez wątpienia wpływ na rozwój sztuki w Rosji 
początku XX wieku miał dostęp do dzieł czołowych twórców nowoczesnej sztuki 

                                                             
746 M. Bierdiajew, Człowiek i maszyna, s. 53.  
747 Bierdiajew dzieli się swoimi wątpliwościami co do szkodliwych dla ludzkiego zdrowia skutków 

zmiany składu powietrza (tamże, s. 54). Współcześnie lekarze przestrzegają przed groźnymi skutkami 
zmian ludzkiej anatomii wywołanymi ciągłym kontaktem z urządzeniami elektronicznymi, w 
szczególności z komputerem i telefonem komórkowym.  

748 M. Bierdiajew, Człowiek i maszyna, s. 55. 
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europejskiej749, albo jaki wpływ na rozwój kultury rosyjskiej miał brak dostępu do 
osiągnięć zachodniej kultury doby Renesansu750.  

Bierdiajew podkreśla oczywiście tę intuicyjną różnicę, która odróżnia od siebie „ciała 
zorganizowane” dwóch wymienionych rodzajów. Te pierwsze pozbawione są 
jakiejkolwiek symboliki, te drugie zaś mają charakter symboliczny, który możemy chyba 
rozumieć szeroko, znacznie szerzej niż zapewne przyjmowałby sam autor (nota bene nie 
podaje on tu żadnego określonego sposobu rozumienia tej symboliczności). Sądzę, że 
można je traktować, jak czynił to już Dilthey, jako obiekty stanowiące wyraz i 
uzewnętrznienie świata duchowego. W tym sensie również urządzenia czysto 
techniczne są wyrazem pewnego ducha epoki, nawet gdyby jego istotna charakterystyka 
było zaprzeczenie wszelkiej duchowości. Z takim zaś, szerokim rozumieniem symboliki 
zgodziłby się Bierdiajew z całą pewnością. Bierdiajew pisze przecież w taki sposób o 
wynalazku kina: „Ale ta rzeczywistość związana z techniką, radykalnie zmieniająca 
stosunek do czasu i przestrzeni, jest tworem ducha, rozumu człowieka, woli wnoszącej 
swą celowość. To rzeczywistość ponadfizyczna, nie duchowa i nie psychiczna, a właśnie 
ponadfizyczna”751. Otóż, wbrew twierdzeniom Bierdiajewa moglibyśmy chyba uznać, że 

                                                             
749 Por. M. Bessonnowa, Die Sammlungen Morosow Und Schtschukin und ihr Einfluß auf die russische 

Avangarde, [w:] Morosow und Schtschukin: die russischen Sammler; Monet bis Picasso, Hrsg. Georg-W. 
Költzsch, Köln 1993, s. 343 i nast. Autor rozpoczyna swój esej nawiązaniem do głośnego tekstu Tołstoja z 
roku 1898 zatytułowanego Co to jest sztuka? (wyd. pol. w tłumaczeniu Marii Leśniewskiej, wydano 
powtórnie w Warszawie w 1980 r.). W tekście tym Tołstoj staje w obronie sztuki wyrażającej ducha czasu 
i uznaje, że konserwatyzm w sztuce jest niszczący.  

750 Por: A. Walicki, Zarys myśli Rosyjskiej. Od Oświecenia do renesansu religijno-filozoficznego, Kraków 
2005, s. 28. Co pewien czas podnoszone są dyskusje na temat kształtu programów nauczania w szkołach. 
Poza oczywistymi powodami zmian wynikającymi z możliwości budżetowych, zmniejszającej się populacji 
itp. wskazuje się również na konieczność dostosowywania kształcenia do oczekiwań „rynku pracy”. 
Wychodzi się przy tym z założenia, że jesteśmy w stanie przewidzieć sposób rozwoju duchowego 
człowieka do określonych z góry „efektów kształcenia”. Po części na pewno możliwe jest takie 
„hodowanie” ludzi o określonych predyspozycjach, nie wiemy jednak jakie skutki przynosi tak 
jednostronny sposób traktowania rozwoju duchowego człowieka. Być może pozbawiony, z obecnej 
perspektywy, nieużytecznych umiejętności, w przyszłości stanie się również uboższy w cechy z góry 
zakładane jako pożądane. Ten sposób kształcenia może budzić nasze najgłębsze obawy, jest bowiem nie 
mniej groźnym technicznym interweniowaniem jak jest nim genetyczna modyfikacja. Człowiek, który nie 
uzyska pewnych ogólnych dyspozycji w młodości nie uzyska ich już nigdy potem.  

