
WOLNOŚĆ W JEDNOŚCI?



JAGIELLOŃSKIE STUDIA 
Z FILOZOFII ROSYJSKIEJ

HISTORIA • RELIGIA • POLITYKA

17

RADA PROGRAMOWA SERII:
Michał Bohun (przewodniczący),

Miłowit Kuniński, Bronisław Łagowski, 
Grzegorz Przebinda, Marek Styczyński, 

Lucjan Suchanek, Andrzej Walicki (członkowie), 
Leszek Augustyn (sekretarz naukowy)



Leszek Augustyn

WOLNOŚĆ 
W JEDNOŚCI?
BORYS WYSZESŁAWCEW 

I ROSYJSKA FILOZOFIA SOBORNOSTI

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO



Książka finansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Instytutu Filozofii

RECENZENT 
dr hab. Janusz Dobieszewski, prof. UW

PROJEKT OKŁADKI
Jan Jagielski

OPRACOWANIE GRAFICZNE 
Hanna Wiechecka

© Copyright by Leszek Augustyn 
& Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Wydanie I, Kraków 2012 
All rights reserved

Niniejszy utwór ani żaden jego fragment nie może być reprodukowany, przetwarza
ny i rozpowszechniany w jakikolwiek sposób za pomocą urządzeń elektronicznych, 

mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych oraz nie może 
być przechowywany w żadnym systemie informatycznym bez uprzedniej pisemnej

zgody Wydawcy.

ISBN 978-83-233-3308-1 

| WYDAWNICTWO |
UNIWERSYTETU

JAGIELLOŃSKIEGO

www.wuj.pl

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2 , 31-126 Kraków 

tel. 12-631-18-81, tel./fax 12-631-18-83 
Dystrybucja: tel. 12-631-01-97, tel./fax 12-631-01-98 

tel. kom. 506-006-674, e-mail: sprzedaz@wuj.pl 
Konto: PEKAO SA, nr 80 1240 4722 1111 0000 4856 3325



SPIS TREŚCI

Słowo od autora ..............................................................................................  7

I. Soborowość i jej wcielenia ..........................................................................  9
1. Rozważania wstępne: czas soborowości? ............................................  9
2. Życiotwórczość i demony historii .........................................................  14

II. Żywioł i duch, czyli Eros przeobrażony (prolegomena etyczne
Borysa Wyszesławcewa) ..........................................................................  45
1. Kim był św. Paweł? ...............................................................................  45
2. Filozof Fichte i Apostoł Paweł (prawo i etyka, prawo i łaska) .......  49
3. Tragedia prawa i tragizm bytu ............................................................  59
4. Antynomie i zbawienie… .....................................................................  66
5. Sublimacja, podświadomość i wyobrażenie......................................  71
6. Samowola i sublimacja wolności ........................................................  84
7. Dodatek: Platon, naród rosyjski i etyka sublimacji ..........................  99

III. „Bądźmy jako bogowie”, czyli etyka paradoksalna (personalizm
komunitarny Mikołaja Bierdiajewa) .......................................................  105
1. Poprzez prawo i odkupienie do twórczości. Odyseja wolności .....  105
2. „Zwrot personalistyczny”. Pułapki zniewolenia..............................  124
3. Soborowość i socjologia apofatyczna  ................................................  141

IV. Ku okcydentalnej soborowości (demokratyzm soborowy
Borysa Wyszesławcewa) ..........................................................................  167
1. Kilka uwag z zakresu etyki społecznej ..............................................  167
2. Tragiczna antynomia władzy ..............................................................  169
3. Kultura industrialna: maski industrializmu......................................  176
4. Sprzeczności pozostają sprzecznościami ...........................................  191
5. Jak wyjść z pułapki industrializmu? ..................................................  207
6. Demokracja i soborowość (władza i prawo a sprawa wolności) ...  212

V. Wspólnota bytu, wspólnota ludzi (solidaryzm rosyjski
Sergiusza Lewickiego) ..............................................................................  237
1. Światopogląd organiczny. Jedność w wolności ................................  237



6 Spis treści

2. Wymiary wolności. Wolność w jedności .................................................  248
3. Filozofi a solidaryzmu rosyjskiego. Jedność i wolność ..........................  259

VI. Zakończenie: próba wniosków ...............................................................  273

Bibliografi a .......................................................................................................  279

Summary ..........................................................................................................  291

Резюме ..............................................................................................................  293

Indeks osób ......................................................................................................  297



SŁOWO OD AUTORA

Powstawaniu niniejszej książki przyświecał podwójny zamysł, a miano-
wicie było nim dążenie do stworzenia monografi i myśli fi lozofi cznej Bory sa 
P io t rowicza  Wyszes ławcewa oraz podjęcie w jej ramach problematyki 
fi lozofi i sobornosti∗.1Z tego też względu obecne w niej ujęcie komparatystycz-
ne powinno służyć, po pierwsze, osadzeniu koncepcji Wyszesławcewa w tym 
„naturalnym” dla jego myślenia środowisku, z którego wyrastała i w którym 
wzrastała (a nawet w który – pomimo dziejowych zawirowań – wrastała) 
jego propozycja fi lozofi czna oraz, po drugie, ma też dopomóc w naświetleniu 
dość specyfi cznego na tle rosyjskiej tradycji intelektualnej rozumienia idei 
soborowości, z jakim spotkaliśmy się u Wyszesławcewa. Naszym zdaniem 
było to – a mamy nadzieję, że w zakończeniu książki z całym przekonaniem 
będziemy mogli potwierdzić tę intuicję – zamierzenie na tyle obiecujące, że 
przeprowadzenie go pozwoliłoby na jednoczesne uwypuklenie podobieństw 
i różnic występujących między wybranymi przez nas opcjami fi lozofi cznymi 
z kręgu tzw. rosyjskiego renesansu religijno-fi lozofi cznego początku XX wie-
ku oraz nieco późniejszych intelektualnych polemik prowadzonych w róż-
nych, nie zawsze będących między sobą w zgodzie, środowiskach emigracji 
porewolucyjnej. Tę właśnie bliskość i oddalenie dobrze oddaje złożony cha-
rakter personalnej i intelektualnej relacji łączącej Mik o ła ja  Alek sandro-
wicza  B ie rd ia j ewa  z Borysem Wyszesławcewem. Nie bez znaczenia dla 
całokształtu książki, a także istotnym dopełnieniem głównego jej tematu, po-
zostaje również – najwyraźniej przynależąca już do drugiego, powojennego 
okresu rosyjskiej fi lozofi i emigracyjnej – perspektywa zakreślona przez myśl 
Serg iusza  Aleksandrowicza  Lewick iego . 

Mając świadomość, iż zaproponowane ujęcie jest wycinkowe, żywimy za-
razem przekonanie, że dość dobrze ilustruje ono ów intelektualny ferment, 
w którym rodzące się idee – współmyślane i przeciwstawiane – wyznaczyły 
już na tyle wspólną płaszczyznę, aby móc stworzyć w miarę spójną kulturo-
wą, fi lozofi czną i światopoglądową jedność. Popadały nadto w wewnętrzne 
konfl ikty (co, oczywiście, jest rzeczą nie tylko zrozumiałą, lecz wręcz pożąda-
ną) i tym samym rodziły różnorakie napięcia, jakie zazwyczaj pojawiają się na 
styku porządku idei i nieładu historii. Z pewnością nie należy o tym zapominać. 

∗ Termin sobornost’ oddajemy w języku polskim jako soborowość, pokładając nadzieję w tym, 
że zarówno znaczenie, jak i bogactwo jego treści będą stopniowo, w miarę naszego wykładu, 
odsłaniane i rozwijane.
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W jakim natomiast stopniu rezultat spełnił wyjściowe zamierzenia? Odpo-
wiedź na tak postawione pytanie będzie ostatecznie przynależała do Czytel-
nika. Z naszej strony możemy tylko przypomnieć, że w myśl klasycznej mą-
drości to „koniec wieńczy dzieło”, a więc i autorską odpowiedź (rzecz jasna, 
o tyle, o ile okaże się ona konkluzywna) będziemy mogli zamieścić dopiero 
w zakończeniu książki. 

Na pewno bez uwzględnienia fi lozofi i Borysa Wyszesławcewa nie jest 
możliwy całościowy opis tego zadziwiającego fenomenu kultury rosyjskiej, 
jakim był – zrodzony na przełomie XIX i XX wieku – renesans religijno-fi lozo-
fi czny. Z opinią taką, głoszoną m.in. przez Sergiusza Lewickiego, zgadzamy 
się w całej jej rozpiętości. W naszym przekonaniu rozważania ześrodkowane 
na twórczości fi lozofi cznej rosyjskiego myśliciela, skupione wokół jego głów-
nych myśli, powinny zostać uzupełnione o istotne – zarówno biografi czno-
-ideowe, jak i stricte fi lozofi czne – odniesienia, które pozwoliłyby na wpisanie 
tej twórczości w szerszy kontekst myśli rosyjskiej i jednocześnie dopomogły 
w ukazaniu właściwego jej charakteru. Postaramy się to uczynić w niniejszej 
książce.

* * *

Pracując nad książką, zaciągnąłem u wielu osób dług wdzięczności. Do 
Dyrekcji Instytutu Filozofi i Uniwersytetu Jagiellońskiego kieruję słowa po-
dziękowania za poparcie mojego wniosku o urlop naukowy, co umożliwiło 
mi skupienie się na pracy nad książką. Za pomoc w kompletowaniu literatury 
przedmiotu szczególną wdzięczność winien jestem zaś dr. hab. Sławomirowi 
Mazurkowi, prof. IFiS PAN, dr. Aleksandrowi Wawrzyńczakowi (UJ) oraz 
Izabeli Żurawskiej (Triton College, USA), a także Paniom pracującym w Wy-
pożyczalni Międzybibliotecznej Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Za 
przeczytanie pierwotnej wersji tekstu i podzielenie się uwagami z tej lektury 
serdecznie dziękuję dr. hab. Michałowi Bohunowi (UJ). Za sporządzenie re-
cenzji wydawniczej zechce przyjąć słowa podziękowania prof. UW, dr hab. 
Janusz Dobieszewski. 

Osobne miejsce w tym wykazie zaciągniętego przeze mnie długu należy 
się mojej żonie Joannie, której dedykuję tę książkę: uxori carissimae. 



I. SOBOROWOŚĆ I JEJ WCIELENIA

Jeżeli chodzi o przyszłość, to nie będzie ona otwarta,
zanim nie zniknie fascynacja istnieniem dwóch

przeciwnych bloków.

Czesław Miłosz

1. ROZWAŻANIA WSTĘPNE: CZAS SOBOROWOŚCI?

Żaden myśliciel nie działa w próżni intelektualnej: wszak myślenie za-
wsze wyrasta z jakiejś tradycji i w sposób mniej lub bardziej świadomy wpi-
suje się w nią, a tym samym aktywnie współtworzy jej charakter. Dlatego też 
rozważania poświęcone myśli fi lozofi cznej Borysa Wyszesławcewa zostały 
w niniejszej pracy uzupełnione o istotne dla niej odniesienia, których z tego 
względu nie należy traktować wyłącznie w charakterze ekskursów. Wspo-
mniane odniesienia są zarówno personalne, jak i ideowe. Wydaje się bowiem, 
że – z jednej strony – Wyszesławcewowska „etyka przeobrażonego Erosa” 
jest bliska niektórym zasadniczym ideom Mikołaja Bierdiajewa, a zwłaszcza 
jego etyce paradoksalnej, z drugiej zaś strony – Wyszesławcewowska fi lozo-
fi a społeczna (a przynajmniej niektóre jej wątki) łączy się z rozwijaną przez 
Sergiusza Lewickiego teorią solidaryzmu rosyjskiego. O ile Bierdiajew i Wy-
szesławcew przynależą do tego samego pokolenia twórców i kontynuato-
rów rosyjskiego renesansu religijno-fi lozofi cznego, o tyle Lewickiego należy 
uznać za przedstawiciela drugiej, emigracyjnej fali rosyjskiej fi lozofi i religij-
nej. Z tych więc względów zdecydowaliśmy się w porządku wykładu przyjąć 
– i to nie tyle ze względów chronologicznych, ile raczej z powodów treściowej 
oraz ideowej bliskości stanowisk – następujący układ: po części biografi cznej 
(rozdz. I) nastąpi prezentacja poglądów antropologiczno-etycznych Wysze-
sławcewa (rozdz. II), które zostaną uzupełnione i skonfrontowane z niektó-
rymi – wyodrębnionymi pod kątem głównego wątku rozważań – poglądami 
etyczno-społecznymi Bierdiajewa (rozdz. III), aby w następnej kolejności – po 
rozdziale dotyczącym fi lozofi i społecznej Wyszesławcewa (rozdz. IV) – przed-
stawić rozdział poświęcony solidarystycznym poglądom Lewickiego (rozdz. 
V). W tym ostatnim natomiast zostaną uwzględnione przede wszystkim te 
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wątki, które w ten czy inny sposób korespondują z Wyszesławcewowską teo-
rią etyczno -społeczną. Rozważania zgrupowane wokół zagadnień etycznych 
w fi lozofi i Wyszesławcewa i Bierdiajewa albo, inaczej to ujmując, fi lozofi cz-
nych przesłanek ich propozycji etycznych, w ramach których zostanie także 
podjęta kwestia soborowości (w części 3. rozdziału III), w pewnym sensie 
stanowią podstawę do dalszych rozwinięć z zakresu fi lozofi i społecznej, uj-
mowanej w jej dwóch odsłonach: demokratyzmu Wyszesławcewa i solidary-
zmu Lewickiego. 

W naszym przekonaniu układ taki tłumaczy się i broni swoją wewnętrzną 
logiką oraz istotnymi związkami ideowymi. Wyszesławcew wprost przyzna-
je pierwszeństwo Bierdiajewowi w teorii etycznej, Lewicki zaś pozostaje pod 
znacznym – rzecz jasna, że nie wyłącznym – wpływem Wyszesławcewa. Za-
nim jednak przejdziemy do bardziej szczegółowych uzasadnień poczyńmy 
jeszcze kilka ogólnych i wprowadzających uwag.

Opracowanie to nie rości sobie prawa do wyczerpującego ujęcia wszyst-
kich aspektów fi lozofi i Wyszesławcewa. Zapewne możliwe są również inne 
podejścia. W niniejszej książce zostaną uwzględnione te elementy koncepcji 
etycznej, które w jakiś istotny sposób łączą się z fi lozofi ą społeczną. Z tego 
względu rozważania poniższe zgrupują się wokół problematyki religijnej 
i społecznej (a zatem będzie nas interesował Wyszesławcew jako myśliciel 
religijny i społeczny), a także nieco zaskakującej na tle rosyjskiej myśli fi lo-
zofi cznej implikacji, a mianowicie rosyjskiej, religijnej apologii idei demokracji 
zachodniej. Jest to niewątpliwie stanowisko intrygujące i wręcz przewrotne 
w ramach fi lozofi i rosyjskiej, a zwłaszcza nurtu tzw. renesansu rosyjskiego, 
pozostającego pod dużym wpływem tradycji słowianofi lskiej.

Wyszesławcew twierdził, że nie istnieje swoista fi lozofi a rosyjska – tak jak 
nie istnieje żadna fi lozofi a ściśle narodowa, której „narodowość” w całości 
determinowałaby zarówno treść, jak i jej formę. Pozostaje natomiast niewąt-
pliwym faktem rosyjskie (należy dodać: paralelnie do innych narodowości) 
podejście do przedmiotu fi lozofi i, czyli właściwe dla takiej a nie innej men-
talności narodowej ujęcie problematyki ogólnofi lozofi cznej1. I przede wszyst-
kim o rosyjską perspektywę będzie chodziło w niniejszej prezentacji fi lozofi i 
Wyszesławcewa – rosyjskiego fi lozofa podejmującego problemy ogólnoludz-
kie. Dlatego też szczególny nacisk zostanie położony na specyfi cznie rosyj-
skie „sensy” problematyki fi lozofi cznej, jakie myśliciel dostrzegał, a być może 
nawet częściej nimi obdarzał pojęcia, twierdzenia, wątki i „systemy” fi lozo-
fi czne – chociażby uchodziły one za okcydentalistyczne par excellence. Za do-
skonały przykład takiego zabiegu może posłużyć zbliżenie, jeśli wręcz nie 
utożsamienie, zasad zachodniej demokracji i rosyjskiej soborowości.

1  B.P. Wyszesławcew, Wiecznoje w russkoj fi łosofi i [w:] idem, Krizis industrialnoj kultury. Iz-
brannyje soczinienija, Moskwa 2006, s. 617. Por. idem, O tym, co wieczne w fi lozofi i rosyjskiej. Wprowa-
dzenie, przeł. M. Bohun [w:] Niemarksistowska fi lozofi a rosyjska. Antologia tekstów fi lozofi cznych XIX 
i pierwszej połowy XX wieku. Część druga, (red.) L. Kiejzik, Łódź 2002, s. 253.
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Myśl fi lozofi czna Bierdiajewa wydaje się z kolei ważna, a przynajmniej 
pomocna dla sprawy pełniejszego zrozumienia stanowiska Wyszesławcewa 
– myśliciela zarazem mu bliskiego i dalekiego. Ten ostatni wszakże explicite 
powoływał się na Bierdiajewa jako etyka twórczości i niejednokrotnie – cho-
ciaż niekiedy i polemicznie – odnosił się do tych samych kluczowych pojęć 
i zagadnień. Z tego względu rozdział poświęcony Bierdiajewowi może być 
potraktowany – niemniej z formalnego punktu widzenia mający charakter 
samodzielny – jako intelektualny i ideowy kontekst dla stanowiska Wysze-
sławcewa (w pewnym sensie, rzeklibyśmy, znajomość fi lozofi i Wyszesław-
cewa zakłada znajomość fi lozofi i Bierdiajewa). Bynajmniej nie chcemy przez 
to twierdzić, że myśl tego pierwszego jest w jakimkolwiek znaczeniu wtórna, 
bądź epigońska wobec dokonań Bierdiajewa (jest bowiem propozycją samo-
dzielną!), ale – jak można przypuszczać – uznanie doniosłości tej propozycji, 
jak i każdej innej, jest w pełni możliwe dopiero w wyniku jej „umiejscowie-
nia” względem stanowisk pokrewnych, którym coś istotnego zawdzięcza (ca-
sus Bierdiajewa) lub które coś od niej zapożyczają (casus Lewickiego). Innymi 
słowy, wydaje się, że osiągnięcia i braki danej koncepcji są znacznie lepiej 
widoczne, jeśli zdołamy „ustawić” ją w konfi guracji komparatystycznej – i to 
nawet wtedy, gdy będziemy raczej próbowali doszukiwać się podobieństw 
niż różnic. 