Modyfikacje programów nauczania są podejmowane właśnie z poczucia pewności, ze jesteśmy w 
stanie przewidzieć, jakie skutki przyniosą one w przyszłości. Z tym przeświadczeniem usuwano niegdyś z 
listy lektur szkolnych niektórych autorów i wprowadzono na ich miejsce innych. Fakt, że „Don Kichot, 
Hamlet, Faust, Mona Lisa Leonarda, czy Symfonia Beethovena” mają nie mniej realne „oddziaływanie na 
ludzkie życie”, co stan dróg i dostępność leków, nie ulega wątpliwości. Jakie mogą być konsekwencje 
zredukowania listy owych obiektów działających na człowieka? 

751 M. Bierdiajew, Człowiek i maszyna, s. 55.  
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również ów brak ducha, jest jakąś formą jego obecności, jest obecnością braku ducha. 
Być może jednak ostrożne oceny formułowane przez rosyjskiego filozofa wynikają z 
ogólnego braku opracowania problemu techniki w ogóle. Wielokrotnie daje temu wyraz, 
powołując się na nieliczne opracowania i podkreślając, że jak dotąd „nie pojęto maszyny 
i techniki jak problemu duchowego, jako losu człowieka”752. Poza wymienionymi 
tytułami753 zapewne sam Bierdiajew już we wczesnych pracach przepowiadał 
możliwość takiej refleksji, jednak sprawy nie opracowano dotąd w zadowalający sposób.  

Temat „maszyny” był podejmowany przez Bierdiajewa wielokrotnie wcześniej. 
Uwagę zwraca w szczególności niewielki esej zatytułowany Duch i maszina z roku 1918, 
do którego odwoływałam się we wcześniejszych fragmentach niniejszej monografii. 
Wprawdzie temat ten nie został tam opracowany z rozmachem charakterystycznym dla 
późniejszych rozpraw, zwłaszcza prac ukierunkowanych wyraźnie na problematykę 
historiozoficzną, jednak również w tym przypadku autor nadał „maszynie” znacznie 
symbolu pewnej zmiany o charakterze duchowym, charakteryzującej tendencję epoki. 
Bezpośrednim powodem napisania tego artykułu była kończąca się wówczas pierwsza 
wojna światowa754, jednak Bierdiajew sformułował przy tej okazji wnioski o szerszym, 
wykraczającym poza bieżące wydarzenia charakterze. Ten szerszy, duchowy kontekst 
hasłowo można byłoby scharakteryzować, jak to czyniłam już w rozdziale pierwszym, 
jako „futuryzm”. Bierdiajew sądzi, że w XIX i XX wieku doszło do istotnego wyniesienia 
„maszyny” do rangi rzeczywistości o samoistnym statusie. To zdanie przecież pozostaje 
niezmienione w eseju z 1933 roku755. 

 
 

5. Nowe Średniowiecze 
 

                                                             
752 M. Bierdiajew, Człowiek i maszyna, s. 56.  
753 F. Dessauer, Philosophie der Technik. Das Problem der Realisierung, Bonn 1927; J. Lafiitte, Réflexions 

sur la science des machines, Paris 1932. Por. także: Filozofowie o technice. Interpretacje dawne i 
współczesne, red. L. Zacher, Warszawa 1986. 

754 Jeszcze nigdy tak mocno nie zostało postawione pytanie o relacje ducha i maszyny, jak w tych 
dniach. Wojna światowa uwypukliła ten temat (M. Bierdiajew, Duch i maszina, [w:] tenże, Padienije 
Swiaszczennogo Russkogo Carstwa. Publicistika 1914-1922, Moskwa 2007, s. 200. 