Jeśli natomiast chodzi o fi lozofi ę solidarystyczną Lewickiego, to w ramach 
tego studium można ją potraktować jako „domknięcie” omawianego zagad-
nienia. I to nie tylko symboliczne zwieńczenie książki, ale także logiczne dopeł-
nienie obranej drogi interpretacyjnej, a mianowicie wskazanie na wewnętrzne 
zróżnicowanie religijno-etyczno-społecznej idei (resp. koncepcji) soborowości, 
która wychodząc od akcentu wolnościowego (Bierdiajew), poszukując równo-
wagi między wolnością i jednością (Wyszesławcew), będzie zmierzać w stro-
nę stanowiska z wyraźnym akcentem jednościowym (Lewicki).

Rozważania poniższe będą siłą rzeczy krążyć wokół duchowych i etycz-
nych podstaw życia społecznego. Niewątpliwie idea soborowości, którą czę-
sto napotykamy wplecioną w kanwę myślenia Rosjan, niesie w sobie – jak 
podkreśla się – poważne zagrożenie w postaci „promocji” utopii totalitarnej, 
teokracji i fundamentalizmu, ale mimo to w niniejszym opracowaniu posta-
ramy się wykazać, że takie niepożądane konsekwencje sobornosti wcale nie 
muszą, na mocy jakiejś wewnętrznej konieczności, wynikać w każdych histo-
rycznie zmiennych okolicznościach2. Jak się bowiem zdaje, możliwe są rów-
nież inne podejścia, sposoby rozumienia, a także rozwinięcia tego samego za-
gadnienia. Spośród trzech przywoływanych fi lozofów takiej „totalistycznej” 
interpretacji najpełniej przeciwstawia się myśl społeczna głównego bohatera 
tych rozważań, a mianowicie Wyszesławcewa.

2  Por. A. de Lazari, Sobornost’ / Soborowość / Sobornost’ (Community / Universality) [w:] Idiei 
w Rossii / Idee w Rosji / Ideas in Russia. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, (red.) A. de Lazari, War-
szawa 1999, t. 1, s. 376. Na centralność idei soborowości dla kultury rosyjskiej (nie tylko fi lozofi i 
religijnej), ale również na niebezpieczeństwo jej nadinterpretacji (mitologizacji) zwraca uwagę 
M. Broda, „Zrozumieć Rosję”? O rosyjskiej zagadce-tajemnicy, Łódź 2011, s. 454.
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Można powiedzieć, iż w książce zaprezentowane zostaną trzy późne (scil. 
nieklasyczne) koncepcje soborowości, spośród których myśl Bierdiajewa re-
prezentuje jej wersję antydemokratyczną, poglądy Wyszesławcewa prowadzą 
z kolei na pozycje prodemokratyczne (chociaż stanowią wynik dość skom-
plikowanych doświadczeń życiowych, światopoglądowych i polityczno-
-taktycznych fi lozofa), Lewicki natomiast stara się w swym myśleniu niejako 
odnaleźć „nową drogę” – drogę „środka”, która przebiegałaby (przyznajmy, 
że niekiedy w sposób dość zawiły i niebezpieczny) gdzieś pomiędzy Scyllą 
„starej demokracji” i Charybdą „nowego totalizmu”3. Wśród wspomnianych 
propozycji, mocno osadzonych w problemach XX wieku (co może stanowić 
zarówno ich siłę, jak i słabość), niezmiennie intrygująca pozostaje prodemo-
kratyczna opcja Wyszesławcewa – to dlatego wypracowywanemu przezeń 
„światopoglądowi fi lozofi cznemu” poświęcimy w tej pracy najwięcej miejsca.

Dwudziestowieczna fi lozofi a rosyjska na trwałe wkroczyła w krąg fi lozo-
fi i europejskiej; zresztą nigdy nie była względem niej wyobcowana. Najpeł-
niejsze zbliżenie i tym samym jej wejście w „krwiobieg idei” europejskich do-
konały się na przełomie XIX i XX wieku w ramach tzw. rosyjskiego renesansu 
religijno-fi lozofi cznego4. Niemniej od samych swych początków – niezależnie 
od tego, w jakim punkcie czasu będziemy je umiejscawiać – myślenie rosyj-
skie pozostawało częścią myślenia europejskiego. Z tą jednakże różnicą, iż 
od momentu zaistnienia pełnej i wyłącznej (jakże „zazdrosnej”!) dominacji 
marksizmu-leninizmu w ZSRR rodzima fi lozofi a rosyjska znalazła się w sen-
sie dosłownym na obczyźnie: zarazem dalekiej i bliskiej, obcej i własnej. Do 
tego czasu – o czym świadczy dziewiętnastowieczna historia intelektualna 
Rosji – najczęściej mieliśmy do czynienia bądź to z emigracją wewnętrzną, 
która niekiedy przeradzała się w zewnętrzno-polityczną, bądź też z ofi cjalną 
myślą państwową. W tej nowej sytuacji rosyjscy fi lozofowie stali się niemalże 
z defi nicji politycznymi emigrantami, ale dzięki temu również aktywnymi 
uczestnikami życia intelektualnego Zachodu. A sytuacja taka ab extra stwa-
rzała specyfi czne uwarunkowania dla rosyjskiego myślenia fi lozofi cznego. 
„Samoświadomość rosyjska – słusznie podkreśla Wasyl Zieńkowski – jest 
nierozerwalnie związana z problemem Zachodu i jego relacjami z Rosją – 
oznacza to zarówno naszą historyczną, jak i duchową nieodłączność od Zachodu”5. 
Jako Europejczycy, którzy znaleźli się w dość wyjątkowych okolicznościach 
historycznych, rosyjscy fi lozofowie tego czasu podejmowali i starali się prze-
myśleć problemy rosyjskie, europejskie i ogólnoświatowe w kontekście przy-

3  Przez pojęcie „totalizm” rozumiemy organizację życia społecznego z wyraźną przewagą 
czynnika jedności i całości, a zatem w sensie ahistorycznym. 

4  „Kultura rosyjska doby duchowego renesansu stanowiła błyskotliwe ukoronowanie rodzi-
mego europeizmu, zmierzającego do syntezy wartości Zachodu i Wschodu” – pisał Aleksander 
A. Jermiczow (Filozofi a zachodnioeuropejska i fi lozofi a rosyjskiego renesansu, przeł. S. Mazurek, „Ar-
chiwum Historii Filozofi i i Myśli Społecznej” 1998, nr 43, s. 149).  

5  W.W. Zieńkowskij, Russkije myslitieli i Jewropa. Kritika jewropejskoj kultury u russkich myslitie-
lej [w:] idem, Russkije myslitieli i Jewropa, Moskwa 1997, s. 137.
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swojonych oraz wypracowanych przez nich samych tradycji fi lozofi cznych, 
odnosząc się przy tym zarówno do pojęć fi lozofi i europejskiej, jak i rosyjskiej. 

Badanie fi lozofi i rosyjskiej („rosyjskiej idei”) – jak z kolei zauważa Wło-
dzimierz Rydzewski – odsyła do samowiedzy jej zbiorowego twórcy, czyli 
rosyjskiej inteligencji6. Losy środowiska inteligenckiego zarówno jako grupy 
społecznej, jak i poszczególnych jej przedstawicieli muszą być zatem również 
ujęte w namyśle nad „drogami fi lozofi i rosyjskiej”. Jak wiadomo, w pierwszej 
połowie XX wieku całkowicie nowy, ale bynajmniej przez to nie mniej opre-
syjny kontekst polityczno-historyczny, a nawet mocniej – bezpośrednia presja 
historii współokreślały myślenie Rosjan: historia nie dawała im o sobie zapo-
mnieć. Nie pozostawiała też w spokoju ducha i umysłu bohaterów niniejszej 
książki: wybitnych przedstawicieli twórczej inteligencji początków XX wieku, 
i od pewnego czasu – wszak rewolucja wyznaczyła trwałą cezurę w ich życio-
rysach – także emigracyjnej inteligencji rosyjskiej. Konteksty polityczne, spo-
łeczne i kulturalne były nader ważnymi dla ich myślenia odniesieniami, sta-
nowiły też doniosłe wyzwanie intelektualne. Jedną z prób przeciwdziałania 
właśnie politycznym, społecznym i kulturalnym skutkom zarówno kolekty-
wizmu Wschodu, jak i indywidualizmu Zachodu (uogólniając i upraszczając 
ten złożony problem) stały się rozważania skupione wokół idei soborowości, 
a także jej etycznych i społecznych implikacji. Wspomniani fi lozofowie stanęli 
zatem w obliczu nowej sytuacji – duchowej i politycznej – która domagała 
się głębszego namysłu i zbliżenia – wydawałoby się, że tak nawzajem sobie 
odległych – zachodnioeuropejskich i rosyjskich perspektyw intelektualnych. 
Uznać zapewne można, że ta historyczna (a niekiedy po prostu – polityczna) 
gra, polegająca na przybliżaniu i oddalaniu dwóch wspomnianych tradycji, 
w sposób szczególny wyraziła się w świadomości bohaterów niniejszej książ-
ki. Przyjmijmy więc, że w tym wypadku mamy do czynienia z próbą współ-
myślenia podstaw współ-życia, czyli poszukiwaniem duchowych podstaw spo-
łeczeństwa, które można by określić jako sob orową z  ducha  k r y t y k ę 
demok rac j i . Uczyńmy z tych słów nić przewodnią naszego wywodu. 

Z powyższych też względów przedstawione poniżej rozważania składają 
się – co prawda, w sposób ograniczony przez sam „materiał badawczy” – na 
pewien projekt, któremu nieco na wyrost moglibyśmy nadać miano rosyjskiej 
fi lozofi i sobornosti7.

6  W. Rydzewski, Syndrom „rosyjskiej idei”, „Archiwum Historii Filozofi i i Myśli Społecznej” 
1998, t. 43, s. 118.  

7  Oczywiście możliwe są także inne konfi guracje stanowisk odwołujących się do „fi lozofi i 
sobornosti” – jak chociażby czyni to Sławomir Mazurek, gdy w ramach „rosyjskiego liberalizmu 
porewolucyjnego” zestawia Wyszesławcewa z takimi ważnymi dla rosyjskiej fi lozofi i postaciami, 
jak: S.I. Hessen, S.L. Frank i G.P. Fiedotow (przy czym podkreśla bliskość Wyszesławcewowskiej 
wersji neoliberalizmu do Hessenowskiego socjalizmu prawnego; czego – dodajmy – już w 1953 
roku w trakcie polemiki z Wyszesławcewem domagał się Mark Wiszniak, por. niżej rozdz. IV, 5, 
przyp. 101). S. Mazurek, Przedmowa: rosyjski liberalizm i zmierzch rewolucyjnej utopii [w:] S. Hessen, 
Państwo prawa i socjalizm, przeł. S. Mazurek, Warszawa 2003, s. V, XX, XXIII.  
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2. ŻYCIOTWÓRCZOŚĆ I DEMONY HISTORII∗

Borys Piotrowicz Wyszesławcew – podobnie jak Mikołaj Bierdiajew – 
przynależał do plejady myślicieli współtworzących rosyjski renesans religij-
no-fi lozofi czny, przedstawicieli inteligencji rosyjskiej, którzy od 1922 roku 
(niektórzy wcześniej) z przyczyn ideowych i politycznych byli w większości 
zmuszeni do działania na emigracji. Po wielu zaś dziesięcioleciach są znów 
– na nowo – odczytywani w Rosji, jak również wzbudzają spore zaintere-
sowanie w kręgach intelektualnych Zachodu8. Można powiedzieć, iż od lat 
dziewięćdziesiątych zeszłego wieku – co prawda, teraz już w sposób symbo-
liczny, ale za to „masowy” – powracają oni do niegdyś „utraconej ojczyzny”. 
Jednakże ów powrót nie jest pozbawiony pewnych meandrów, które w ja-
kimś stopniu wiążą się zarówno z (za)przeszłą, jak i obecną sytuacją politycz-
ną, społeczną i kulturalną Rosji i świata. Ponadto sytuacja ta może być też po-
chodną nieco inaczej rozumianych „zaszłości” historycznych, a mianowicie 
postaw osobistych, ideowych i politycznych, jakie fi lozofowie rosyjscy zajmo-
wali wobec ówczesnych wyzwań – czego najlepszym przykładem mogą być 
uwikłane w różne, bardzo różne konteksty i dość niejednoznaczne wybory 
polityczne podejmowane przez bohaterów niniejszych rozważań. Dokonując 
oceny ich intelektualnego dorobku, warto jednak zachowywać w pamięci te 
liczne (najczęściej pozaintelektualne) uwarunkowania pierwszej połowy XX 
wieku, z jakimi nolens volens musieli się oni liczyć. Znajdując się w niełatwej 
sytuacji i wbrew wszelkim przeciwnościom, próbowali wskazywać – niekie-
dy boleśnie błądząc w skomplikowanej konfi guracji politycznej – jakieś reme-
dium na rosyjski, a w szerszej perspektywie: europejski i światowy kryzys. 

Być może jest coś symbolicznego w tym, że twórczość Wyszesławcewa 
określono mianem „niedokończonej symfonii”9. Wydaje się bowiem, że owa 
podkreślana przez Wasyla Zieńkowskiego „symfoniczność” myśli fi lozofa 
wiąże się zarówno z jej treścią, jak i formą, porządkiem myślowym i przej-
rzystością stylu. Można zapytywać, dlaczego pozostała ona „niedokończo-
na”, wszak myśliciel przeżył siedemdziesiąt siedem lat i wydawałoby się, 

∗  Termin „życiotwórczość”: żiwotworienije, dzoopoiesai, vivifi care spotykamy m.in. w fi lozo-
fi cznym słowniku B.P. Wyszesławcewa.

8  W przedmowie do amerykańskiego przekładu książki Wyszesławcewa O tym, co wieczne 
w fi lozofi i rosyjskiej pisze jej tłumaczka: „Wyszesławcew (…) służy jako dobre wprowadzenie do 
tego królestwa myśli rosyjskiej wraz z jej połączeniem zainteresowań religijnych i egzystencjal-
nych. (…) Czytelnicy mogą otwierać tę książkę z nadzieją, że dowiedzą się czegoś o rosyjskim 
myślicielu i zamykać ją nauczywszy się czegoś o samych sobie i własnej kulturze” (P.V. Burt, 
Russian Philosophy without Apology [w:] B.P. Vysheslavtsev, The Eternal in Russian Philosophy, 
przeł. P.V. Burt, Michigan 2002, s. IX). Myśliciel ogłaszał także artykuły w periodykach niemie-
cko- i francuskojęzycznych, por. Bibliografi ja trudow B.P. Wyszesławcewa [w:] B.P. Wyszesławcew, 
Krizis industrialnoj kultury. Izbrannyje soczinienija, Moskwa 2006, s. 914–922. Warto nadmienić, że 
w okresie powojennym (w końcu lat czterdziestych) rosyjski fi lozof publikował w szwajcarskim 
czasopiśmie „Neue Schweizer Rundschau” pod pseudonimem Peter Toerne.

9  W.W. Zieńkowskij, B.P. Wyszesławcew kak fi łosof, „Nowyj żurnał” 1955, nr XL, s. 249.
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że miał on wystarczająco dużo czasu na ukończenie swego dzieła? Czyżby 
wiązało się to ze zbyt ostrożnym podejściem do własnej twórczości fi lozofi cz-
nej i wynikającą stąd nadmierną powściągliwością w nadawaniu swej myśli 
ostatecznych kształtów? Na pewno na ostatnim – oddanym jeszcze do druku 
przez samego fi lozofa – dziele, a mianowicie Kryzysie kultury industrialnej, za-
ciążyły zły stan zdrowia i ubytek sił fi zycznych, niemniej również wcześniej-
szy zarys Etyki przeobrażonego Erosa pozostał bez zapowiadanej kontynuacji. 
Tak więc możemy się zgodzić z konstatacją braku wyraźnie dopracowanego 
zakończenia – a to znaczyłoby również braku „domknięcia” – całości myśli 
fi lozofi cznej przez Wyszesławcewa. Należy jednak poczynić tutaj pewne 
zastrzeżenie, które zdaje się nadawać owej „niedokończoności” całkowicie 
inny wymiar, niezmiernie istotny dla samego charakteru myślenia fi lozofa. 
Otóż jak postaramy się to wykazać w niniejszej książce, „niedokończenie” 
projektu fi lozofi cznego może zostać odczytane jako świadome powstrzymy-
wanie się od jego „zamknięcia”: myśl fi lozofi czna, ujmowana paralelnie jako 
ekspresja życia duchowego, powinna bowiem pozostać „otwarta” – zarówno 
w wymiarze problematyki indywidualnej, jak i zbiorowej, narodowej. Uwa-
ga ta tym bardziej odnosi się do Bierdiajewa, który zresztą niejednokrotnie 
w swoich wypowiedziach stanowczo podkreślał, iż „forma” wykładu fi lozo-
fi cznego zawsze ciąży nad „treścią” – wewnętrzną wolnością myśli. Wszakże 
myślenie o wolności (zawsze pozostającej w stosunku do konieczności) musi 
pozostać myśleniem wolnym – dokładnie tak jak i wolność społeczna możli-
wa jest tylko przy przyjęciu „wolnościowej” perspektywy antropologicznej, 
w której człowiek jest ujmowany jako istota w naturalny sposób dążąca do 
życia-w-wolności.

W innym, pokrewnym – być może nadmiernie sugestywnym czy nawet 
przesadnym określeniu – Wyszesławcew został uznany za „Rachmaninowa 
rosyjskiej fi lozofi i”10. Można powiedzieć, że zarówno we wcześniejszej me-
taforze „niedokończonej symfonii”, jak i w tym ostatnim porównaniu my-
śliciela z wybitnym kompozytorem, mistrzem form muzycznych, wyrażają 
się pewne odczucia, które po prostu rodzą się z lektury dzieł fi lozofa, a prze-
de wszystkim dotyczą ich zadbanej, „eleganckiej” formy. Z jednej strony 
w twórczości fi lozofi cznej Wyszesławcewa jest wyraźnie wyczuwalny aspekt 
estetyczny, którego zresztą sam myśliciel był w pełni świadomy. Z drugiej 
strony estetyka w jego myśleniu nigdy nie była czynnikiem decydującym. 
Podobno lubił powtarzać aforyzm, zaczerpnięty od Sergiusza Nikołajewicza 
Trubieckoja, według którego w fi lozofi i wcale nie chodzi o oryginalność, lecz 
o prawdę. Żyjąc życiem fi lozofi cznym, starał się więc dochować wierności tej 
prostej zasadzie11. I chociaż wydaje się, że treść jej jest oczywista, to niemniej 

10  S.A. Lewickij, Oczerki po istorii russkoj fi łosofi i. Tom wtoroj [w:] idem, Tragedija swobody. Iz-
brannyje proizwiedienija, Moskwa 2008, s. 815. (Pierwsze wydanie ukazało się pod tytułem: Oczerki 
po istorii russkoj fi łosofskoj i obszczestwiennoj mysli).