755 „Jedną z najtrudniejszych i najbardziej palących problemów naszych czasów tkwi, według 
Bierdiajewa, w stosunku człowieka do maszyny, tzn. techniki.” A. Walicki, Zarys myśli Rosyjskiej. Od 
Oświecenia do renesansu religijno-filozoficznego, s. 578. Por. również: E. W. Barabanow, Priedislowie k 
publikacji stati N. Bierdiajewa Cziełowiek i maszina, „Woprosy Filozofii” 2 (1989), s. 143-147; W. A. 
Kondakow, Filozofia techniki w tworcziestwie N. A. Bierdiajewa i sowriemiennost, [w:] „Wiestnik OgU” 2 
(2004), s. 15-18. 
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Bez trudu można zauważyć, że spostrzeżenia na temat Średniowiecza i Renesansu 
zawarte w pismach Bierdiajewa nie stanowią tylko, ani nawet przede wszystkim, 
charakterystyki epok historycznych. Te ostatnie są jedynie egzemplifikacją fenomenu, 
który Bierdiajew zamierza rozciągnąć na całość dziejów ludzkiej kultury. Zapewne 
pomysły te kształtowały się już w trakcie pisania krytycznych recenzji dotyczących 
współczesnej mu sztuki. „Zarówno w historii, jak i w naturze istnieje rytm, rytmiczne 
następstwo epok i kultur, przypływy i odpływy, wzloty i upadki. Okresowość i rytmika 
są właściwe każdemu życiu. Można mówić o epokach organicznych i epokach 
krytycznych, epokach dziennych i nocnych, epokach «sakralnych» i «laickich». Sądzone 
jest nam żyć w historycznym okresie zmiany epok. Stary świat – jeśli można tak 
powiedzieć – świat nowożytny (ciągle z przyzwyczajenia nazywany «nowym» – 
zestarzał się jednak i zgrzybiał) zbliża się do swego kresu i rozkłada, rodzi się natomiast 
nieznany jeszcze świat nowy.”756 

Dynamiczny sposób opisu dziejów, zaproponowany przez Bierdiajewa, zakłada 
istnienie napięcia pomiędzy biegunami wyróżnionymi za pomocą kategorii wcześniej już 
przeze mnie przywołanych: noc – dzień, sacrum – profanum, Średniowiecze – Renesans. 
Nazwy okresów historycznych w tym kontekście odnoszą się więc do tego, 
uniwersalnego z założenia, opisu. Szeroko rozumiana epoka nowożytności, którą – 
zgodnie z intencją autora – mielibyśmy traktować jako okres od późnego Średniowiecza 
począwszy, po wiek XIX, będzie zamiennie określana jako epoka dnia, albo epoka laicka 
(chociaż symbolika światła na pierwsze miejsce wysuwa się, jak wiadomo, dopiero w 
osiemnastowiecznym Oświeceniu). Jeśli chodzi o znaczenie metafory dnia, nie 
mielibyśmy chyba większych trudności z odniesieniem jej do symboliki, która 
ukształtowała się w okresie późnego oświecenia i miała charakter wyraźnie 
racjonalistyczny oraz antyteologiczny757. Alegoria dnia wyraźnie też pobrzmiewa w 
sposobie opisu apollińskiego żywiołu leżącego u podstaw wysublimowanej kultury 
greckiego oświecenia, jakie znajdujemy w słynnej rozprawie Fryderyka Nietzschego. 
Chyba nie ma tu większego znaczenia, czy do tej symboliki nawiązywano świadomie, czy 
też jej użycie potwierdza tylko wspólna, obecna w dziejach ludzkich nić przewodnia 
łącząca epoki, wprawdzie obejmujące szeroki zakres czasu, lecz bliskie sobie pod 
względem ideowym. To wielkie uproszczenie, na które sobie tutaj pozwalam, by tym 
wyraźniej wykazać złożoność stanowiska Bierdiajewa. Renesans jest bowiem względem 
kultury antycznej bez wątpienia wtórny. 

Przy całej złożoności pierwszej grupy alegorii dnia, jeszcze trudniej przedstawia się 
kwestia interpretacji symboliki nocy. Prosta negacja, jaką w tej kwestii formułowano w 
                                                             

756 M. Bierdiajew, Nowe średniowiecze, s. 55. 
757 Por. Mehr Licht, Europa um 1770. Die bildende Kunst der Aufklärung, hrsg. von H. Beck, München 

1999, s. 449 i nast.  
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Oświeceniu jest tu nie do zaakceptowania. Sakralny charakter Średniowiecza, o jakim 
pisze Bierdiajew, nie może być rozumiany jako synonim ciemnoty, a zatem w sposób, 
który utrwalił się w wieku XVIII głównie za sprawą Edwarda Gibbona758. Ten sposób 
interpretacji jest obarczony błędem stronniczości, sformułowany został bowiem nie z 
obiektywnego punktu widzenia bezstronnego obserwatora, ale powstał z pespektywy 
zwolennika Oświecenia. Od tego wartościowania i od tej stronniczości wyraźnie usiłuje 
się uwolnić Bierdiajew, nawet jeśli sympatyzuje ze Średniowieczem, można chyba mu te 
sympatie wybaczyć zważywszy na przesądy, z jakimi musi się przy tym zmagać. 
Sakralny charakter Średniowiecza nie oznacza bowiem tylko dominacji określonej 
wyznaniowości, nie charakteryzuje więc również tego, co stanowiło zasadniczy 
przedmiot oświeceniowej krytyki – zabobonu religijnego. Bierdiajew wkłada niemały 
wysiłek w to, by ukazać sakralny charakter ludzkiego życia jako życia u źródła, jako 
rodzaju autentyczności, które zanika i zamiera w stopniowo gasnącej nowożytności. 
Nowożytność – jak już wspominałam we wcześniejszym rozdziale – już tylko z nazwy 
jest nowa. Nazwa ta od dawna jest nieadekwatna, stosować się winna do epoki 
rzeczywiście nowej, ożywionej całkowicie odmiennym duchem, zbliżającej się już 
nieuchronnie – jak prorokuje Bierdiajew – do „nowego Średniowiecza”. Przedstawione 
wyżej zastrzeżenia przynajmniej częściowo chronią nas przed niebezpieczeństwem 
opacznego zrozumienia intencji Bierdiajewa, nie powinny oczywiście pozbawić nas 
prawa do swobodnego osądu formułowanych myśli. Należy je potraktować jako 
niezbędny wstęp, przygotowujący do właściwej prezentacji.  

Oświeceniowe koncepcje historiozoficzne kładły nacisk na kumulowanie się pewnych 
zdobyczy kulturowych, które trafiają do rezerwuaru trwałych dóbr ludzkości. W taki 
sposób można interpretować takie przełomowe wydarzenia, jak narodziny 
chrześcijaństwa, powstanie nowoczesnych społeczeństw narodowych, ustrój 
republikański, czy prawo międzynarodowe. Na przykład Immanuel Kant zachowywał 
optymizm obserwując z dystansu wydarzenia rewolucji francuskiej w przekonaniu, że są 
one potwierdzeniem faktu, że ludzkość na pewnym poziomie swego kulturowego 
rozwoju jest już niezdolna trwale popaść w barbarzyństwo, nawet jeśli okresowo ulega 
przypływom nieludzkiego terroru. Sformułowania, jakich używa Bierdiajew są 
zdecydowanie inne, nie mówiąc o postępie wyklucza on regres będący mechanicznym 
powrotem do wcześniejszego stanu kultury: „Po doświadczeniu Nowożytności – 
zdaniem rosyjskiego filozofa – nie można już powrócić do starego Średniowiecza, 
możliwe jest jedynie nowe Średniowiecze, podobnie jak po doświadczeniu 

                                                             
758 E. Gibbon, Upadek Cesarstwa Rzymskiego na Zachodzie, tłum. I. Szymańska, przypisy tłum. Mikołaj 

Szymański, Warszawa 2000. 
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Średniowiecza niemożliwy był powrót do dawnego świata antyku, a możliwe stało się 
jedynie Odrodzenie, będące złożonym zbiorem zasad chrześcijańskich i pogańskich.”759. 

Znacznie bardziej rozbudowany komentarz odnoszący się do zalecanego przez 
Bierdiajewa sposobu rozumienia Renesansu znajduje się we wcześniejszym Sens 
twórczości. Przytoczę to interesujące wyjaśnienie w całości: „Nie da się znaleźć w 
Odrodzeniu pogańskiej harmonii, jest to epoka głębokiego rozdwojenia człowieka i 
niezwykłej złożoności, zrodzonej ze zderzenia się różnych zasad. Restauratorzy 
pogaństwa powinni przyznać, że krew ludzi epoki Odrodzenia była zatruta 
chrześcijańską świadomością grzechu tego świata i chrześcijańską żądzą odkupienia. 
Chrześcijańskie transcendentne poczucie bytu tak głęboko ogarnęło naturę człowieka, 
że spowodowało niemożliwym harmonijne i doskonałe wyznanie immanentnych 
ideałów życia. Ludzie Odrodzenia byli rozdwojonymi chrześcijanami, wrzały w nich dwa 
różne nurty krwi. Ci chrześcijanie-poganie byli rozdarci między dwoma różnymi 
światami. Harmonijne i immanentne pogańskie poczucie życia nie istnieje w epoce 
Odrodzenia, zostało wymyślone. Po Chrystusie i związaną z Nim kosmiczną przemianą 
natury człowieka nie ma już harmonijnego powrotu do antyku, do pogańskiej 
immanencji”760. Bierdiajew trafnie uznaje niemożliwość „powtórzenia”, ponownego 
ucieleśnienia dawnej epoki. „Powtórzenie” takie wyklucza zrealizowana już zmiana 
ducha kultury, jaka dokonała się za sprawą chrześcijaństwa. Renesans nie jest 
zdublowanym antykiem, zaś „nowe Średniowiecze” nie jest odświeżonym 
Średniowieczem historycznym. Trudno wobec tego epitet „nowe” w odniesieniu do 
Średniowiecza rozumieć inaczej jak tylko jako określenie różnicujące tę epokę 
względem dawnego Średniowiecza, a już z całą pewnością nie należy traktować tego 
sposobu opisu jako wartościowania. Z drugiej jednak strony trudno jednoznacznie orzec, 
czy Bierdiajew prezentuje w tej kwestii jedynie zdystansowany ogląd historyka, czy 
może raczej występuje jako moralista i prorok nawołujący do zmian, jakich realizację 
chętnie by widział. W wielu miejscach rozprawka przybiera bowiem wyraźnie ton 
manifestu: „Wezwanie do nowego Średniowiecza w naszej epoce jest wezwaniem do 
rewolucji ducha, do nowej świadomości”761. Mamy w niej bowiem raczej do czynienia z 
prorokowaniem o potrzebie nadejścia określonej, preferowanej zmiany, której charakter 
daje się określić zgodnie z przyjętą logiką dziejów – następujących po sobie epok 
sakralnych i laickich, niż ze stwierdzeniem prawidłowości dziejowej, wykluczającej 
jakąkolwiek możliwość wyboru.  