11  „Filozofi a jednak poszukuje prawdy, a nie oryginalności. Niezależność twórczości fi lozo-
fi cznej nie opiera się bowiem na subiektywnej samowoli, na braku prawdziwego wykształcenia 
i pozytywnych poznań, lecz na głębokiej szczerości, nieprzekupności zainteresowania fi lozofi cz-
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warto przywoływać takie oczywistości – tym bardziej że nierzadko gubią się 
one w konfi guracji szkół fi lozofi cznych, a nawet wirtuozerii stylu myślicieli 
zarówno dawnych, jak i współczesnych.

Spoglądając na literaturę poświęconą postaci i myśli Wyszesławcewa, 
nie sposób nie zgodzić się z opinią zawierającą w sobie nie tylko pytanie, ale 
i zdumienie: „(…) uderzające jest to, że o życiu Borysa Piotrowicza Wysze-
sławcewa tak mało wiemy”12. A mimo to w niniejszym „zarysie życiotwór-
czości” postaramy się wskazać te podstawowe fakty oraz kontrowersje naro-
słe wokół osoby fi lozofa, które – zarówno ze względu na zakres tematyczny 
naszego opracowania, jak i rozwijanych w nim wątków – należałoby uznać 
nie tylko za znaczące, lecz także z takiego czy innego powodu za zdarzenia 
symptomatyczne.

Przyszły fi lozof urodził się w 1877 roku w Moskwie13. Niestety niewiele 
wiadomo o jego rodzinie i latach dzieciństwa; właściwie tylko tyle, że swo-
ją pierwszą książkę zadedykował ojcu Piotrowi Aleksandrowiczowi. Studia 
prawnicze na Uniwersytecie Moskiewskim ukończył w 1899 roku. Prawdopo-
dobnie w 1902 roku w Lipsku obronił dysertację „Polityka Fryderyka Augu-
sta II Saksońskiego∗, króla Polski, w okresie wojny tureckiej z lat 1736–1739”14. 
Początkowo zajął się praktyką adwokacką, lecz niebawem odkrył swoje „fi lo-
zofi czne powołanie”. Jak wspominał, już od początków samodzielnego życia 
zawodowego o wiele bardziej zajmował się fi lozofi ą niż adwokaturą15. Po-
dążając więc za naukowymi i fi lozofi cznymi skłonnościami własnej natury, 

nego i szerokości zamysłu” – pisał książę S.N. Trubieckoj w artykule Cziemu uczit istorija fi łoso-
fi i (zamieszczonym w almanachu Probliemy idiealizma, 1902), por. Manifi esty russkogo idiealizma. 
Probliemy idiealizma. Wiechi. Iz głubiny, Moskwa 2009, s. 211.

∗ Panujący w Polsce jako August III Sas. 
12  L.G. Fiłonowa, Boris Pietrowicz Wyszesławcew [w:] Russkije fi łosofy. Antołogija, (red.) A.L. 

Dobrochotow, S.B. Niewolin, L.G. Fiłonowa, Moskwa 1993, s. 125. 
13  W zarysie biografi cznym opieramy się na następujących opracowaniach: L.G. Fiłonowa, 

Boris Pietrowicz Wyszesławcew, op.cit., s. 120–135; S.A. Lewickij, Boris Pietrowicz Wyszesławcew [w:] 
B.P. Wyszesławcew, Soczinienija, Moskwa 1995, s. 5–14; idem, Oczerki po istorii russkoj fi łosofi i. Tom 
wtoroj, op.cit., s. 805–815; N.O. Łosskij, Istorija russkoj fi łosofi i, Moskwa 1991, s. 447–450; S. Mazu-
rek, Rosyjski renesans religijno-fi lozofi czny. Próba syntezy, Warszawa 2008, s. 203–214; W.W. Sapow, 
Fiłosof prieobrażennogo Erosa [w:] B.P. Wyszesławcew, Etika prieobrażennogo Erosa. Wiecznoje w rus-
skoj fi łosofi i, Moskwa 1994, s. 5–12; W.W. Sapow, „Rachmaninow russkoj fi łosofi i” [w:] B.P. Wysze-
sławcew, Krizis industrialnoj kultury. Izbrannyje soczinienija, Moskwa 2006, s. 3–18; W.W. Zień-
kowskij, B.P. Wyszesławcew kak fi łosof, op.cit., s. 249–261; pewnych informacji dostarczają także 
nekrologi: N.N. Aleksiejew, B.P. Wyszesławcew oraz L.A. Zander, Pamjatii Borisa Pietrowicza Wy-
szesławcewa zamieszczone w: „Wiestnik RSChD” 1954, nr 35, s. 42–47; a także wzmianki w innych 
źródłach i opracowaniach, chociaż niepoświęconych bezpośrednio B.P. Wyszesławcewowi, co 
zostało odnotowane w przypisach.

14  Tak podaje N. Dmitrijewa, Russkoje nieokantianstwo: „Marburg” w Rossii, Moskwa 2007,
s. 195.

15  Por. N.N. Aleksiejew, B.P. Wyszesławcew, op.cit., s. 42. Nikołaj Nikołajewicz Aleksiejew 
(1879–1964) – fi lozof, teoretyk prawa i ideolog ruchu eurazjatyckiego, uczeń P.I. Nowgorodce-
wa, profesor prawa na uniwersytetach w Moskwie, Symferopolu, Pradze, Berlinie, Paryżu, Bel-
gradzie i wreszcie od 1950 roku w Genewie (a więc w tym samym mieście, gdzie żył w latach 
powojennych Wyszesławcew). Warto nadmienić, że żoną Borysa Wyszesławcewa była Natalia 
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w końcu zdecydował się na karierę akademicką. Jeszcze w tym samym 1902 
roku zbliżył się – za pośrednictwem Wasilija Aleksandrowicza Sawalskiego, 
przyszłego profesora Uniwersytetu Warszawskiego – do kręgów skupionych 
wokół Pawła Iwanowicza Nowgorodcewa; co, jak się okazało, na trwałe wy-
znaczyło drogę jego zainteresowań, wiodącą od teorii i historii nauk praw-
nych do fi lozofi i, a w jej ramach przede wszystkim do fi lozofi i prawa i etyki, 
fi lozofi i religijnej i społecznej16. Dalszą edukację fi lozofi czną pogłębiał poza 
granicami Rosji, przede wszystkim na uniwersytetach francuskich i niemie-
ckich. W Europie Zachodniej przebywał od 1908 do 1910 roku, dość często 
zresztą zmieniając miejsce zamieszkania i mury uczelniane. Szczególnie istot-
ny okazał się dla niego pobyt w Marburgu, gdzie zaprzyjaźnił się z Nicolai 
Hartmannem. W mieście nad rzeką Lahn spotykał się również z Władysła-
wem Tatarkiewiczem. Tak oto wspominał ten czas spędzony w starym, he-
skim, uniwersyteckim mieście:

Zima, śnieg, idę do Hartmanna, mieszka on na górze obok kościoła gotyckiego 
w małym starogermańskim domku, gdzie mógłby mieszkać „młody Werter”, albo 
młody Fichte w latach swej biedy… W pokoju jest ciepło. Hartmann zawsze czę-
stuje mocną kawą, którą sam przygotowuje. Prowadzimy fi lozofi czną rozmowę… 
Cudowny, spokojny czas kontemplacji i myśli17.

To zapewne w środowisku „szkoły marburskiej” należy doszukiwać 
się zaczątków tematyki, którą niebawem myśliciel rozwinie w swej fi chte-
ańskiej rozprawie18. Po powrocie do Rosji podjął kurs nauk politycznych na 
Uniwersytecie Moskiewskim – kurs, co prawda, był niegdyś prowadzony 
przez Nowgorodcewa, jednakże w 1906 roku został on usunięty z uniwer-

Nikołajewa (z domu Aleksiejew) – młodsza siostra Nikołaja Nikołajewicza; tak więc obu fi lozo-
fów łączyły bliskie związki rodzinne. 

16  Szerzej o Pawle I. Nowgorodcewie (1866–1924) pisze A. Walicki, Filozofi a prawa rosyjskiego 
liberalizmu, przeł. J. Stawiński, Warszawa 1995, s. 304–355.

17  Cyt za: N.N. Aleksiejew, B.P. Wyszesławcew, op.cit., s. 44.
18  Por. N. Dmitrijewa, Russkoje nieokantianstwo: „Marburg” w Rossii, op.cit., s. 196. Autorka tej 

monografi i – powołując się na artykuł Wyszesławcewa Recht und Moral (1912), napisany z okazji 
siedemdziesięciolecia Hermanna Cohena – pisze, że fi lozof rosyjski, odnosząc się do Fichteań-
skiego „paradoksu prawa i moralności”, i stając w opozycji do anarchizmu Lwa Tołstoja, starał 
się już w tym okresie wskazać na jego pozytywne rozwiązanie: „Możliwości jego przezwycięże-
nia upatruje w tym, aby odchodząc od pojmowania moralności i prawa jako »dwóch przeciwstaw-
nych stron wyzwania etycznego, jako podmiotowego i przedmiotowego, indywidualnego i spo-
łecznego«, uznać je za »dwa stopnie w urzeczywistnianiu idei dobra. Prawo, pierwszy stopień, 
z wszystkimi jego koniecznościami, które znajdują swój wyraz w zobowiązaniach prawnych i są 
urzeczywistniane w ramach działań zorganizowanych w oparciu o przymus, odsłania przestron-
ne pole możliwości, pozostające w kompetencji podmiotu i stanowi sobą wielość, domagającą się 
wyższej jedności, która powstaje na wyższym stopniu, na stopniu moralności«” (ibidem; także 
odsyłacze bibliografi czne). Zagadnienie to rozwinął Jürgen Stolzenberg w artykule Prawo i mo-
ral’. Paul Natorp i intierprietacija Borisom Wyszesławcewym Kanta i Fichtie, przeł. P. Riezych [w:] 
Nieokantianstwo niemieckoje i russkoje: mieżdu tieoriej poznanija i kritikoj kultury, (red.) I.N. Grifco-
wa, N.A. Dmitrijewa, Moskwa 2010, s. 317–327. Por. także W. Tatarkiewicz, Szkoła marburska i jej 
idealizm, (red.) P. Parszutowicz, Kęty 2010, s. 98 (nazwisko fi lozofa rosyjskiego występuje w tej 
pozycji w formie zniekształconej).
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sytetu, w związku z reakcją władz na podpisanie przezeń manifestu wybor-
skiego. Już jako wykładowca (lektor) uniwersytecki w 1914 roku Wyszesław-
cew opublikował obszerną monografi ę poświęconą fi lozofi i J.G. Fichtego19. 
Zawarta w niej interpretacja myśli klasyka idealizmu – dokonana wszakże 
dokładnie sto lat po śmierci niemieckiego fi lozofa – zmierzała konsekwen-
tnie w kierunku odsłonięcia etycznego wymiaru fi lozofi i Fichteańskiej; co, 
nawiasem mówiąc, nie stanowiło o jej szczególnej oryginalności. A zatem jej 
doniosłości dla myśli rosyjskiej należy poszukiwać gdzie indziej. Można po-
wiedzieć, że zaproponowany w książce sposób odczytywania fi lozofi i Fichte-
go wyznaczał – a może skromniej: odzwierciedlał – pewną charakterystyczną 
linię interpretacji, która wychodząc od diady „ja – nie-ja”, poprzez „ja – ty”, 
zmierzała ku „intymnej” relacji „ja – my”, czyli ukierunkowywała uwagę na 
samoustanawiającą się od wewnątrz wspólnotę. Ujmując tę kwestię w kate-
goriach bliskich rosyjskiej tradycji duchowo-intelektualnej, można rzec, że 
próbowała rozjaśnić spirytualno-personalistyczny charakter soborowości. Jak 
się bowiem zdaje, właśnie taką ścieżką interpretacyjną podąży fi lozof konse-
kwentnie także w swych późniejszych wywodach. Trzeba jednak zarazem 
przyznać, że również inni ówcześni myśliciele rosyjscy – dość licznie, chociaż 
każdy na swój sposób – towarzyszyli mu na tej drodze20. Należałoby więc do 
powyższych uwag dodać jeszcze jedną, i to wcale nie mniej ważną od pozo-
stałych, a mianowicie uznać, że rosyjska reinterpretacja idealizmu fi chteań-
skiego (a także idealizmu en tout) w sposób naturalny zbliżała się do – zresztą 
pozostającej w genetycznym związku z nurtem fi lozofi i idealistycznej – myśli 
fi lozofi cznej Włodzimierza Sołowjowa, a także bliższych i dalszych jej konty-
nuatorów.

Kilka lat później, w przełomowym 1917 roku, Wyszesławcew został 
profesorem Wydziału Prawa Uniwersytetu Moskiewskiego. Ale w obliczu 
wydarzeń rewolucyjnych jego kariera w Rosji stopniowo dobiegała końca. 
W pamiętnym dla dziejów fi lozofi i rosyjskiej 1922 roku, wraz z grupą anty-
bolszewickiej inteligencji rosyjskiej, został wydalony poza granice Związku 
Radzieckiego. I tym sposobem, podobnie jak wielu innych wybitnych Rosjan, 
znalazł się na emigracji. 

Warto podkreślić, że już w okresie moskiewskim rozpoczął bliską współ-
pracę z Bierdiajewem, którą w okresie międzywojennym kontynuował na 
wygnaniu. W jej ramach brał udział w działalności, powstałej z inicjatywy 

19  Etika Fichtie. Osnowy prawa i nrawstwiennosti w sistiemie transcendentalnoj fi łosofi i (Etyka Fich-
tego. Podstawy prawa i moralności w systemie fi lozofi i transcendentalnej, 1914), monografi a została 
opublikowana w Wydawnictwie Cesarskiego Uniwersytetu Moskiewskiego. Praca Wyszesław-
cewa stanowi wartościową i wciąż zachowującą swą aktualność pozycję z zakresu rosyjskiej li-
teratury poświęconej fi lozofi i Fichtego, por. P.P. Gajdenko, Paradoksy swobody w uczenii Fichtiego, 
Moskwa 1990, s. 16. Podobnie utrzymuje W.A. Żuczkow, Fichtie kak indikator protiworieczij russkoj 
fi łosofi i konca XIX – naczała XX wieka [w:] Fiłosofi ja Fichtie w Rossii, (red.) W.F. Pustarnakow, Sankt
-Pietierburg 2000, s. 228.

20  Pogląd ten głosi W.W. Lazariew, Eticzeskaja mysl’ w Giermanii i Rossii. Osmyslienije fi chtie-
anstwa russkimi fi łosofami konca XIX – naczała XX wieka, Moskwa 2006, s. 18–19 (rosyjski badacz 
wymienia S.N. Bułgakowa i S.L. Franka).
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Bierdiajewa, Wolnej Akademii Kultury Duchowej, która po kilku latach ist-
nienia została przekształcona w Akademię Religijno-Filozofi czną. Częścią tej 
współpracy było również pełnienie funkcji redaktora w słynnym, paryskim 
czasopiśmie „Put’”. W czasach swej przymusowej emigracji, oprócz pracy 
redakcyjnej i publicystycznej, prowadził także działalność naukowo-dydak-
tyczną w Instytucie św. Sergiusza (Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge) 
na stanowisku profesora teologii moralnej. Uczestniczył w Chrześcijańskim 
Ruchu Studentów Rosyjskich (Russkoje Studienticzeskoje Christianskoje Dwiże-
nije), podjął bliską współpracę z YMCA (Young Men Christian Association) oraz 
dość aktywnie angażował się w działalność chrześcijańskiego ruchu ekume-
nicznego21. W połowie lat dwudziestych nastąpiło jego spotkanie z Carlem 
Gustavem Jungiem, co wzmogło i tak już dość mocno w nim rozbudzone 
zainteresowanie psychoanalizą, a także zaowocowało uczestnictwem w pra-
cy nad przygotowaniem rosyjskiej edycji dzieł szwajcarskiego psychologa*. 
Jednakże należy podkreślić, iż samo pojęcie „nieświadomości” i „tego co 
nieświadome” nie było dla rosyjskiego myśliciela całkowitym novum, gdyż 
uprzednio już przemyślał je dość gruntownie w ramach swoich własnych 

* K.G. Jung, Izbrannyje trudy po analiticzeskoj psichołogii, t. 1–4, Zürich 1929–1939.
21  Za początek Chrześcijańskiego Ruchu Studentów Rosyjskich (RSChD) uznaje się zjazd 

przedstawicieli rosyjskich chrześcijańskich organizacji młodzieżowych działających na emigra-
cji, który odbył się w 1923 roku w Przerowie (Czechosłowacja). Do nowo zawiązanego ruchu 
dołączyli wybitni przedstawiciele rosyjskiej myśli religijnej. Na pierwszym zjeździe byli obec-
ni: S.N. Bułgakow, N.A. Bierdiajew, A.W. Kartaszew, P.I. Nowgorodcew, W.W. Zieńkowski, 
a w następnych zjazdach brali nadto udział: S.L. Frank, P.B. Struwe, I.A. Iljin, G.P. Fiedotow 
i – oczywiście – B.P. Wyszesławcew, który od początku istnienia ruchu zasiadał w jego wła-
dzach, tzw. biurze centralnym. Ruch był luźno związany z instytucjonalnym Kościołem prawo-
sławnym. Za swe główne cele uznawał: działalność misyjną (postulat „ukościelnienia życia”), 
edukacyjną (dzieci, młodzieży i dorosłych), kulturalną (problem stworzenia „kultury prawo-
sławnej”), ekumeniczną (przede wszystkim z wyznaniami protestanckimi) i socjalną. Od po-
czątku ruch był związany z amerykańskim oddziałem YMCA. Postacią łączącą obie organizacje 
był amerykański działacz ekumeniczny, protestant John R. Mott (1865–1955), który w latach 
1915–1928 piastował stanowisko sekretarza generalnego YMCA. O początkach i różnych aspek-
tach działalności RSChD traktuje m.in. tekst Wasyla Zieńkowskiego Russkoje Studenticzeskoje 
Christianskoje Dwiżenije: Istorija, diejatielnost’, zadaczi (zamieszczony w: W.W. Zieńkowskij, Sobra-
nije soczinienij, Moskwa 2008, t. 2, s. 361–387). Warto podkreślić, iż z historią RSChD wiążą się 
również dzieje Bractwa Świętej Sofi i. Była to w istocie nieformalna grupa myślicieli religijnych 
i pisarzy rosyjskich – skupionych wokół Sergiusza N. Bułgakowa (jej początki sięgają 1919 roku, 
a zatem jeszcze rosyjskiego okresu w biografi i tego wybitnego fi lozofa  i teologa, niemniej dzia-
łalność Bractwa rozwinęła się już na emigracji w Czechosłowacji, a następnie we Francji i trwała 
mniej więcej do 1941 roku, aby ostatecznie odejść do historii wraz ze śmiercią swego założyciela 
w 1944 roku). Do Bractwa należeli zarówno Wyszesławcew, jak i Bierdiajew; chociaż ten ostatni 
dość szybko je opuścił (1925 rok), co wiązało się z jego niezgodą na polityczną i antybolszewicką 
taktykę innego członka Bractwa, a mianowicie Piotra B. Struwego. Jakkolwiek Bułgakow – jak 
sam przyznawał – starał się nie utożsamiać religii z polityką (natomiast „zbawienia za pomocą 
polityki” zdawał się poszukiwać Struwe), to niemniej pryncypialna postawa Struwego była mu 
bliższa niż zbyt „miękka” taktyka Bierdiajewa (wynikająca z „pogłębionej i mniej jednostron-
nej” oceny rewolucji – ripostował Bierdiajew); co bynajmniej nie zaszkodziło ich przyjaźni i dal-
szej współpracy (por. Bratstwo Swiatoj Sofi i. Materiały i dokumenty. 1923–1939, (red.) N.A. Struwe, 
Moskwa–Paris 2000, s. 209, 217–218, 221).
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studiów nad fi lozofi ą Fichtego. Wydaje się, że to w psychologii analitycznej 
Junga, a przede wszystkim w poglądach Charlesa Baudouina, odnalazł po-
twierdzenie swych niektórych dotychczasowych intuicji22. Nie można jednak 
powiedzieć, iżby był myślicielem zależnym od ówczesnej mody na psycholo-
gię czy psychoanalizę. 

Rosyjski fi lozof niekiedy włączał się w inteligenckie spory ideowe, które 
jednak najczęściej odnosiły się do politycznego i religijnego życia emigracji 
rosyjskiej. Ale pod tym względem (chociaż – podobno – wygłaszał afekto-
wane mowy) był zdecydowanie bardziej powściągliwy od Bierdiajewa, który 
przeważnie reagował w sposób bardzo emocjonalny. Tak więc co najmniej 
w dwóch wypadkach podjął się on „akcji bezpośredniej”. Obydwie te próby 
okazały się nie tylko pamiętne, ale również fatalne w skutkach, aczkolwiek 
– jak się okaże – ciężar gatunkowy drugiej „sprawy” miał w przyszłości poło-
żyć się cieniem na ocenach całokształtu życia fi lozofa. 

Pierwszym razem rzecz tyczyła się kwestii religijnej, w drugim zaś wypad-
ku była to sprawa polityczna par excellence. W naszym przekonaniu pierwsza 
świadczy o niezwykle wysokim napięciu, jakim charakteryzowały się debaty 
religijne w kręgach porewolucyjnej emigracji rosyjskiej, natomiast druga – 
dotyczyła tragicznych wyborów, przed jakimi niejednokrotnie stawali emi-
granci rosyjscy w czasie drugiej wojny światowej. Rozpocznijmy od sprawy 
lżejszego kalibru. Tak chętnie podkreślana przez wielu interpretatorów „za-
gadki Rosji” żywiołowość „duszy rosyjskiej”, o której również pisał Wysze-
sławcew – co prawda, z pewnym zaniepokojeniem, ale i nadzieją – dawała 
o sobie znać w osobistym i publicznym życiu fi lozofa. Co też znalazło swój 
wyraz w rękoczynie, jakiego dopuścił się porywczy fi lozof. Osobą poszkodo-
waną okazał się Maksym Jewgrafowicz Kowalewski23. Otóż wydarzyło się to 
w 1935 roku w trakcie posiedzenia Akademii Religijno-Filozofi cznej w Pary-
żu, przedmiotem zaś sporu okazały się kontrowersje narosłe wokół Bułga-
kowowskiej sofi ologii. Wspomniana „rosyjska żywiołowość duszy” fi lozofa 
objawiła się w tym zdarzeniu w sposób nad wyraz zaskakujący. Spotkanie, 
o którym mowa, było poświęcone problemowi „wolności myśli w Cerkwi”, 

22  Przede wszystkim psychoanalityczny aspekt fi lozofi i Wyszesławcewa został podkreślony 
w: A.L. Crone, Eros and Creativity in Russian Religious Renewal: the Philosophers and the Freudians, 
Leiden–Boston 2010, s. 188–228. 

23  Dla ukazania szerszego kontekstu tego – wydawałoby się – bezpośredniego, osobistego 
konfl iktu między Wyszesławcewem i Kowalewskim przytoczmy kilka informacji o adwersarzu-
-ofi erze porywczego fi lozofa.  Maksym Jewgrafowicz Kowalewski (1903–1988) – był członkiem 
założycielem (wraz z Włodzimierzem Łosskim) Bractwa św. Focjusza, muzykologiem, kompo-
zytorem i wykonawcą muzyki cerkiewnej, członkiem Prawosławnej Cerkwi we Francji (od 1960 
roku noszącej ofi cjalną nazwę Église catholique orthodoxe de France) – wyodrębnionej z inicjatywy 
m.in. jego brata Eugrafa, który w 1964 roku został wyświęcony na biskupa (imię biskupie: Jan). 
Drugi brat Piotr był natomiast historykiem, publicystą i wykładowcą na francuskich i rosyjskich 
uczelniach, działających we Francji. W 1944 roku na bazie Bractwa św. Focjusza powstał Instytut 
Saint-Denys (Institut de théologie Saint-Denys). Powracając do omawianego „przykrego incyden-
tu” – można przyjąć, że był on nie tylko zderzeniem dwóch osób, ale także dwóch różnych śro-
dowisk ówczesnej emigracji rosyjskiej.
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a kontrowersyjnym punktem dyskusji, stanowiącym bezpośredni pretekst do 
odbycia posiedzenia, stała się opublikowana dwa lata wcześniej książka Ser-
giusza Bułgakowa Baranek Boży (Agniec Bożyj, 1933) oraz jej krytyka teologicz-
na, dokonana – na polecenie metropolity moskiewskiego Sergiusza – przez 
Włodzimierza Łosskiego, który działał z kolei w imieniu Bractwa św. Focju-
sza. Jak opisywał to zajście Mikołaj Łosski, Wyszesławcew wygłosił swój wy-
kład z nieskrywaną i jednoznaczną intencją obrony o. Sergiusza i bynajmniej 
nie stronił przy tym od „zaczepnych” insynuacji – co w ocenie Łosskiego było 
„szczytem bezczelności”. Niewątpliwie należy tutaj dopowiedzieć, że autor 
przytoczonej relacji – jak również zawartych w niej ocen – nie był w zaistniałej 
sytuacji człowiekiem postronnym. Wystarczy przecież przypomnieć, że pry-
watnie był ojcem Włodzimierza i sam brał czynny udział w tym wydarzeniu 
jako prelegent; wobec czego wcale nie pozostawał obojętny ani wobec osób 
biorących udział w tym sporze, ani wobec przedmiotu kontrowersji. Oczywi-
ście nie pozbawione podstaw byłoby pytanie, czy nie podważa to w jakimś, 
i to nawet w zasadniczym stopniu obiektywizmu jego relacji? Świadectwo to 
zapewne nie jest bezstronne, niemniej można uznać, że sam opis faktów nie 
budzi wątpliwości. Najgorsze jednak miało się wydarzyć tuż po ofi cjalnych 
wystąpieniach: 

(…) podszedł Maksym Kowalewski i wdał się z nim w spór. Wyszesławcew zaczął 
przeskakiwać z tematu na temat, wymyślając wszystkim naraz – i w imieniu o. Ser-
giusza, i za nasze najście z polecenia metropolity moskiewskiego, jakby szukając 
okazji do kłótni. Maksym wyprowadzony z równowagi powiedział mu w sposób 
niewybaczalny i grubiański: „Wszyscy o tym wiecie, lecz co innego mówicie, a to 
dlatego, że otrzymujecie w Instytucie wynagrodzenie”. Urażony Wyszesławcew 
zwrócił się w kierunku wyjścia. Maksym, widząc, że go uraził, rzucił się za nim 
i pochwycił za plecy, krzycząc: „Przebacz, uczyniłem podłość! Nie odchodź, do-
póki się nie pogodzimy”. Wtem Wyszesławcew odwrócił się i z całej siły uderzył 
Maksyma w twarz, a następnie zaczął go okrutnie obijać. Biucow rzucił się na ratu-
nek Maksymowi, oderwał na siłę Wyszesławcewa i wyrzucił go za drzwi. Maksym 
stał całkowicie blady, po jego twarzy ciekła krew. Jego pierwszymi słowami było: 
„Śmiertelnie obraziłem człowieka, muszę go jak najszybciej przeprosić i uspokoić, 
na pewno się męczy”24. 

Jak dalej Łosski pisze, wydarzenie to stało się głośne i przysporzyło wie-
lu zwolenników stronie atakującej „modernizm” Bułgakowa; natomiast 
z samym Wyszesławcewem miało wkrótce dojść do „wzruszającego pojed-
nania”. Insynuacja Kowalewskiego, która właściwie sprowadzała motywy 
osób skupionych wokół Bułgakowa do tego, iż stają oni w obronie wolności 
badań teologicznych li tylko z przyczyn materialnych, była rzeczywiście nie 
na miejscu i nadto jawnie krzywdząca. W zarzucie tym chodziło przecież ni 
mniej, ni więcej jak tylko o interesowną – gdyż materialną, w postaci pensji 
– zależność od Instytutu św. Sergiusza, którego rektorem od 1931 roku był 

24  N.O. Łosskij, Wospominanija. Żizn’ i fi łosofskij put’, München 1968, s. 271. Incydent ten przy-
wołuje także:  W.W. Sapow, „Rachmaninow russkoj fi łosofi i”, op.cit., s. 10.
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Sergiusz Bułgakow. Bez wątpienia Kowalewski dotknął szczególnie wrażli-
wego miejsca w świadomości rosyjskich emigrantów – co jednak w żadnym 
stopniu nie usprawiedliwia samego postępku Wyszesławcewa. Incydent ten 
wart jest przypomnienia ze względu na intensywność i obrazowość, jaką się 
cechuje: wolność myśli i słowa stały się dla myślicieli rosyjskich tamtych cza-
sów sprawą niezmiernie ważną i – jak widzieliśmy – ze wszech miar draż-
liwą. A niezależność myśli w skomplikowany sposób krzyżowała się z ko-
niecznością zarobkowania, co bynajmniej nie przyczyniało się do polepszenia 
sytuacji, znajdującego się na obczyźnie, rosyjskiego inteligenta. Tym bardziej 
że Europa miała wtedy do czynienia z poważnym kryzysem ekonomicznym. 
Niezależnie od tak niesprzyjających okoliczności zewnętrznych rosyjski fi lo-
zof zdołał w 1931 roku opublikować tom pierwszy, i jak się okazało jedyny, 
dzieła Etyka przeobrażonego Erosa25.

Szczególny okres w życiu fi lozofa stanowiły lata drugiej wojny światowej. 
Był to czas nie tylko wyjątkowy – co samo w sobie oczywiste – ze względu 
na zewnętrzne, jakże dramatyczne dla jednostek i narodów wydarzenia, ale 
był to także okres, który pozostawił po sobie sporą dozę niejednoznaczności 
w życiorysie myśliciela. Ten fragment biografi i fi lozofa pozostał niejako na-
znaczony konspiracyjną „skrytością” podejmowanych przezeń działań i za-
angażowań. W tej niejasnej sprawie Wadim Sapow powołuje się na Antuana 
Arżakowskiego, który z kolei przywołuje świadectwo Wasyla Janowskiego26. 
Ten ostatni pisze, że w czasie drugiej wojny światowej Wyszesławcew znaj-
dował się w ciągłych rozjazdach między Francją i Niemcami, co rzekomo spo-
wodowane było jego aktywną współpracą z faszystowskimi organami propa-
gandy. Przytoczmy ten fragment wspomnień rosyjskiego prozaika in extenso: 

W czasie okupacji Wyszesławcew współpracował z Niemcami; jeździł po kra-
jach, w których rozsiani byli Rosjanie i głosił coś w związku z „nowym porząd-
kiem”. Zmarł ten „nieulękły i nieskazitelny rycerz” w Szwajcarii, nie zdecydo-
wawszy się na to, aby powrócić do Paryża i stanąć przez sądem francuskim27. 

25 Etika prieobrażennogo Erosa. Probliemy Zakona i Błogodati (pozycja ukazała się nakładem pa-
ryskiego oddziału wydawnictwa YMCA-Press). Etika prieobrażennogo Erosa tłumaczymy jako Ety-
ka przeobrażonego Erosa (wersją paralelną mogłoby być Etyka przemienionego Erosa), a czynimy tak 
z dwóch powodów: 1) psychologicznego znaczenia „obrazu” i jego „przeobrażenia” w procesie 
sublimacji oraz 2) ontologicznego „obrazu Boga”, który wieńczy antropologiczny etap procesu 
theosis.  

26  W.W. Sapow, „Rachmaninow russkoj fi łosofi i”, op.cit., s. 11; A. Arżakowskij, Żurnał „Put’” 
(1924–1940). Pokolienije russkich religioznych myslitielej w emigracii, Kijew 2000, s. 560.

27  W.S. Janowskij, Polja Elisejskije, New York 1983, s. 180. Stosunek Wasyla Janowskiego do 
fi lozofa nacechowany był jawną niechęcią i dlatego odczytując jego słowa, należałoby je nieco 
temperować. Nie jest przecież pozbawiona znacznej złośliwości ta oto – wręcz anatomiczna – 
charakterystyka postaci Wyszesławcewa dana przez pisarza: „Szczególnie, i to zawsze, nie po-
dobał mi się Wyszesławcew, pomimo tego, że był on bardzo popularny w YMCA pośród dam 
średniego i starszego wieku. Duży, postawny, długonogi, z połyskującymi siwymi skrońmi… 
Regularne czoło, ciężka skandynawska czaszka i, zdaje się, ciemnoniebieskie wielkie oczy. Bóg 
obdarzył go osobliwymi, giętkimi, pokaźnymi biodrami, i on, stojąc na podwyższeniu, olśniewa-
jąco, chłodno grasejował o Świętej Trójcy, albo Sofi i, mądrości Bożej, i kokietując grał tymi swymi 
udatnymi biodrami, kładąc to jedną, to drugą wielką rękę na swą gibką kibić” (ibidem).
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Zdaje się jednak, że początkowo owa działalność nie była aż tak aktywna 
– jak starał się to sugerować Janowski. W 1941 roku fi lozof przebył bowiem 
dość ciężką operację w Paryżu, co pociągało za sobą konieczność znacznego 
ograniczenia aktywności życiowej, a tym bardziej działalności politycznej. 
Niemniej sam zarzut nie jest pozbawiony podstaw i można powiedzieć, że 
epizod ten poważnie zaciążył na biografi i fi lozofa. Posiadamy jeszcze inne 
i równie ważne wyznania, które dotyczą omawianej kontrowersji. Otóż 
w 1944 roku rosyjski fi lozof spotkał się w Pradze z Sergiuszem Aleksandro-
wiczem Lewickim. Od tego czasu datuje się też początek przyjaźni obydwu 
fi lozofów. Przyznać wypada, że przyjaźń ta czyni ze świadectwa, jakie w in-
teresującej nas sprawie pozostawił Lewicki, rzecz nader cenną. O ile bowiem 
Wasyla Janowskiego dałoby się z racji jego jawnej niechęci do fi lozofa posą-
dzać o stronniczość, to słowa Lewickiego – wolnego od takowych uprzedzeń 
– wydają się o wiele bardziej wiarygodne. A trzeba zanotować, iż potwierdza-
ją one podejrzenia o współpracę:

Co zaś tyczy się Wyszesławcewa – to ten od 1944 roku związał się z Niemcami 
i tylko krach Niemiec zmusił go do ucieczki tam, gdzie oczy poniosą. (…) Poszedł 
on na współpracę z Niemcami i drogo za to zapłacił, chociaż nie głową28. 

Lewicki, snując swe rozważania o uwikłaniu emigracyjnych fi lozofów 
w sferę polityki czasów wojny i w tak różny sposób próbujących reagować 
na sytuację bezprecedensowego starcia się dwóch totalitaryzmów – „czerwo-
nego diabła”, za którym Bierdiajew rzekomo opowiedział się w dniu kapi-
tulacji Niemiec, i „brunatnego diabła”, któremu nieopatrznie powierzył swe 
nadzieje Wyszesławcew – starał się wbrew pośpiesznym i chyba jednak zbyt 
powierzchownym osądom oddać im należną sprawiedliwość; wierzył, iż po-
mimo „upadku na drodze” dzieło ich będzie nadal kontynuowane: 

Walka o wolność ducha – jest działalnością szlachetną i trzeba powiedzieć, że 
Bierdiajew i stojący nieomal na tym samym poziomie Wyszesławcew prowadzili 
tę walkę z całą powagą (do czasu gdy nastał moment pokusy dla Wyszesławce-
wa). Gdy to się stało, wszystko poleciało „głową w dół” i Wyszesławcew o mało 
co nie zginął. Są to gorzkie prawdy i słuchać ich w okresie próby jest męczącym 
ciężarem29.

Za komentarz do tych słów niech wystarczy fakt, że niniejsza książka 
w swej głównej części została poświęcona rozważaniom nad dorobkiem inte-
lektualnym właśnie „upadłego” fi lozofa – Wyszesławcewa. Powróćmy więc 
do „sprawy” i oddajmy – zgodnie z zasadą audiatur et altera pars – głos same-
mu fi lozofowi. Otóż w kilka lat po zakończeniu drugiej wojny światowej w li-
ście do Gieorgija Fiedotowa (datowanym na 25 września 1949 roku), próbując 
wyjaśnić swoje niegdysiejsze zaangażowanie, pisał on następująco: 

28  S.A. Lewickij, O pariżskoj notie, „Nowoje russkoje słowo”, 18 września 1983, s. 8.
29  Ibidem.
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W czasie wojny, a szczególnie wtedy, gdy zmierzała ona ku końcowi, pyta-
nie było następujące: co ważniejsze? Czy zniszczyć państwo totalitarne nr 2 (tj. 
Trzecią Rzeszę – L.A.) w sojuszu z państwem totalitarnym nr 1 (tj. Związkiem 
Radzieckim – L.A.), czy też odwrotnie: ważniejsze jest zniszczenie państwa totali-
tarnego nr 1, a z nr 2 zawsze będzie można się ułożyć. Wszyscy oczywiście wybrali 
pierwszą część alternatywy, a i psychologicznie niestety nie można było inaczej 
myśleć. Jednakże słuszną okazała się dokładnie druga alternatywa i państwo nr 
1 jest teraz wraz z Chinami pretendentem do totalitaryzmu planetarnego, walka, 
z którą sobie w ogóle nie radzimy i która w każdym razie sprowadza się tylko do 
ostrożnej obrony. W czasie wojny doszły nas słowa Kiereńskiego: „To nie jest czas 
na wyrównywanie rachunków ze Stalinem”. Ale istniał też inny punkt widzenia: 
„Nastąpił właśnie moment, w którym można wyrównać rachunki ze Stalinem”. 
Ciekawe, że sam Stalin dokładnie tak samo myślał. Zresztą wcale nie krytykuję 
osobiście Kiereńskiego. Psychologia mas w Ameryce i Europie była taka, że silna 
indywidualna osobowość, w tym także na przykład Bierdiajew, nie mogła się jej 
przeciwstawić: niski patriotyzm brał to, co do niego należało. (…) Wszystko to, 
o czym piszę do Ciebie, w okresie 45 roku nazywało się „faszyzmem”, podczas 
gdy jest to konsekwentnie przemyślany antytotalitaryzm i, tym samym, antyfa-
szyzm30.