Nasuwa się w tym miejscu kolejne pytanie, jak mianowicie należy rozumieć sakralny 
charakter „nowego Średniowiecza”? Nie ulega wątpliwości, że nie może ono oznaczać 
                                                             

759 M. Bierdiajew, Nowe Średniowiecze, s. 63. 
760 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 193-194. 
761 M. Bierdiajew, Nowe Średniowiecze, s. 63.  
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powrotu do wyznaniowych form i struktur politycznych, choć – tutaj Bierdiajew jest 
zdecydowany – „Religia nie może być sprawą prywatną (…). Religia ponownie w 
najwyższym stopniu staje się sprawą ogólną, powszechną i wszystko określającą. 
Dowodem na to jest komunizm”762. Religijny charakter nowej epoki nie stanowi więc 
żadnego powielenia w nowej formule teokracji chrześcijańskiej, nie jest więc regresem 
do uniwersalizmu średniowiecznej kultury opartej na jednej religii, a jednak jest faktem, 
że w zapowiadanej „nowej” epoce, związki międzyludzkie mają zostać oparte na 
relacjach o sakralnym, choć wcale nie religijnym charakterze. Przykład komunizmu jest 
tu znamienny. Bez wątpienia Bierdiajew ma na myśli sytuację, w której formy ustrojów 
społeczno-politycznych charakteryzujące tę epokę uzyskują wyraźne znamiona religii 
(stają się źródłem poczucia sensu opartego na czytelnej hierarchii wartości), albowiem 
komunizm czy faszyzm – zwracano na to wielokrotnie uwagę – jest rodzajem religii, 
choć z pozoru, w bezpośredniej warstwie ideologicznej jawnie religię zwalczał763. Dziś 
wiemy, że zwalczanie to nie było, jak w Oświeceniu, próbą ustanowienia bezreligijnego 
porządku laickiego, ale było wyrazem konkurowania alternatywnych form religii. Za 
Kołakowskim można uznać, że jest to typowy konflikt „hierarchii preferencji”764. Nie 
zachodzi tu spór między rzeczywistością ugruntowaną na podstawach sakralnych a 
rzeczywistością całkowicie takich podstaw wyzbytą, ale spór między różnymi 
porządkami sakralnych uzasadnień. 

 
* * * 

 
Istnieją uzasadnione powody, by kwestionować realność projektu „nowego 

Średniowiecza”. W przyjętym przez Bierdiajewa dyskursie na temat tej idei wyraźnie 
dominuje opis o charakterze preskryptywnym, a nie denotującym: „(…) Bierdiajew nie 
twierdzi, że model «nowego Średniowiecza» zostanie nieuchronnie urzeczywistniony, 
lecz jedynie to, że powinien być urzeczywistniany”765. Z pewnością piszący te słowa 
autor ma rację, jednak wydaje mi się, że rosyjski filozof mówi w gruncie rzeczy nieco 
więcej. Nie tylko opierając się na przyjmowany przez siebie Kantowskim podziale 
powinności i bytu, uznaje prawo do realizowania przez człowieka wybranego przez 
siebie scenariusza przyszłej historii (oczywiście w granicach ludzkich możliwości), ale 
                                                             

762 M. Bierdiajew, Nowe Średniowiecze, s. 64. 
763 Na ten aspekt ideologii społeczno-politycznych zwraca uwagę na przykład Erich Fromm. Por. np. 