W wypowiedzi tej wyraźnie widać, że w czasie wojny Wyszesławcew my-
ślał i podejmował swoje działania w nieodpartym przekonaniu, iż oto świat 
znalazł się w sytuacji „śmiertelnego zderzenia totalitaryzmów”, a z kolei w la-
tach powojennych nie opuszczało go poczucie stałego zagrożenia ze strony 
„zimnej wojny”, która w każdej chwili mogła się przerodzić w „wojnę gorą-
cą”. Wskazywana natomiast proradziecka opcja Bierdiajewa – rzeczywiście, 
przyznajmy, psychologicznie bardziej zrozumiała – była jednak radykalnie 
odmienna od „zaangażowania” Wyszesławcewa. Wszakże stanowiła ona – co 
prawda, nie dość świadome swych ewentualnych skutków ideologicznych – 
„poparcie” intelektualne, albo raczej wyciągnięcie wniosków historycznych 
z przekonań historiozofi cznych żywionych już od dawna przez fi lozofa. Wy-
daje się jednak nadużyciem potraktowanie Bierdiajewowskiej euforii w chwi-
li zwycięstwa nad nazizmem, oznaczającej de facto zakończenie działań wo-
jennych, jako argumentu i przeciwwagi dla współpracy – jakkolwiek byśmy 
rozumieli jej charakter – z faszystowskimi Niemcami. Bierdiajew niezmiennie 
pozostawał patriotą rosyjskim, wierzył w naród rosyjski, ale nigdy – jak mnie-
mamy – będąc fi lozofem wolności, nie poszedłby na współpracę z reżimem 
antywolnościowym. Chociaż trzeba podkreślić, iż w pierwszych latach po 
wojnie podejmowano starania o powrót fi lozofa do zwycięskiej Rosji radzie-
ckiej31. Na pewno nie należy do naszych zadań formułowanie jednoznacz-
nych ocen, które dotyczyłyby tego wielce problematycznego, a w gruncie rze-
czy tragiczno-politycznego zaangażowania Wyszesławcewa. Brak również 
bezpośrednich świadectw i dowodów, które wprost upoważniałyby do fe-
rowania rozstrzygających werdyktów, tyczących się postawy fi lozofa w cza-

30  Cytowany list został zamieszczony w: G.P. Fiedotow, Sobranije soczinienij w dwienadcati 
tomach, t. 12: Pisma G.P. Fiedotowa i pisma razlicznych lic k niemu. Dokumenty, Moskwa 2008, s. 410.

31  Por. E. Porret, Berdiaeff. Prophète des temps nouveaux, Neuchâtel–Paris 1954, s. 166.
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sie drugiej wojny światowej. Najprawdopodobniej sprowadzała się ona do 
działalności propagandowej pośród Rosjan. Była ukierunkowana antyradzie-
cko, a więc w zaistniałej i niezwykle trudnej sytuacji politycznej musiała być 
jednocześnie profaszystowska – przynajmniej do czasu. Poczyńmy więc tylko 
jedną uwagę; przyjmijmy mianowicie, że stanowisko to zostało podyktowane 
dość chyba naiwną taktyką, aczkolwiek – co warto podkreślić – stanowiło 
również przykład pójścia pod prąd ówcześnie szeroko rozpowszechnionym 
na Zachodzie nastrojom proradzieckim.

Przechodząc do nieco ogólniejszych uwag, można powiedzieć, że w ten 
oto sposób nieprzejednany antysowietyzm fi lozofa pchnął go do współpracy 
z nazistowskimi Niemcami, pozostącymi od 22 czerwca 1941 roku w stanie 
wojny ze Związkiem Radzieckim. Powierzył on zatem własne nadzieje na 
obalenie radzieckiego komunizmu i stalinowskiego reżimu ówczesnej wojen-
nej dynamice sił – a mimo to wydaje się, że musiał też uświadamiać sobie wią-
żące się z takim a nie innym wyborem własne rozdarcie, a także rozpaczliwość 
sytuacji, w której się znalazł zarówno jako człowiek etyczny, jak i fi lozof rosyjski. 
Na pewno decyzja ta, jak i późniejsze jej konsekwencje nie były pozbawione 
znamion dramatu życiowego, który dotykał losu wydziedziczonej jednost-
ki w zniewolonym świecie, rozsadzanym przez starcie się wojennych potęg; 
z czego dwie liczące się od samego początku siły, czyli Związek Radziecki 
i Trzecia Rzesza, zwarły się już w śmiertelnym uchwycie. Alianci zachodni 
stopniowo zbierali swe siły, aby następnie wstąpić w sojusz ze Związkiem 
Radzieckim. W tym więc układzie realną siłą antyradziecką jawiła się Trze-
cia Rzesza. Inaczej rzecz ujmując, można przyjąć, iż to z gorącej miłości do 
„rosyjskości” i zarazem nieprzejednanej nienawiści do „radzieckości” fi lozof 
rosyjski w pewnym momencie swego życia zbliżył się do niemieckich, faszy-
stowskich organów propagandy, których działalność była w tym czasie ukie-
runkowana na pozyskanie nastawionej antyradziecko „białej” części emigra-
cji rosyjskiej. Skądinąd wiadomo, iż te usiłowania nie pozostały bez pewnych 
wymiernych sukcesów. Jeszcze bardziej zastanawiający jest fakt, że wedle 
przywoływanych świadectw bardziej aktywne zaangażowanie myśliciela w 
tę współpracę nastąpiło dopiero w 1944 roku, a więc w okresie przechyla-
nia się szali zwycięstwa na stronę aliantów – aliantów, których zasadniczy 
trzon stanowił Związek Radziecki. W pewnym stopniu może to tłumaczyć 
ówczesne zachowanie fi lozofa, a przynajmniej mogłoby świadczyć o nieko-
niunkturalności podejmowanych przezeń działań. To właśnie wizja dalsze-
go umocnienia się władzy komunistycznej w ZSRR i jej rozprzestrzenienia 
(i to nie tylko) w Europie, postrzegane jako nieuniknione konsekwencje klęski 
Niemiec i zwycięskiego marszu Armii Czerwonej, napawała go lękiem i tym 
samym skłaniała do podjęcia próby przeciwdziałania owym niepożądanym 
skutkom „geopolityki wojennej”. Wyszesławcew jawi się w tej – chyba jednak 
rozpaczliwej – sytuacji nieprzejednanym, aktywnym antykomunistą, nie co-
fającym się przed trudnymi i kontrowersyjnymi krokami. Najprawdopodob-
niej w swych politycznych planach rolę Niemiec traktował czysto instrumen-
talnie, aczkolwiek sama kultura niemiecka była mu osobiście bardzo bliska. 
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Wydaje się, że to „zaangażowanie” rosyjskiego fi lozofa było przede 
wszystkim wyborem taktyczno-politycznym, w jakim natomiast stopniu wy-
nikało ono z założeń jego fi lozofi i albo ewentualnie wtórnie na tę myśl wpły-
wało – to rzecz dyskusyjna. Można powiedzieć, że jego fi lozofi a pozostawała 
wolna od doraźnych nacisków ideologicznych, ale bynajmniej nie oznaczało 
to niezależności od reakcji emocjonalnych, zwłaszcza wobec intelektualnego 
i historycznego wymiaru „realnego socjalizmu”. Przynajmniej w jednym wy-
padku można wprost argumentować, że ów nieprzejednany antykomunizm 
fi lozofa niekorzystnie wpłynął na jego percepcję i analizę myśli marksistow-
skiej – czego przykładem mogłaby być Filozofi czna nędza marksizmu. Otóż my-
śliciel główną, chociaż nie jedyną, podstawą do analiz „teoretycznego zaple-
cza” komunizmu uczynił w niej bowiem propagandowy wykład marksizmu 
w wydaniu Historii WKP(b), zapewne rozumując, że jest to „prawdziwy” wy-
raz realnego komunizmu rosyjskiego. Warto zwrócić tutaj uwagę, iż dzieło 
to powstało w okresie zbliżenia fi lozofa ze środowiskiem solidarystów rosyj-
skich, co zapewne nie pozostało bez wpływu na ostateczny kształt książki32. 
Jednakże Kryzys kultury industrialnej, który został ukończony niemal w tym 
samym czasie – zaledwie jeden rok dzieli daty publikacji obu książek – jest 
już wyraźnym świadectwem poszerzonego i pogłębionego oglądu istoty kul-
tury współczesnej. Książkę tę można widzieć jako próbę wyciągnięcia wnio-
sków społeczno-politycznych na podstawie uprzednio wypracowywanego 
stanowiska fi lozofi cznego. Można domniemywać, iż była ona również próbą 
teoretycznego przezwyciężenia niegdysiejszych doświadczeń (jakiejkolwiek 
natury by one nie były) z okresu drugiej wojny światowej. Ostatnie dzieło 
z zakresu fi lozofi i społecznej stało się bowiem apologią demokracji prawnej, 
demokracji gospodarczej, wolności społecznej, soborowości. Wyszesławcew 
starał się w nim połączyć ideał rosyjskiej „wolnej wspólnotowości” z idea-
łami demokracji europejskiej. Być może dopiero z perspektywy tej książki 
można by uznać doświadczenia czasu wojny za coś w rodzaju „zawinienia 
prowadzącego do uświadomienia”. Ostatecznie owa przewrotna beata culpa 
zaowocowała przecież jedyną w swoim rodzaju apologią demokracji, jaką 
rozwinięto na gruncie dwudziestowiecznej rosyjskiej fi lozofi i religijnej33. Nie 
musi to wcale oznaczać, że owe ideały nie pojawiały się już wcześniej w roz-

32  O emigracyjnej organizacji solidarystów rosyjskich NTS (Związek Ludowo-Pracowniczy) 
piszemy szerzej w części biografi cznej, poświęconej S.A. Lewickiemu.  

33  Roman Redlich słusznie, naszym zdaniem, utrzymuje, że Kryzys kultury industrialnej moż-
na nazwać „apologią demokracji”, por. R. Riedlich, Solidarnost’ i swoboda, Frankfurt am Main 
1984, s. 53. Warto poświęcić tej postaci kilka słów – tym bardziej że będziemy jeszcze niejedno-
krotnie odwoływać się do jego publikacji. Roman Nikołajewicz Redlich (1911–2005) – wywodził 
się ze środowiska rosyjskich Niemców. Z końcem 1932 roku wraz z rodziną wyemigrował do 
Niemiec. W Berlinie słuchał wykładów B.P. Wyszesławcewa, S.L. Franka i I.A. Iljina. W 1940 
roku obronił doktorat poświęcony klasycznej archeologii (estetyce) na Uniwersytecie Berlińskim 
i w tym samym roku wstąpił do NTS. W czasie wojny poświęcił się działalności propagandowej 
wśród jeńców radzieckich, którzy znaleźli się na Zachodzie. Przynależał do kierowniczego grona 
wspomnianej organizacji rosyjskich solidarystów. W ciągu swojego długiego życia zajmował się 
przede wszystkim działalnością naukową, publicystyczną (propagandową) i literacką. Więcej 
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ważaniach fi lozofa; owszem, były obecne, i właściwie możemy się ich doszu-
kiwać nieomal od początku jego działalności fi lozofi cznej. W pełni zostały 
jednak rozwinięte dopiero w ostatnim dziele myśliciela. 

W okresie powojennym Wyszesławcew w pewnym stopniu zbliżył się 
do środowiska skupionego wokół Związku Ludowo-Pracowniczego (NTS). 
W okresie tym z kręgami solidarystów rosyjskich był już mocno związany 
Sergiusz Lewicki, który nie tylko działał w charakterze aktywnego członka 
organizacji, lecz także stanowił intelektualny „fi lar” tej organizacji. Rozwi-
jając fi lozofi czne aspekty teorii solidarystycznej, wydatnie przyczynił się on 
do pogłębienia i ugruntowania ideologii solidaryzmu rosyjskiego. Można 
rzec, że zbliżenie obydwu tych myślicieli dokonało się na dwóch płaszczy-
znach: personalnej i ideologicznej. Warto również zwrócić uwagę na to, że 
Wyszesławcew już w okresie wcześniejszym wykazywał dość przychylną 
postawę wobec środowisk „białej” emigracji, co bynajmniej nie pozostawało 
niezauważone. Otóż jest faktem, że w 1933 roku Bierdiajew poddawał kryty-
ce „nacjonalistyczne i antydemokratyczne” skrzydło rosyjskiej emigracji re-
prezentowane przez Chrześcijański Ruch Studentów Rosyjskich, a zwłaszcza 
Związek Ludowo-Pracowniczy. W jego bowiem ocenie organizacje te obiera-
ły zbyt skrajny kierunek narodowo-prawicowy. Jednocześnie można przyjąć, 
że wspomniane uwagi kierował przede wszystkim do swojego współpracow-
nika w wydawnictwie Put’, czyli… Wyszesławcewa34. Dodajmy, iż nieco póź-
niej – w 1935 roku – sam został zaatakowany przez Iwana Aleksandrowicza 
Iljina za przyjęcie postawy prosowieckiej, a wtedy z kolei w jego obronie sta-
nęli między innymi Lew Szestow (Szwarcman) oraz… Wyszesławcew35. Pod 
koniec drugiej wojny światowej nastąpiło wręcz dramatyczne pogłębienie ne-
gatywnego stosunku Bierdiajewa do swego niegdyś bliskiego współpracow-
nika, co w konsekwencji doprowadziło do ostatecznego zerwania kontaktów 
między nimi36.

danych o życiu i działalności Redlicha zawiera tekst: A. Sztamm, Postigawszij istinu (Pamjati R.N. 
Riedlicha) [w:] Portriet solidarizma. Idiei i liudi, (red.) W.A. Siendierow, Moskwa 2007, s. 143–149.  

34  A. Arżakowskij, Żurnał „Put’”, op.cit., s. 250.
35  Por. ibidem, s. 440–441. O incydencie tym wspomina w swych dziennikach żona M. Bier-

diajewa (pod datą dzienną: 02.03.1935), por. L. Bierdiajew, Zawód: żona fi lozofa, przeł. H. Paprocki, 
Kęty 2004, s. 75. 

36  Bierdiajew w czasie wojny zdystansował się zarówno wobec Dymitra Mereżkowskiego, 
jak i wobec Wyszesławcewa – chociaż przesłanki tego „pryncypialnego gestu” nie zostały w spo-
sób jasny i do końca wyjaśnione. „Podobnie i w stosunku do Wyszesławcewa, człowieka, którego 
bronił wiele lat temu w Moskwie, gdy większość świata uniwersyteckiego była przeciwko nie-
mu, na podstawie jego niektórych artykułów i odczytów, Bierdiajew przeczuwał [podkr. – L.A.], 
że poszedł on na współpracę z nazistami. Wyszesławcew wystosował pismo z prośbą o osobiste 
spotkanie w celu wyjaśnień, lecz Bierdiajew odpowiedział, że lepiej będzie, aby do tego spot-
kania nie doszło” – pisze biograf Mikołaja Bierdiajewa (D.A. Lowrie, Rebelious Prophet. A Life of 
Nicolai Berdyaev, New York 1960, s. 205, por. s. 236). „Sprawa” Mereżkowskiego natomiast wy-
nikła z jego literackiej sławy, której w czasie okupacji Francji dawali wyraz – zarówno w postaci 
gestów uznania, jak i niekiedy skromnej pomocy materialnej – wykształceni ofi cerowie niemiec-
cy oraz z samych wypowiedzi pisarza, który pod koniec życia – po wybuchu wojny między hit-
lerowskimi Niemcami i radziecką Rosją – począł niejako „odgrzewać” swe niegdysiejsze, przed-
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W 1945 roku rosyjski fi lozof udał się do Szwajcarii, próbując – jak się oka-
zało skutecznie – uniknąć sądów francuskich. W osiedleniu się w Genewie do-
pomogło mu Międzynarodowe Towarzystwo Psychologiczne oraz zapewne 
znajomość z C.G. Jungiem. Rozważał również możliwość udania się do Sta-
nów Zjednoczonych; jednakże zdając sobie sprawę z pogarszającego się stanu 
zdrowia oraz niechęci niektórych przedstawicieli emigracji rosyjskiej osiadłej 
w USA (zwłaszcza Gieorgija Fłorowskiego) postanowił pozostać w Europie. 
Ostatnie lata życia fi lozofa okazały się płodne intelektualnie. W okresie tym 
bowiem powstały – wspomniane już wyżej – dwie ważne książki: Filozofi czna 
nędza marksizmu oraz Kryzys kultury industrialnej37. Ukazanie się tej ostatniej 
sprowokowało interesującą polemikę, której prasowym ośrodkiem stało się, 
redagowane przez Michaiła Michajłowicza Karpowicza, nowojorskie czaso-
pismo „Nowyj żurnał” („The New Review”), ukazujące się od 1941 roku38. 
W 1955 roku, a zatem dwa lata po ostatniej publikacji książkowej i rok po 
śmierci fi lozofa, światło dzienne ujrzał zbiór jego artykułów O tym, co wieczne 
w fi lozofi i rosyjskiej39. Borys Wyszesławcew zmarł w Genewie w 1954 roku. 
Pozostało po nim – oczywiście oprócz tekstów opublikowanych – archiwum, 

wojenne tezy o potrzebie krucjaty przeciwko „królestwu Antychrysta”: „W warunkach jesieni 
1941 roku podobne rozmowy przez większość odwiedzających go osób były (słusznie!) oceniane 
jako przejaw politycznej nieodpowiedzialności i rzeczywiście nadwątliły reputację sędziwego 
pisarza…” –  podsumowuje z kolei biograf Mereżkowskiego (Ju. Zobnin, Dmitrij Mierieżkowskij. 
Żizn’ i diejanija, Moskwa 2008, s. 387).     

37  Fiłosofskaja niszczeta marksizma (Frankfurt nad Menem 1952) została opublikowana pod au-
torskim pseudonimem B. Pietrow w wydawnictwie Posev, Krizis industrialnoj kultury. Marksizm. 
Nieosocializm. Nieoliberalizm (Nowy Jork 1953) natomiast w wydawnictwie Izdatielstwo imieni 
Czechowa.   

38  Dokonajmy przynajmniej pobieżnej prezentacji uczestników tej dyskusji w chronologicz-
nym porządku ich wystąpień: Michaił Michajłowicz Karpowicz (1887–1959) – historyk, w la-
tach 1946–1959 redaktor główny czasopisma „Nowyj żurnał”; Mark Wieniaminowicz Wiszniak 
(1883–1975) – działacz polityczny i publicysta, członek partii eserów; Jurij Pietrowicz Dienike 
(1887-1965) – publicysta, mieńszewik, działacz socjaldemokracji; Je. Juriewskij (właściwie: Niko-
łaj Władisławowicz Wolskij) (1879–1964) – pisarz, publicysta, działacz polityczny, znany też pod 
pseudonimem W. Walentinow; Nikołaj Siergiejewicz Timaszew (1886–1970) – socjolog, prawnik 
i historyk myśli społecznej. Za pierwszą (niemalże entuzjastyczną) wypowiedź należy uznać 
wstęp autorstwa M.M. Karpowicza do pierwszego wydania Kryzysu kultury industrialnej (por. 
M.M. Karpowicz, Priedisłowije [w:] B.P. Wyszesławcew, Krizis industrialnoj kultury. Marksizm, nie-
osocializm, nieoliberalizm, New York 1953, s. 5–8). Następnie pojawiły się inne (bardziej krytyczne) 
głosy: M. Wiszniak, O starom socializmie, nieosocializmie i nieoliberalizmie, „Nowyj żurnał” 1953, nr 
XXXIV, s. 269–278; Ju. Dienikie, Socializm i choziajstwiennaja diemokratija, „Nowyj żurnał” 1953, 
nr XXXIV, s. 279–286; Je. Juriewskij, O „krizisie” industrialnoj kultury, „Socialisticzeskij wiestnik” 
1953, nr 7–8 (663), s. 138–141; N.S. Timaszew, W zaszczitu promyszliennoj kultury (Po powodu knigi 
B.P. Wyszesławcewa), „Nowyj żurnał” 1953, nr XXXV, s. 280–287; M. Karpowicz, Kommentari (Po 
powodu knigi B.P. Wyszesławcewa), „Nowyj żurnał” 1953, nr XXXV, s. 288–295. Wyszesławcew od-
powiedział swym krytykom w artykule Otwiet moim kritikam, „Nowyj żurnał” 1954, nr XXXVIII, 
s. 246–262. Wszystkie te artykuły zostały zebrane w tomie B.P. Wyszesławcew, Krizis industrialnoj 
kultury. Izbrannyje soczinienija, Moskwa 2006, s. 853–905. Komentarz M.M. Karpowicza przedru-
kowano pod tytułem Po powodu knigi B.P. Wyszesławcewa. 

39  Wiecznoje w russkoj fi łosofi i (Nowy Jork 1955) w wydawnictwie Izdatielstwo imieni Cze-
chowa. 
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które wdowa po fi lozofi e przekazała Uniwersytetowi Columbia w Nowym 
Jorku (Bachmet’ev Archive)40.

Rosyjski fi lozof był jedną z tych natur, które jesteśmy skłonni określać mia-
nem „poetów życia”, rozumiejąc pod tym określeniem postawę ludzi uzna-
jących i kultywujących wagę estetyki nie tylko w sztuce, lecz nade wszystko 
w swoim własnym życiu41. Wspomniana skłonność do ujmowania życia sub 
specie aestheticae wiązała się z cechami osobistymi, charakterem rosyjskiego 
fi lozofa – co niekiedy wręcz prowadziło do prób utożsamiania jego życiowej 
postawy z „epikureizmem”. To dlatego we wspomnieniach, a także w nie-
których opracowaniach poświęconych twórczości fi lozofa mogły się pojawiać 
takie bądź co bądź oksymoronowe sformułowania, jak „epikurejczyk chrześ-
cijański” albo nawet „epikurejczyk prawosławny”. Przywołajmy jedno ze 
świadectw memuarystyki: 

Prawnik i fi lozof z wykształcenia, artysta-epikurejczyk z wysubtelnionym 
poczuciem życia i jeden z tych szerokich Europejczyków, którzy rodzili się i wy-
chowywali tylko w Rosji, Borys Piotrowicz rozwijał swą myśl fi lozofi czną z tym 
radosnym jej uczuciem samozadowolenia z życia, z tym smakowaniem logicznych 
detali, które są właściwe raczej łacińskiemu niż rosyjskiemu umysłowi. Mówiąc, 
trzymał swą myśl, jakby dosłownie jakiś dialektyczny kwiat, w wysoko uniesionej 
ręce i, zrywając płatek za płatkiem, tezę za antytezą, co rusz w uniesieniu wołał: 
„Proszę zrozumieć… proszę ocenić…”42. 

Wspomniany „epikureizm” Wyszesławcewa poza czysto życiowym zna-
czeniem, czyli typem wrażliwości oraz pewnymi cechami charakteru, przy-
bierał także postać bardziej teoretyczną, którą można by próbować sprowa-
dzić do tezy (w gruncie rzeczy będącej już jej platońskim przezwyciężeniem), 
mówiącej o tym, że etyka – i to bynajmniej nie tylko ta, której fi lozof był 
twórcą i wyznawcą – w swej istocie powinna być sublimowaną „erotyką”43. 
Można powiedzieć, że w swej intelektualnej działalności Wyszesławcew zaj-
mował się przede wszystkim dwiema dziedzinami: antropologią fi lozofi czną 
oraz fi lozofi ą społeczną. O ile w tej pierwszej – jak podkreślano – styl jego 
cechował się klarownością, a sama myśl zachowywała należny dystans do 
swego przedmiotu, o tyle w fi lozofi i społecznej nie zawsze potrafi ł zacho-
wać stosowną do tematu „fi lozofi czną obojętność”, poddawał się więc na-

40  O zawartości tych archiwaliów por. Archiw B.P. Wyszesławcewa, „Wiestnik RSChD” 1954, 
nr 35, s. 47–49.

41  Problematyka estetyczna, przede wszystkim dotycząca twórczości (w szerokim sensie), 
stanowi istotną część etyki sublimacji. O fenomenie twórczości artystycznej traktuje m.in. wspo-
mnienie o zaprzyjaźnionym z fi lozofem malarzu Korowinie (pojawiają się w nim także inni ar-
tyści-plastycy: M.A. Wrubel i W.A. Sierow), por. B.P. Wyszesławcew, Moi dni s K.A. Korowinym, 
„Nowyj żurnał” 1955, nr XL, s. 143–167. Konstanty Aleksiejewicz Korowin (1861–1932) – rosyjski 
malarz, blisko współpracujący z teatrem. Jego styl zbliżony był do nurtu malarstwa impresjoni-
stycznego i secesyjnego.

42  F.A. Stiepun, Bywszeje i niesbywszejesja, Sankt-Pietierburg 2000, s. 203; por. A. Gułyga, Rus-
skaja idieja i jejo tworcy, Moskwa 2003, s. 321.

43  Por. B.W. Jakowienko, Istorija russkoj fi łosofi i, Moskwa 2003, s. 429.
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miętnościom i niekiedy wręcz popadał w stan oburzenia. Dodajmy, iż działo 
się to zwłaszcza wtedy, gdy próbował intelektualnie przeciwstawiać się do-
minującym tendencjom politycznym i historycznym, co – jak zauważono – 
przynajmniej na tym polu „zaciemniało jasność jego wglądów”44. Nie można 
przy tym zapominać o polityczno-„apokaliptycznym” kontekście ostatnich 
lat życia fi lozofa, jakim była wojna koreańska (1950–1953), przez niektórych 
postrzegana jako preludium do mającego wkrótce nastąpić konfl iktu global-
nego. 

Nie uchylając się od mniej lub bardziej bezpośredniego zaangażowania 
w bieżące problemy życia politycznego i emigracyjnego, społecznego i religij-
nego45, Wyszesławcew pozostawał do końca swych dni człowiekiem w peł-
ni oddanym fi lozofi i; i to do tego stopnia, że Lew Aleksandrowicz Zander 
– sam będąc uczniem Sergiusza Bułgakowa – mógł wprost napisać, że „żądza 
poznania była w nim nieomal silniejsza od żądzy życia”46. Na pytanie, czy 
w tym wypadku fi lozofi a wygrała z życiem i śmiercią fi lozofa – postaramy się 
odpowiedzieć w niniejszej książce.

* * *

Przejdźmy do postaci drugiego z naszej intelektualnej „trójcy” bohaterów. 
Mikołaj Aleksandrowicz Bierdiajew żył w latach 1874–1948. Urodził się w gu-
berni kijowskiej, pochodził z rodziny arystokratycznej. W czasie studiów za-
angażował się w działalność marksistowską. Pierwsze kontakty z kręgami 
marksistowskimi nawiązał w 1896 roku. Opozycyjna działalność „kółkowa” 
zakończyła się dla niedoszłego prawnika zesłaniem w roku 1898 do guberni 
wołogdskiej (gdzie spotkał m.in. Aleksandra Aleksandrowicza Bogdanowa 
i Anatola Wasiljewicza Łunaczarskiego; notabene znajomość ta później dopo-
mogła fi lozofowi w jego konfrontacji z rewolucyjną władzą bolszewików). 
W 1901 roku ukazała się jego pierwsza książka, którą poświęcił krytycznej 
analizie stanowiska wypracowanego przez głównego teoretyka rosyjskiego 
narodnictwa – Mikołaja Konstantynowicza Michajłowskiego; została ona po-
przedzona ważnym wstępem autorstwa Piotra Berngardowicza Struwego 
(1870–1944)47. Ostrze książki było więc wymierzone przeciwko rozpowszech-

44  N.K. Gawriuszin, B.P. Wyszesławcew i jego „fi łosofi ja sierdca”, „Woprosy fi łosofi i” 1990, nr 
4, s. 57.

45  Jednakże wobec polityki sensu stricto, a zatem uprawiania polityki jako czynny polityk czuł 
wyraźny dystans, brał natomiast czynny udział w działalności ideologicznej oraz zaangażował się 
w ruch ekumeniczny.

46  L.A. Zander, Pamjati Borisa Pietrowicza Wyszesławcewa, op.cit., s. 46–47.
47  Nosiła ona tytuł: Subiektywizm i indywidualizm w fi lozofi i społecznej. Studium krytyczne fi -

lozofi i M.K. Michajłowskiego (Subiektiwizm i indiwidualizm w obszczestwiennoj fi łosofi i. Kriticzeskij 
etjud o N.K. Michajłowskom, 1901). Bierdiajew jest ponadto autorem wielu dzieł, spośród któ-
rych wymieńmy tylko najważniejsze: Sub specie aeternitatis. Próby fi lozofi czne, społeczne i literackie 
(Sub specie aeternitatis. Opyty fi łosofskije, socialnyje i litieraturnyje, 1907); Nowa świadomość religijna 
i społeczność (Nowoje rieligioznoje soznanije i obszczestwiennost’, 1907); Duchowy kryzys inteligencji 
(Duchownyj krizis intieligencii, 1910); Filozofi a wolności (Fiłosofi ja swobody, 1911); Aleksiej Stiepano-
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nionej i dominującej wśród inteligencji rosyjskiej tradycji narodnickiej. W tym 
wczesnym okresie swego życia przyszły „fi lozof ducha” przynależał bowiem 
już do „rewizjonistycznego” kręgu rosyjskich „legalnych marksistów”, cho-
ciaż zarazem szybko ewoluował w stronę własnej wersji „fi lozofi i wolności”48. 
Jednocześnie dokonywała się – charakterystyczna dla całego tego środowi-
ska – ewolucja poglądów myśliciela „od marksizmu do idealizmu” (według 
trafnego ujęcia Sergiusza Bułgakowa) i dalej – w stronę (mniej lub bardziej 
ortodoksyjnego) chrześcijaństwa. W 1903 roku młody myśliciel powrócił 
z zesłania, które nie wiązało się dlań z nadmiernymi uciążliwościami, a na-
stępnie osiadł w Petersburgu. Niemal natychmiast zbliżył się do środowiska 
„nowej świadomości religijnej”, które tworzyli przedstawiciele „nowej inteli-
gencji” skupieni wokół Dymitra Siergiejewicza Mereżkowskiego (1865–1941). 
Współredagował blisko związane z tym kręgiem czasopisma „Nowyj put’” 
(1903–1904) oraz „Woprosy żyzni” (1905). Uczestniczył w Zebraniach Religij-
no-Filozofi cznych (1901–1903). W taki właśnie sposób młody myśliciel zaczął 
aktywnie współkształtować rodzący się ruch duchowo-intelektualny, który 
przeszedł do historii kultury i myśli rosyjskiej pod nazwą renesansu religijno-
-fi lozofi cznego, niejako wszedł w samo „jądro” nowej kultury:

wicz Chomiakow (1912); Sens twórczości. Próba usprawiedliwienia człowieka (Smysł tworczestwa. Opyt 
oprawdanija czełowieka 1916); Los Rosji. Zarysy psychologii wojny i narodowości (Sud’ba Rossii. Opyty 
po psichołogii wojny i nacionalnosti, 1918); Filozofi a nierówności. Listy do nieprzyjaciół. Rzecz o fi lozofi i 
społecznej (Fiłosofi ja nierawienstwa. Pis’ma k niedrugom po socialnoj fi łosofi i, 1918, publ. 1923); Sens hi-
storii. Próba fi lozofi i losu ludzkiego (Smysł istorii. Opyt fi łosofi i czełowieczeskoj sud’by, 1923); Światopo-
gląd Dostojewskiego (Mirowozzrienije Dostojewskogo, 1923); Nowe średniowiecze. Rozmyślanie o losach 
Rosji i Europy (Nowoje sriedniewiekow’je. Razmyszlenije o sud’bach Rossii i Jewropy, 1924); Filozofi a 
wolnego Ducha (Fiłosofi ja swobodnogo ducha, cz. 1–2, 1927–1928); O przeznaczeniu człowieka. Zarys 
etyki paradoksalnej (O naznaczenii czełowieka. Opyt paradoksalnoj etiki, 1931); Rozważania o egzystencji. 
Filozofi a samotności i wspólnoty (Ja i mir obiektow. Opyt fi łosofi i odinoczestwa i obszczenija, 1934); Los 
człowieka we współczesnym świecie (Sud’ba czełowieka w sowriemiennom mirie, 1934); Duch i realność. 
Podstawy duchowości bogoludzkiej (Duch i riealnost’. Osnowy bogoczełowieczeskoj duchownosti, 1937); 
Źródła i sens komunizmu rosyjskiego (Les sources et les sens du communisme russe, 1938; wyd. niem. 
i ang.: 1937, wyd. ros.: 1955); O niewoli i wolności człowieka (O rabstwie i swobodie czełowieka, 1939); 
Rosyjska idea (Russkaja idieja, 1946); Zarys metafi zyki eschatologicznej. Twórczość i obiektywizacja (Opyt 
eschatołogiczeskoj mietafi ziki. Tworczestwo i obiektiwacija, 1947); Na progu nowej ery (Au seuil de la nou-
velle époque, 1947; wyd. ros.: 1996); Autobiografi a fi lozofi czna (Samopoznanije, 1949); Królestwo ducha 
i królestwo cesarza (Carstwo ducha i carstwo kiesarija, 1949); Egzystencjalna dialektyka Boga i człowieka 
(Ekzistiencialnaja dialektika bożestwiennogo i czełowieczeskogo, 1952).

48  Po opublikowaniu książki – jak pisze monografi sta rosyjskiego „legalnego marksizmu” – 
„(…) stało się jasne, że Bierdiajew, i to pomimo przeprowadzonej krytyki Michajłowskiego, był 
legalnym, a nie ortodoksyjnym, marksistą” (R. Kindersley, The First Russian Revisionists. A Study 
of Legal Marxism in Russia, London 1962, s. 67). Czy w ogóle nie przekraczał już w tym okresie „to-
lerowanych” granic marksizmu? W trakcie pracy nad korektą swej pierwszej książki pisał w li-
ście do P.B. Struwego: „(…) muszę wyznać, że jestem z urodzenia metafi zykiem, i że marksizm 
wcale mnie z niej nie wyleczył. Moim najgorętszym pragnieniem jest to, aby wznieść marksizm 
na wysokość ponadobłoczną, nadać mu ostatecznie charakter idealistyczny” (Fiłosofskij diebjut 
N.A. Bierdiajewa, przygotował do druku: M.A. Kolierow, „Woprosy fi łosofi i” 1993, nr 4, s. 151; list 
datowany: 25.02.1900). Dodajmy, iż przewrotnym zrządzeniem losu w kilkadziesiąt lat później 
myśliciel dopatrzy się „idealizmu” (aktywizmu) w marksizmie-leninizmie, jednakże nie będzie 
to „idealizm nadobłoczny”, lecz „ziemski, nazbyt ziemski”, por. niżej rozdz. III, 2.   
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(…) zebrania były jednym z centralnych wydarzeń „rosyjskiego renesansu du-
chowego/kulturalnego”. Z jednej strony zwieńczyły powrót znacznej części inte-
ligencji rosyjskiej do chrześcijaństwa (rozpoczęty przez F.M. Dostojewskiego, L.N. 
Tołstoja i W.S. Sołowjowa), a z drugiej stanowiły silny i nowy impuls do zwiększe-
nia „właściwego ciężaru” religii w życiu społecznym i religijnym49. 