Ucieczka od wolności, tłum. Olga i Andrzej Ziemilscy, Warszawa 2011 czy Psychoanaliza a religia, tłum. J. 
Karłowski, Poznań 2000. 

764 Por. L. Kołakowski, Iluzje demitologizacji, [w:] tenże, Cywilizacja na ławie oskarżonych, Warszawa 
1990, s. 222. 

765 Por. J. Jakubowski, Zagadka „nowego średniowiecza” Mikołaja Bierdiajewa, „Filo-Sofija”, nr 1, 2001, s. 
228. 



 205

przede wszystkim wyraża nadzieję na określony wybór. Skoro historia ludzkości 
wchodzi w swój dziejowy zakręt, jeśli wkracza w sytuację kryzysową, w okres 
niepewności i nieokreśloności, to w sytuacji tej mniejsze znacznie może mieć inercja 
konieczności i warunków określających dotąd logikę zmian, a droga rozwoju w 
przyszłości jawi się – w większym stopniu, niż wydawało się to dotychczas – jako skutek 
rzeczywistego wyboru. Myślę, że takie ujęcie znacznie bardziej koresponduje z 
Bierdiajewowską filozofią twórczości. Łatwiej również wówczas wyjaśnić te wypowiedzi 
dotyczące „nowego Średniowiecza”, których denotujący charakter jest niewątpliwy. Z 
pewnością sformułowania takie jak na przykład: „Upadek prawnej zasady władzy, 
prawnej zasady monarchii i demokracji, oraz zamianę tej zasady na zasadę siły, energii 
życiowej spontanicznych grup i organizacji społecznych nazywam umownie nowym 
Średniowiecze”766, są już nie tylko przeczuciem wciąż niepewnej przyszłości, ale, według 
Bierdiajewa, są opisem zjawisk już istniejących. Niemal dokładnie te same zjawiska 
przywołuje w swoim eseju (również zatytułowanym Nowe Średniowiecze) Umberto Eco, 
gdy relacjonuje opisane przez Furia Colombo zjawiska potwierdzające tak zwany 
„kryzys Pax Americana”: „Wciągnięty w tryby wielkiej Corporation (wielkiego systemu 
ulegającego degradacji), ów ostrzyżony na jeża Rzymianin żyje już faktycznie w sytuacji 
całkowitej decentralizacji i kryzysu centralnej władzy (lub różnych władz), która 
sprowadza się do fikcji (tak jak było niegdyś w przypadku Cesarstwa), oraz systemu 
coraz bardziej abstrakcyjnych zasad. (…) Bez pomocy socjologii wszyscy wiemy, że 
często u nas rząd już tylko formalnie aprobuje decyzje pozornie peryferyjne, 
podejmowane przez wielkie ośrodki gospodarcze, które nie bez przyczyny zaczynają 
budować swoje służby specjalne, wykorzystując – jeśli to tylko możliwe – siły 
państwowe, oraz swoje własne uczelnie, nastawione na osiąganie wyników 
świadczących o szczególnej wydajności w zastawieniu z Upadkiem Centralnego 
Dystrybutora Kształcenia Zawodowego. Codziennie dowiadujemy się, w jak znacznej 
mierze polityka Pentagonu lub FBI może rozwijać się w sposób całkowicie niezależny od 
polityki Białego Domu”767. Podobnie też jak czyni to Bierdiajew, również Eco w swoim 
eseju analizuje krótko różne aspekty kultury, znajdując w nich potwierdzenie ducha tych 
samych procesów (są to przykłady zmian nazywane przez niego: „wietnamizacją 
terenu”, „degradacją ekologiczną”, „neonomadyzmem”, „klasztorami” itp., które 

                                                             
766 M. Bierdiajew, Nowe Średniowiecze, s. 70. Por. tamże, s. 86: „Na związki społeczne obowiązek 

ratowania państwa i społeczeństwa przed ostatecznym rozpadem i zagładą. Będą to związki w 
najwyższym stopniu życiowe, korporacyjno-profesjonalne, gospodarcze z jednej strony i duchowe z 
drugiej. A takich związków będzie się składać społeczeństwo i państwo nowego Średniowiecza”. 

767 U. Eco, Nowe średniowiecze, tłum. P. Salwa, [w:] tenże, Semiologia życia codziennego, Warszawa 
1996, s. 81.  
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rozpatruje jako przykłady upowszechniania się zjawisk o neośredniowiecznym 
charakterze).  