Przez pewien czas współpracował ponadto z liberalnym „Związkiem Wy-
zwolenia” (było to z kolei środowisko skupione wokół Piotra B. Struwego) 
– organizacji, z której wyłonili się późniejsi działacze partii konstytucyjnych 
demokratów (tzw. kadeci). Od początku swej drogi intelektualnej był bar-
dzo płodnym pisarzem50. Uczestniczył w wydaniu pamiętnych almanachów: 
Problemy idealizmu (Probliema idiealizma, 1902), Drogowskazy (Wiechi, 1909) i De 
profundis (Iz głubiny, 1918). W okresie tym stał się także inicjatorem powo-
łania – w zamyśle mającego stanowić kontynuację niegdysiejszych Zebrań 
Religijno-Filozofi cznych – Towarzystwa Religijno-Filozofi cznego w Peters-
burgu (1907–1917)51. W roku 1907 opuścił „północną stolicę” i po krótkim po-
bycie w Paryżu udał się do Moskwy. W „starej stolicy” Rosji zaangażował się 
w działalność Towarzystwa Religijno-Filozofi cznego imienia Włodzimierza 
Sołowjowa (1905–1918) oraz założonego w 1910 roku wydawnictwa „Put’”. 
Nieprzerwanie publikował też obszerniejsze opracowania swych – ciągle 
ewoluujących – poglądów. Lata 1911–1912 w biografi i Bierdiajewa to czas 
stopniowego wygaszania przezeń aktywności w Towarzystwach Religijno-
-Filozofi cznych, a także znacznego ograniczenia współpracy wydawniczej52. 
Wreszcie pod koniec omawianego okresu wyjeżdża do Włoch, gdzie powstają 
pierwsze zarysy jego „fi lozofi i twórczości”, której jednak ostateczny (a może 
raczej: zawsze przejściowy) kształt nadaje już po powrocie do Rosji. Nawet 
rewolucja nie zdołała ograniczyć twórczej działalności myśliciela, chociaż sta-
ła się znaczącą cezurą i na trwałe określiła jego późniejsze losy.

W okresie przełomu rewolucyjnego fi lozof był dwukrotnie aresztowany. 
W czasie pierwszego zatrzymania odbyła się sławetna rozmowa z Feliksem 
Dzierżyńskim, któremu Bierdiajew bez ogródek wyłożył podstawy swego 
światopoglądu i tym samym wskazał na fi lozofi czne przesłanki zajmowa-

49  A.A. Jermiczow, Sużdienija N.A. Bierdiajewa o „russkom kulturnom rieniesansie” i nastojasz-
czeje znaczenije etogo termina [w:] Imperija i rieligija. K 100-letiju Pietierburskich rieligiozno-fi łosofskich 
sobranij 1901–1903 gg., (red.) A.W. Karpow, A.I. Tafi ncew, Sankt-Pietierburg 2006, s. 220.  

50  Najnowsze zestawienie bibliografi czne prac fi lozofa zostało zamieszczone w: N.A. Bier-
diajew, Subiektiwizm i indiwidualizm w obszczestwiennoj fi łosofi i. Kriticzeskij etjud o N.K. Michaj-
łowskom, Moskwa 2008, s. 862–906. Jest to uzupełnione wydanie bibliografi i zestawionej przez 
T. Klépinine (Bibliographie des oeuvres de N. Berdiaev, Paris 1979). Oprócz publikacji w redago-
wanych przez siebie czasopismach (przede wszystkim „Put’”) myśliciel publikował w licznych 
innych periodykach. Wymieńmy z nich najważniejsze: „Birżowyje wiedomosti”, „Esprit”, „Mir 
Bożij”, „Nowyj grad” „Russkaja mysl’”, „Sowriemiennyje zapiski”, „Wiestnik RSChD”, „Wopro-
sy fi łosofi i i psichołogii”.

51  A.A. Jermiczow, Rieligiozno-fi łosofskoje obszczestwo w Pietierburgie (1907–1917). Chronika za-
siedanij, Sankt-Pietierburg 2007, s. 5.

52  Je. Gollerbach, K niezrimomu gradu: Rieligiozno-fi łosfskaja gruppa „Put’” (1910–1919) w pois-
kach nowoj russkoj idienticznosti, Sankt-Pietierburg 2000, s. 91.
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nej przez siebie postawy antykomunistycznej. Nie omieszkał wspomnieć też 
o apolityczności swego stanowiska. Przyniosło to zgoła nieoczekiwany rezul-
tat: nie tylko został zwolniony z aresztu, ale też na osobiste polecenie twór-
cy Cze-Ka, obawiającego się o bezpieczeństwo fi lozofa, który musiałby nocą 
samotnie przemierzać ulice zrewoltowanej Moskwy, odwieziony do domu 
na motocyklu przez żołnierza53. A mimo to w 1922 roku znalazł się pośród 
przedstawicieli rosyjskiej inteligencji, którzy zostali wydaleni poza granice 
nowo powstającego państwa radzieckiego. Przedtem jednak na fundamen-
cie rozwiązanego w tym czasie moskiewskiego Towarzystwa Religijno-Filo-
zofi cznego zdążył jeszcze założyć tzw. Wolną Akademię Kultury Duchowej, 
która ofi cjalnie działała w Moskwie od 1918 roku, a następnie zmieniła nazwę 
na Akademię Religijno-Filozofi czną. Jednakże funkcjonowanie tej ostatniej, 
wskutek wspomnianych „zawirowań” dziejowych, wpisało się już w życie ro-
syjskiej emigracji. Przez dwa lata siedzibą akademii był Berlin, ale dość szybko 
została ona przez Bierdiajewa i jego współpracowników przeniesiona do Pa-
ryża, gdzie też od 1925 roku zaczęło ukazywać się czasopismo „Put’. Organ 
russkoj rieligioznoj mysli” („Droga. Organ [prasowy] rosyjskiej myśli religij-
nej”). Oczywiście, przedsięwzięcie takie nie byłoby możliwe bez wsparcia sze-
rokiego grona współpracowników i sponsorów54. Głównym redaktorem nowo 
powstałego periodyku został Bierdiajew, Wyszesławcew natomiast (obok Gu-
stawa G. Kulmana, będącego przedstawicielem paryskiej YMCA-Press, czyli 
wydawcy pisma) pełnił właściwie funkcję jego zastępcy55. Zarówno projekt 
wydawania czasopisma emigracyjnego, w którym nacisk programowy został 
położony na problematykę religijno-fi lozofi czną, jak i sama nazwa czasopis-
ma, niewątpliwie nawiązywały do – działającego w drugiej dekadzie XX wie-
ku – wydawnictwa „Put’”, będącego inicjatywą moskiewskiego Towarzystwa 
Religijno-Filozofi cznego56. Paryski periodyk ukazywał się prawie piętnaście 
lat, czyli do 1940 roku i skupił wokół siebie grono najwybitniejszych rosyj-
skich myślicieli religijnych tamtego czasu. Można więc stwierdzić, że podtytuł 
czasopisma bynajmniej nie okazał się bezpodstawny. W inicjującym, progra-
mowym artykule – co prawda, nie podpisanym imiennie, lecz najprawdopo-
dobniej autorstwa Bierdiajewa – czytamy:

53  Por. M. Bierdiajew, Autobiografi a fi lozofi czna, przeł. H. Paprocki, Kęty 2002, s. 217.
54  Por. ibidem, s. 232.
55  Warto wspomnieć o postaci G.G. Kulmana (1894–1961) – Szwajcara, sekretarza YMCA, 

który na początku lat dwudziestych działał w Berlinie, a następnie w Paryżu w środowiskach 
emigracji rosyjskiej, przyczynił się do założenia berlińskiej Akademii Religijno-Filozofi cznej oraz 
otwarcia w Paryżu rosyjskiego oddziału YMCA-Press. Pod koniec lat dwudziestych przeszedł 
na prawosławie. O jego działalności pisze m.in. N. Ziernow, Russkoje religioznoje wozrożdienije XX 
wieka, Paris 1974, s. 238, 263 i 281.   

56  Szerzej o moskiewskim wydawnictwie „Put’”, por. A. Walicki, Zarys myśli rosyjskiej od 
oświecenia do renesansu religijno-fi lozofi cznego, Kraków 2005, s. 771–772. Oprócz Bierdiajewa w no-
wym czasopiśmie paryskim publikowali także inni niegdysiejsi współpracownicy wydawnictwa 
moskiewskiego: S.N. Bułgakow, S.L. Frank, N.O. Łosski, W.W. Zieńkowski. Por. również przy-
woływaną już monografi ę moskiewskiego wydawnictwa: Je. Gollerbach, K niezrimomu gradu,  
op.cit.
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Droga [Put’] myśli wkracza na drogę życia, jako jeden z określających ją mo-
mentów. Poznaniu przynależy odegranie twórczej roli w życiu. W epoce ogól-
nego zamętu Rosjanie potrzebują podniesienia kultury duchowej i umysłowej. 
Inaczej pozostaną oni bezbronni w walce, która toczy się w świecie. Aby walczyć 
we współczesnym świecie potrzeba udoskonalonej broni umysłowej i duchowej. 
Chcielibyśmy przyczynić się do wypracowania tego oręża57.

I rzeczywiście na łamach czasopisma „wykuwano” taką broń – a wypada 
podkreślić, że na tym polu w sposób szczególny zasłużył się Bierdiajew.

Jak już wspomnieliśmy, w 1924 roku fi lozof ostatecznie przeniósł się z Ber-
lina do Paryża, gdzie niemal natychmiast rozwinął szeroką działalność inte-
lektualną i kontynuował swą walkę „ideologiczną”. Brał udział w słynnych 
debatach intellectuels, znanych pod nazwą Dekady w Pontigny58. Pozostawał 
w dość zażyłych stosunkach nie tylko ze ścisłym gronem współpracowników 
Emmanuela Mouniera (chociaż z czasem drogi ich się rozejdą), ale także za-
przyjaźnił się z neotomistą Jakiem Maritainem. Uczestniczył nadto w zebra-
niach fi lozofi cznych odbywających się w paryskim mieszkaniu Gabriela Mar-
cela, z którym jednakowoż nie znalazł porozumienia. 

Rosyjski fi lozof podjął bliską współpracę z założonym w 1932 roku pis-
mem „Esprit”, będącym prasowym forum personalistów francuskich, zgru-
powanych wokół Emmanuela Mouniera. Tak więc, rzeklibyśmy, myśliciel 
w sposób świadomy „wpisał się” w historię personalizmu francuskiego, 
stając się nawet – jak zauważono – jednym z inicjatorów powstania tego 
słynnego, chrześcijańskiego periodyku59. Bliskie mu były – odnajdywane już 
w pierwszych numerach czasopisma – przekonania personalistów dotyczące 
prymatu zasady duchowej, a w związku z tym przyznanie pierwszeństwa 

57  Duchownyja zadaczi russkoj emigracii. (Ot redakcii), „Put’” 1925, nr 1, s. 7 [reprint: Put’. Organ 
russkoj rieligioznoj mysli, kniga 1 (I–VI), Moskwa 1992].

58  Décades de Pontigny odbywały się z inicjatywy Paula Desjardinsa (1859–1940) w za-
kupionym przez niego pocysterskim opactwie w miejscowości Pontigny (departament Yonne, 
Burgundia). Z założenia miały odbywać się co roku i trwać przez dziesięć dni (stąd wywodzi 
się ich nazwa). Spotkania wybitnych intelektualistów, i to nie tylko francuskich, odbywały 
się w latach 1910–1914 oraz 1922–1939. Spośród licznego grona uczestników owych „dekad” 
Bierdiajew wspomina takie postacie, jak: L. Brunschvicg, M. Buber, E. Buonaiuti, Ch. Du Boss, 
R. Fernandez, A. Gide, B. Groethuysen, R. Martin du Gard, A. Maurois, A. Philip, J. Schlum-
berger, D. Swiatopołk-Mirski, J. Wahl (por. M. Bierdiajew, Autobiografi a fi lozofi czna, op.cit., s. 248). 
Rosyjski fi lozof uczestniczył w debatach w następujących latach: 1927, 1934, 1935, 1937, 1938. 
Bierdiajew został zaproszony do tego elitarnego grona intellectuels dzięki sukcesowi, jaki odnio-
sła jego książka Nowe średniowiecze (Un nouveau Moyen Age, Paris 1927). Warto wspomnieć, że 
oprócz niego czynny udział w debatach brali także inni Rosjanie, przede wszystkim L. Szestow, 
ale także związani z kulturą rosyjską A. Koyré i V. Jankélévitch. Bierdiajew występował nie tylko 
jako przedstawiciel fi lozofi i rosyjskiej, ale niekiedy bywał także traktowany jako myśliciel repre-
zentujący myśl prawosławną; i tak przykładowo w 1935 roku, ze względu na cechujące go iście 
profetyczne zacięcie, wykazywane zarówno w postawie, jak i podczas toczonych dyskusji, został 
przez J. Schlumbergera uznany za jednego z „trzech proroków” (obok żyda M. Bubera i eksko-
munikowanego katolika E. Buonaiutiego), oczywiście – „proroka prawosławia” (por. F. Chaubet, 
Paul Desjardins et les Décades de Pontigny, Villeneuve d’Ascq 2009, s. 244–245 i 280).   

59  Por. A. Arżakowskij, Żurnał „Put’”, op.cit., s. 360.
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rewolucji duchowej przed jej formami społeczno-politycznymi, potrzeba wy-
pracowania fi lozofi cznych podstaw personalizmu czyli humanizmu chrześci-
jańskiego, i wreszcie poszukiwanie „trzeciej drogi” prowadzącej między tota-
litarnym komunizmem i areligijną cywilizacją burżuazyjną60. To na emigracji 
fi lozof nawiązał kontakty z najwybitniejszymi osobowościami ówczesnego 
życia intelektualnego Europy. A jednak zawsze pozostawał człowiekiem 
odosobnionym i – eo ipso – „myślicielem osobnym”. Zachowywał zarazem 
wyraźny dystans wobec środowisk emigracji rosyjskiej. I tak, z jednej strony, 
uważał, że „biała” emigracja z góry jest skazana na jałowość swoich przed-
sięwzięć, jako że z punktu widzenia ideologicznego i politycznego w całości 
przynależy już do przeszłości. W ogóle – dodajmy – nie wierzył w zewnętrz-
ne zwycięstwo nad bolszewizmem, co zresztą niejednokrotnie było mu wy-
tykane. Z drugiej zaś strony, nie krył niechęci do rozwijającego się w latach 
dwudziestych ruchu euroazjatyckiego – chociaż przyznawał, że euroazjaci 
przynajmniej przezwyciężyli pokusę powrotu do status quo ante, ale z kolei 
popadli w liczne błędy – rodem jeszcze z dziewiętnastowiecznej tradycji in-
teligencji rosyjskiej, takich jak nacjonalizm, naturalizm, antyokcydentalizm. 
A tym samym rozminęli się z głównym nurtem dwudziestowiecznej rosyj-
skiej fi lozofi i religijnej. Jak zauważał, rodzącej się w tym czasie fi lozofi i (ro-
syjskiej, czyli europejskiej) pozostaje zupełnie obcy – podkreślany przez ideo-
logów euroazjatyckich – duch turański. Co więcej, w przekonaniu myśliciela, 
głoszony z tak wielkim zaangażowaniem przez euroazjatów partykularyzm 
kulturowy całkowicie rozmija się z przeczuwaną i głoszoną przez niego sa-
mego uniwersalistyczną tendencją „nowej epoki ducha”61. Ideolodzy euroa-
zjatyzmu tkwią zatem – jak to oceniał – w zasadniczej niezgodzie z teraźniej-
szością, w której powinna się dokonywać już nowa synteza chrześcijańska. 
A to, rzecz jasna, powinno również oznaczać syntezę europejską, i dalej – 
ogólnoświatową. W euroazjatyzmie dostrzegał ponadto postawę antywol-
nościową i skrajny etatyzm, który – dodajmy – rzeczywiście popchnął część 
jego przedstawicieli w stronę komunizmu62. Niezwykle skomplikowany był 
także stosunek Bierdiajewa do prawosławia ofi cjalnego, które utożsamiał ze 
skostniałymi strukturami cerkiewnymi („stary Kościół”). Zachowywał wobec 
niego dość krytyczną rezerwę, co skądinąd pozostawało w całkowitej zgodzie 
z niejednokrotnie wyrażaną przez niego samego nieufnością do wszelkich zo-

60  Por. N.A. Bierdiajew, Żurnał „Esprit” i duchowno-socialnyja iskanija francuzkoj mołodieży, 
„Put’” 1933, nr 39, s. 78–82. 

61  Por. N.A. Bierdiajew, Jewrazijcy, „Put’” 1925, nr 1, s. 101–105 [reprint: Put’. Organ russkoj 
rieligioznoj mysli, kniga 1 (I–VI), Moskwa 1992].

62  M. Bierdiajew, Autobiografi a fi lozofi czna, op.cit., s. 236. Z oceną tą nie zgadzał się ówczesny 
ideolog ruchu Lew Karsawin, który wprost odpowiadał: „Można powiedzieć, że euroazjatyzm 
ceni zasadę soborową i jest nią przeniknięty. Jednakże zasada soborowa wymaga wolności indy-
widualnej we właściwej jej sferze, całkowicie różnej od nieokreśloności” (L.P. Karsawin, Otwiet 
na statju N.A. Bierdiajewa o „Jewrazijcach” [w:] N.A. Bierdiajew: pro et contra, (red.) A.A. Jermiczow, 
t. 1, Sankt-Pietierburg 1994, s. 334).   
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biektywizowanych i zsocjalizowanych struktur życia – w tym także instytucji 
życia stricte duchowego63. 

Czas wojny był dla myśliciela okresem trudnym, chociaż niepozbawio-
nym nadziei. Pozycja rosyjskiego fi lozofa została już na tyle ugruntowana, że 
w okupowanym Paryżu (a właściwie w pobliskim Clamart, gdzie mieszkał) 
był on „odwiedzany”, a może raczej „nachodzony” przez ofi cerów niemie-
ckich, którzy mimo wyraźnie antyfaszystowskich i antynazistowskich po-
glądów fi lozofa zachowywali dla niego estymę – jak przystało, rzeklibyśmy, 
„późnym” przedstawicielom Kulturnation64. W końcowym już okresie wojny, 
niejako wbrew swej dotychczas nieprzejednanej – antykomunistycznej i an-
tybolszewickiej – postawie, rosyjski myśliciel obrał linię proradziecką. Zwrot 
ten zapewne może się jawić jako życiowa i ideowa niekonsekwencja, i w ta-
kiej perspektywie byłby czynem niezrozumiałym. Jednakże wbrew narzuca-
jącej się tutaj konkluzji, śmiemy twierdzić, że w świetle poglądów historiozo-
fi cznych może być on przynajmniej po części wytłumaczalny. Nasuwające się 
nieomal natychmiast pytanie – czy sam ten krok myśliciela jest możliwy do 
usprawiedliwienia? – musi chyba pozostać w stanie zawieszenia. Ową dość 
skomplikowaną postawę, jaką fi lozof przyjął u schyłku swego życia, pró-
bował między innymi ująć Sergiusz Lewicki – co nie oznacza jakiejkolwiek 
aspiracji do ostatecznego jej wyjaśnienia, a tym bardziej „potępienia” bądź 
„rozgrzeszenia”. A uczynił to tymi słowy:

Ta zadziwiająca ewolucja myśliciela, w swoim czasie potrafi ącego jak nikt inny 
demaskować kłamstwo i nieludzkość dyktatury sowieckiej, może być wyjaśniona 
tylko po części jego patriotyzmem. W istocie były to o wiele głębsze przyczyny. 
Zresztą w ostatnich latach życia, pod wrażeniem żdanowowskiej czystki, Bierdia-
jew doznał rozczarowania co do swych nadziei na ewolucję władzy65.