Na zakończenie zwrócę uwagę tylko na jeden wątek, z kilku poruszonych przez 
włoskiego myśliciela. Sytuacja neośredniowieczna odnosi się także do sztuki, choć, 
według Eco, śledzenie analogii czysto kulturowych i artystycznych jest bardziej 
skomplikowane. Z pozoru tylko za sztuczne i wymuszone możemy uznać 
skonfrontowanie, z jednej strony, opisu wystawy osobliwych przedmiotów ze skarbca 
Karola IV Luksemburskiego, czy księcia de Berry (Jana de Valois)768, z drugiej natomiast, 
nie mniej dziwacznych przedmiotów prezentowanych na wystawie pop art i noveau 
réalisme. Sądzę, że do tego zestawienia można byłoby dodać wzmiankę na temat 
osobliwości sztuki futurystycznej, którą podaje Bierdiajew charakteryzując kulturowe 
przejawy upadku ducha Renesansu: „Anonse prasowe, kawałki szkła, podeszwy butów 
(…)”769. „Nasza sztuka, – podsumowuje swoje zestawienie Umberto Eco – tak jak 
średniowieczna, nie ma charakteru systematycznego, lecz polega na dodawaniu i 
komponowaniu; tak jak wówczas, elitarne i wyrafinowane eksperymenty współistnieją 
dziś z wielkimi przedsięwzięciami popularyzacyjnymi (relacja między miniaturą i 
katedrą jest taka sama, jak między Museum of Modern Art i Hollywood)”770.  

 
 

                                                             
768 Tamże, s. 97.  
769 M. Bierdiajew, Koniec Renesansu, s. 35. 
770 U. Eco, Nowe średniowiecze, s. 99.  
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ZAKOŃCZENIE 

 
„Nietzsche naszkicował zatrważający obraz nowożytnego świata, który to obraz 

odtąd wciąż będzie się powtarzał – upadek kultury [polegający na]: zastąpieniu 
wykształcenia samą wiedzą o wykształceniu; kompensowanie ubytku substancji 
duchowej powszechnym udawaniem: życie «jak gdyby»; odurzenie i sensacja 
zagłuszająca nudę, pseudoduchowa wrzawa, w której już nic nie może się zrodzić; 
wszystko przemawia, ale niczego nie słychać; o wszystkim się mówi; wszystko się 
zdradza. Nietzsche ukazuje monotonię ciągłego dorabiania się, pokazuje znaczenie 
maszyny, mechanizacji pracy, znaczenie, jakie w przyszłości uzyska przewaga mas.”771 
Opis, jakim Jaspers podsumowuje generalny pogląd historiozoficzny Nietzschego, niemal 
w całości mógłby wyjść spod pióra Bierdiajewa. Jakkolwiek światopogląd rosyjskiego 
filozofa skłaniał się bardziej ku Tołstojowi niż Nietzschemu, to jednak w diagnozie 
kryzysu kultury współczesnej i w ocenie ludzkiego powołania, Nietzsche zachował w 
opinii rosyjskiego filozofa pierwszeństwo: „Nietzsche jest poprzednikiem nowej 
antropologii religijnej. – Pisze Bierdiajew – Przez Nietzschego nowa ludzkość przechodzi 
od bezbożnego humanizmu do humanizmu boskiego, do chrześcijańskiej antropologii. 
Nietzsche jest instynktownym, jeszcze pozbawionym Logosu, prorokiem religijnego 
odrodzenia Zachodu. Nienawiść Zaratustry do ostatniego człowieka, który wynalazł 
szczęście, jest świętą nienawiścią do poniżającego fałszu humanizmu. Zaratustra głosi 
twórczość, a nie szczęście, wzywa do wchodzenia na góry, a nie do szczęścia na 
równinach. Humanizm jest równiną, humanizm nie wznosi gór. Nietzsche przeczuwał 
jak nikt w całej historii, twórcze powołanie człowieka, czego nie uświadamiała sobie ani 
antropologia Ojców Kościoła, ani antropologia humanistyczna. Ona przeklinała dobrych i 
sprawiedliwych za to, że nienawidzą ludzi twórczych. Powinniśmy podzielać mękę 
Nietzschego, która jest na wskroś religijna. Odpowiedzialność za jego los winniśmy 
wziąć na siebie. Przez Nietzschego zaczyna się nowe antropologiczne objawienie w 
świecie, które w swojej ostatecznej świadomości, w swoim Logosie, powinno stać się 
chrystologią człowieka.”772  

Z drugiej jednak strony w analizach rosyjskiego filozofa wydaje się wciąż obecne 
odniesienie do źródłowego sensu słowa „kryzys”, wywodzącego się w języku greckim od 
słowa κρίνω, oznaczającego „rozdzielać”, „wybierać”, „osądzać”, „rozstrzygać”773. Leszek 
Kołakowski w eseju z lat siedemdziesiątych, zatytułowanym O tak zwanym kryzysie 
                                                             

771 K. Jaspers, Rozum i egzystencja. Nietzsche i chrześcijaństwo, tłum. Cz. Piecuch, Warszawa 1991, s. 
183. 

772 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 75. 
773 Por. Historische Wörterbuch der Philosophie, t. 4, Basel/Stuttgart 1976, s. 1235. 
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chrześcijaństwa, zwraca uwagę na ogromną popularność słowa „kryzys”, które w efekcie 
powszechnego nadużywania, niemal całkowicie pozbawione zostało swojego 
pierwotnego sensu774. Współcześnie dominujące zastosowanie tego terminu, głównie do 
zjawisk społeczno-politycznych, nie oddaje ani jego pierwotnego sensu, ani nie 
wyczerpuje znaczenia, jakie usiłował mu nadać Bierdiajew. „Kryzys współczesnej 
kultury zaczął się już dawno. Zdawali sobie z tego sprawę jej wielcy twórcy. Wojny, 
rewolucje i zewnętrzne katastrofy jedynie ujawniały wewnętrzny kryzys kultury. 
Rewolucja wewnętrzna zaczyna się wcześniej niż się przejawia.”775 Autor Sensu 
twórczości nie tylko stwierdza banalny fakt wyczerpywania się wewnętrznej siły 
żywotnej pewnych form ducha, ale przede wszystkim rozumie kryzys jako moment 
wyboru.  

Zdaniem Bierdiajewa kryzys kultury może prowadzić zarówno do skostnienia w 
strukturach cywilizacji, jak i do urzeczywistnienie nowej epoki (religijnej twórczości). 
Fenomen kubizmu w malarstwie Picassa Bierdiajew interpretuje w podobnym duchu. 
Nie jako zapowiedź nowej epoki artystycznej, ale jako zjawisko schyłkowe kultury 
zachodnioeuropejskiej (w terminologii Spenglera – kultury faustycznej), jako 
zwieńczenie cywilizacyjnego etapu jej rozwoju, wyraz ostatecznego wyczerpania się jej 
sił życiowych. W malarstwie Picassa pewna formacja kultury doszła do kresu 
możliwości wyrazu. Pesymizm, zawarty w opisie wyczerpanej duchowo kultury 
zachodniej, przeradza się w pismach Bierdiajewa w oczekiwanie nadejścia nowej epoki: 
„Kryzys malarstwa jak gdyby przenosi nas z fizycznego, materialnego ciała do innego, 
wyższego porządku”776. 

                                                             
774 „Słowo «kryzys» należy od kilkudziesięciu lat do najmodniejszych rzeczowników i używane bywa w 

znaczeniach najrozmaitszych, nieraz bardzo odlegle spokrewnionych z pierwotnym sensem,. Czasami 
znaczy niewiele więcej, niż «niedostatek» («kryzys żywnościowy», «kryzys paliwowy»); kiedy indziej 
mówiąc o kryzysie chcemy powiedzieć, że jakaś forma życia społecznego słabnie albo utraciła żywotność 
(«kryzys rodziny», «kryzys chrześcijaństwa», «kryzys marksizmu», «kryzys demokracji» itp.); kiedy 
indziej jeszcze – że coś się po prostu zmieniło gwałtownie («kryzys rewolucyjny»), albo nawet stopniowo 
(«kryzys zaufania do rządu»). «Kryzys demograficzny» może oznaczać, że w jakimś kraju ludność szybko 
wzrasta albo że przeciwnie, maleje. «Kryzys w nauce» może oznaczać, że w jakiejś gałęzi wiedzy powstały 
nierozwiązywalne problemy albo że przeciwnie, nie ma żadnych interesujących problemów. Kryzysy 
ekonomiczne XIX i pierwszej połowy XX wieku miały mechanizm i objawy na różne od współczesnych 
zaburzeń i katastrof w gospodarce, że podciąganie ich pod to samo słowo można usprawiedliwić tylko 
nieokreślonym charakterem słowa samego, które oznacza mgliście wszelkie formy negatywności: upadek, 
słabnięcie, niedostatek, patologię.” (L. Kołakowski, O tak zwanym kryzysie chrześcijaństwa, [w:] tenże, 
Cywilizacja na ławie oskarżonych, s. 120). 

775 M. Bierdiajew, Nowe Średniowiecze, s. 80. 
776 M. Bierdiajew, Kryzys sztuki, s. 59. 
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