Czas okupacji – w przekonaniu przywoływanego już Wasyla Janowskie-
go – przeżył Bierdiajew w „heroicznym i zaszczytnym osamotnieniu” (jak-
że odmiennie oceniał pisarz „wojenną” działalność Wyszesławcewa). I dalej 
ten sam autor – wydaje się, że z pełnym zrozumieniem – utrzymuje, iż po 
zwycięstwie, w którym tak wielką rolę odegrały rosyjskie katiusze, uznanie 
stalinowskiego imperium stało się dla Bierdiajewa swoistą koniecznością 
psychologiczną. Pozostawiając na boku problem oceny tego psychologicz-
no-politycznego gestu, można przynajmniej przyjąć, że niezależnie od ja-
kichkolwiek okoliczności zewnętrznych pozostawał on zawsze myślicielem 

63  Przyznawał wprost: „Wyznaję religię ducha, jestem wolnym chrześcijaninem, który nie 
zerwał z Kościołem, gdyż nie chcę być sekciarzem” (M. Bierdiajew, Autobiografi a fi lozofi czna, 
op.cit., s. 152). Światopogląd fi lozofa można więc określić jako „uniwersalizm chrześcijański” – 
tak jak to czyni W.W. Zieńkowski (Russkije myslitieli i Jewropa, op.cit., s. 133).  

64  Ewolucja stosunku Bierdiajewa do faszyzmu (zwłaszcza włoskiego) dokonała się w dzie-
sięcioleciu pomiędzy opublikowaniem eseju Nowe średniowiecze i pracy Los człowieka we współ-
czesnym świecie, por. G. Przebinda, Od Czaadajewa do Bierdiajewa. Spór o Boga i człowieka w myśli 
rosyjskiej (1832–1922), Kraków 1988, s. 467. 

65  S.A. Lewickij, Oczerki po istorii russkoj fi łosofi i. Tom wtoroj, op.cit., s. 775.
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„wolnym” i bezkompromisowym – zarówno w sferze życia osobistego, jak 
i „życia” swej myśli. I mimo różnorakich nacisków do końca swoich dni był 
konsekwentnym obrońcą ludzkiej wolności. Oczywiście zgodnie z własnym 
jej rozumieniem. Podobno podczas panichidy za duszę fi lozofa Gieorgij Fie-
dotow zwrócił się do Wasyla Janowskiego, autora wspomnień o dwudziesto-
wiecznej emigracji rosyjskiej, tymi słowy: „Umarł jak żołnierz na posterunku, 
za biurkiem pisarskim! Jak żołnierz na posterunku!”66. Rzeczywiście, fi lozof 
zmarł w 1948 roku w trakcie pracy twórczej, której – jak to bywa na „tym” 
świecie – zaledwie symbolicznym, zobiektywizowanym rezultatem stała się 
wydana już pośmiertnie książka Królestwo ducha i królestwo cezara. 

Nawiązanie bliższych kontaktów i współpraca Bierdiajewa z Wyszesław-
cewem datują się najprawdopodobniej od czasu powstania moskiewskiego 
wydawnictwa „Put’”, a zatem mniej więcej od 1910 roku. Bierdiajew – oprócz 
Gieorgija A. Raczińskiego, Jewgienija N. Trubieckoja, Siergieja N. Bułgako-
wa i Władimira F. Erna – przynależał do grona kierowników wydawnictwa. 
Natomiast Borysa Wyszesławcewa można zaliczyć do kategorii jego bliskich 
współpracowników67. Na emigracji, czyli już w ramach paryskiej „Puti”, re-
lacja ta ulegnie zmianie, ponieważ obydwaj myśliciele nie tylko zaprzyjaźnią 
się, ale de facto będą wspólnie stanowić dwuosobową redakcję periodyku – 
chociaż pozycja Bierdiajewa jako redaktora naczelnego pozostanie do końca 
istnienia czasopisma czymś niepodważalnym. Przyjaźń między obydwoma 
fi lozofami zostanie zerwana dopiero w czasie drugiej wojny światowej, a gra-
niczną datą dla ich osobistych stosunków okaże się 1944 rok.

Zwracając się zaś w stronę bogatej spuścizny fi lozofi cznej, jaką pozostawił 
po sobie Bierdiajew, można powiedzieć, iż kwestia wskazania jednoznaczne-
go kryterium, które pozwoliłoby na spójne i wyczerpujące ujęcie całokształ-
tu jego myśli, pozostaje wciąż otwarta. Wspomnijmy przykładowo o dwóch 
takich klasycznych próbach. Wasyl Zieńkowski proponuje ująć dorobek 
myśliciela w cztery „okresy”, których nie należy jednak rozumieć w sensie 
chronologicznym, lecz raczej jako główne „akcenty”, czyli dominujące i prze-
wodnie kręgi tematyczne. Wymieńmy je: 1) etyczny; 2) religijno-mistyczny; 
3) historiozofi czny i 4) personalistyczny68. Inny podział, tym razem chronolo-
giczny, zaproponował Mikołaj Połtoracki. Według tego badacza, działalność 
fi lozofi czna Bierdiajewa da się rozpisać na następujące etapy: 1) socjologiczny 
albo psychologiczny – obejmujący okres od pierwszego wystąpienia (1899) 
do czasu rewolucji 1905 roku; 2) historyczny lub kosmiczny – od rewolucji do 
połowy lat dwudziestych; 3) etyczny albo personalistyczny – od połowy lat 
dwudziestych do połowy lat trzydziestych i 4) eschatologiczny – trwający do 
śmierci fi lozofa69. Jeszcze inne podejścia mogłyby się opierać na bardziej lub 
mniej wydzielonym kryterium – bądź to odnajdywanym u samych podstaw 

66  Por. W.S. Janowskij, Polja Elisejskije, op.cit., s. 163–164.
67  J. Gollerbach, K niezrimomu gradu, op.cit., s. 183.
68  W.W. Zieńkowskij, Istorija russkoj fi łosofi i, Moskwa, Rostow-na-Donu 1999, t. 2, s. 346–347. 
69  N. Połtorackij, Bierdiajew i Rossija (fi łosofi ja istorii u N.A. Bierdiajewa), New York 1967, s. 7–8. 
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myślenia fi lozofa, bądź też w taki czy inny sposób porządkującym i struktu-
ralizującym całość jego intelektualnego dorobku. Za przykłady takich wy-
znaczników można uznać problematykę wolności i twórczości, antropologię 
i historiozofi ę, fi lozofi ę religijną (gnozę) i fi lozofi ę chrześcijańską, egzystencja-
lizm i eschatologizm etc. – możliwości zaiste jest tutaj wiele, podobnie zresztą 
jak i powstałej z tej aspiracji literatury. Z własnej strony natomiast zapropo-
nujemy ujęcie „dualistyczne”, odwołujące się do metafory „królestwa ducha 
i królestwa cezara”. Wydaje się, że jest to na tyle dogodne i heurystycznie 
płodne spojrzenie na fi lozofi ę Bierdiajewa (jeżeli, rzecz jasna, powiedzie się 
zamierzone tutaj przedsięwzięcie), aby przynajmniej umożliwiło ono prze-
prowadzenie w miarę przejrzystej prezentacji zagadnień wyrosłych wokół 
idei sobornosti – zwłaszcza w jej wymiarze religijnym, etycznym i społecz-
nym. Zachowując w pamięci mądrość przemijających pokoleń, przyjmujemy, 
iż to dopiero fi nis coronat opus, toteż w myśl tej maksymy uczynimy z ostatniej 
książki fi lozofa Carstwo ducha i carstwo kiesarija punkt centralny tej interpreta-
cji. Oczywiście będą to tylko wybrane aspekty fi lozofi i Rosjanina. Skromność 
naszych aspiracji – pozwólmy sobie na uwagę pro domo sua – w wystarcza-
jącym stopniu tłumaczy się zamysłem niniejszej książki, której wszak część 
główna będzie dotyczyć koncepcji Wyszesławcewa. 

Jest rzeczą zadziwiającą, że Bierdiajew nie poświęcił Wyszesławcewowi 
– swojemu długoletniemu współpracownikowi i pod pewnymi względami 
bliskiemu sobie myślicielowi, który przecież expressis verbis nawiązywał do 
jego poglądów, zwłaszcza w dziedzinie fi lozofi i wolności, fi lozofi i twórczości 
i etyki – ani jednego artykułu, ani też żadnej innej pomniejszej wypowiedzi. 
Co więcej, nie znajdujemy w pisanej u schyłku życia autobiografi i fi lozofa 
nawet jednej znaczącej wzmianki o autorze Etyki przeobrażonego Erosa. Czyżby 
„pęknięcie” czasów wojny było w oczach Bierdiajewa tak głębokie, że wręcz 
„przekreślało” całość życiowego oraz intelektualnego dorobku Wyszesław-
cewa? Nie dotyczyłoby to jednak czasów sprzed drugiej wojny światowej. 
A może w okresie powojennym nie chciał w obliczu tak niejednoznacznej, 
trudnej i na poły konspiracyjnej sytuacji swego dawnego przyjaciela zwracać 
nań uwagi opinii publicznej, a tym bardziej francuskich organów państwo-
wych? Nie wiemy. Kwestia ta chyba już na stałe pozostanie w sferze domy-
słów i mniej lub bardziej śmiałych interpretacji.

* * *

Trzeci bohater niniejszych rozważań, Sergiusz Aleksandrowicz Lewicki 
jest najczęściej cytowany jako historyk fi lozofi i rosyjskiej. Zdecydowanie 
mniej znane są jego prace poświęcone fi lozofi cznym aspektom rosyjskiego 
solidaryzmu. Dlatego też postaramy się przedstawić nieco informacji o jego 
drodze życiowej i ideologicznej, które skądinąd i tak nie mogą oddać boga-
ctwa doświadczenia kryjącego się w każdej biografi i. Wstępnie można powie-
dzieć, że myśliciel ten przynależał do intelektualnego pokolenia bezpośred-
nich uczniów współtwórców rosyjskiego renesansu religijno-fi lozofi cznego, 
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którzy naturalną koleją rzeczy zaczęli odchodzić mniej więcej w połowie XX 
wieku, a wraz z ich śmiercią zamykała się pewna epoka myśli rosyjskiej. Le-
wicki należał nie tylko do grona ich uczniów, ale także świadomych kontynu-
atorów. Przypomnijmy daty śmierci największych z nich. I tak kolejno umie-
rają: Paweł Florenski (1937 rok), Lew Szestow (1938 rok), Sergiusz Bułgakow 
(1944 rok), Mikołaj Bierdiajew (1948 rok), Sergiusz Hessen (czerwiec 1950 
roku), Siemion Frank (grudzień 1950 roku), Lew Karsawin (1952 rok), Bo-
rys Wyszesławcew (październik 1954 roku), Iwan Iljin (grudzień 1954 roku), 
a w końcu odchodzi też akademicki mentor Lewickiego, czyli Mikołaj Łosski 
(1965 rok). Można powiedzieć, że przyszły fi lozof czerpał wprost z bogactwa 
ich dorobku, co bezsprzecznie stanowiło o jego szczególnym historyczno-bio-
grafi cznym i intelektualnym uprzywilejowaniu.

Sergiusz Aleksandrowicz Lewicki pochodził z rodziny o tradycjach wo-
jenno-morskich; dziadek był admirałem fl oty carskiej, ojciec natomiast kapita-
nem marynarki podwodnej70. Przyszły fi lozof urodził się w 1908 roku w kur-
landzkiej Libawie (ob. Lipava). W 1913 roku Lewiccy przenieśli się do Rewla 
(ob. Tallin). W wyniku odzyskania niepodległości przez Estonię w 1918 roku 
członkowie rodziny zostali obywatelami nowo powstałego państwa bałty-
ckiego. Przyszły fi lozof studia odbył na Uniwersytecie Karola w Pradze (na 
utworzonym w 1922 roku przez Pawła Iwanowicza Nowgorodcewa Rosyj-
skim Wydziale Prawnym). Był uczniem Mikołaja Onufriewicza Łosskiego. 
Doktorat poświęcił zagadnieniu „wolności jako warunkowi możliwości po-
znania obiektywnego”. Próbował w nim przemyśleć podstawy fi lozofi i Łos-
skiego i Franka. Przez jakiś czas pracował w Instytucie im. N. Kondakowa71. 
Tymczasem rodzina pozostawała w Estonii. Niestety, po przymusowym 
włączeniu tego kraju w granice Związku Radzieckiego ojciec fi lozofa został 
aresztowany i – jako że przez władze radzieckie został uznany za nieprzejed-
nanego monarchistę – rozstrzelany w więzieniu w Leningradzie, natomiast 
matka wraz z drugim synem została wywieziona do Kirowa, gdzie wkrótce 
zmarła. Młody fi lozof w czasie wojny wraz z małżonką Marią Nikołajewą 
przebywał w Pradze, pobyt ten był przerywany krótkimi pobytami w Berli-
nie, gdzie w 1942 roku wstąpił do działającej w podziemiu emigracyjnej or-
ganizacji solidarystów rosyjskich, której aktywnym członkiem pozostawał do 
końca swych dni. 

70  Większość danych biografi cznych przynoszą teksty autorstwa W.W. Sapowa (Siergiej 
Aleksandrowicz Lewickij (Istoriko-biografi czeskij oczerk) [w:] S.A. Lewickij, Tragedija swobody. Soczi-
nienija, Moskwa 1995, s. 427–442; Mirowozzrienije swobody. O żizni i tworczestwie S.A. Lewickogo [w:] 
S.A. Lewickij, Swoboda i otwietstwiennost’, Moskwa 2003, s. 9–24; ten ostatni tekst został przedru-
kowany z niewielkimi zmianami w: S.A. Lewickij, Tragedija swobody. Izbrannyje proizwiedienija, 
Moskwa 2008, s. 3–18; oraz w mniejszym wymiarze teksty innych autorów, co zostało odnoto-
wane w przypisach. 

71  Nikodem Pawłowicz Kondakow (1844-1925) – archeolog i historyk sztuki, przybył do 
Pragi w 1922 roku, gdzie podjął działalność naukową na Uniwersytecie Karola. Po jego śmierci 
powstał Instytut Kondakowa (Seminarium Kondakovianum), zajmujący się kontynuacją badań 
w duchu swego patrona i działalnością wydawniczą. 
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Historia organizacji, a także skupionego wokół niej ruchu solidarystów ro-
syjskich, wiąże się nierozerwalnie z porewolucyjnym, antykomunistycznym 
i antybolszewickim środowiskiem emigracyjnym. Warto poświęcić tej proble-
matyce parę słów. Jak się przyjmuje, organizacja powstała w lipcu 1930 roku 
na zjeździe młodzieży białogwardyjskiej, który miał miejsce w Belgradzie; 
początkowo pozostawała bez sprecyzowanego programu. Jej wczesna histo-
ria jest stosunkowo mało znana ze względu na brak dokumentacji i powścią-
gliwość jej członków do enuncjacji na temat swojej działalności. W pierwszym 
okresie aktywności nazwa organizacji ulegała dość częstej zmianie: wpierw 
był to Nacionalnyj Sojuz Russkoj Mołodieży, ale już rok później pojawiła się na-
zwa Nacionalnyj Sojuz Nowogo Pokolienija, którą w 1936 roku zmieniono na 
Nacionalno-Trudowoj Sojuz Nowogo Pokolienija, aby z kolei w 1942 roku przy-
jąć jej nową wersję, a mianowicie Nacionalno-Trudowoj Sojuz Rossijskich Soli-
daristow. Współcześnie – od 1957 roku – organizacja funkcjonuje pod nazwą 
Narodno-Trudowoj Sojuz (rossijskich solidaristow)72. U podstaw ideologii Związ-
ku Ludowo-Pracowniczego rosyjskich solidarystów (NTS) legły trzy przeko-
nania: „miłość do Rosji, wiara w przyszłość Rosji i odrzucenie zasad reżimu 
leninowsko-stalinowskiego”73. Stopniowo kształtujący się program organiza-
cji można właściwie streścić w trzech hasłach: „idealizm – nacjonalizm – ak-
tywizm”. Oczywiście, wymagają one przynajmniej wstępnego rozwinięcia. 
„Idealizm” był przede wszystkim skierowany przeciwko materializmowi 
marksistowskiemu i wyrażał prymat wartości duchowych nad materialny-
mi. „Nacjonalizm” sprowadzał się do przekonania, iż prawdziwy rozwój 
jednostki możliwy jest tylko w ramach wspólnoty narodowej, ujmowanej 
jako jedność kultury, państwa i ekonomii. „Aktywizm” był zaś rozumiany 
jako zobowiązanie każdego członka organizacji do czynnego wcielania zasad 
programowych w życie społeczne. Wyraźny był antyradziecki profi l organi-
zacji, mniej natomiast jasne jej związki z faszyzmem. O ile nieprzejednany 
antykomunizm (odrzucenie marksistowskiej wizji walki klasowej) stanowił 
platformę łączącą solidarystów rosyjskich, o tyle już ich stosunek do faszy-
zmu niemieckiego pozostawał bardziej skomplikowany. Niektórzy członko-
wie NTS rzeczywiście podejmowali próbę takiej współpracy, ale wynikała 
ona raczej z ich własnej oceny bieżącej sytuacji politycznej niż z przekonań 
ideologicznych, a tym bardziej programowych. Należy podkreślić, że w 1938 
roku niemiecki oddział organizacji przeszedł do działalności konspiracyjnej, 
a w 1944 roku główni przywódcy NTS zostali aresztowani przez gestapo74. 
W literaturze przedmiotu wskazuje się na podobieństwo przedwojennej ideo-
logii NTS do portugalskiego faszyzmu António de Oliveira Salazara, zwłasz-
cza pod względem korporacyjności i autorytarności salazarskiego Nowego 
Państwa, co do pewnego stopnia mogłoby korespondować z ideą zdecen-

72  Por. A.W. Prochorienko, Oczerki po istorii i fi łosofi i kultury russkogo zarubież’ja, Sankt-Pie-
tierburg 2010, s. 39.

73  A. Pouvreau, Une Troisième voie pour la Russie, Paris–Montréal 1998, s. 25.
74  J.J. Stephan, The Russian Fascists. Tragedy and Farce in Exile, 1925–1945, New York 1978, 

s. 29–30. 
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tralizowanej struktury władz administracyjnych, opartych na organizacjach 
pracowniczych (trudowyje gruppy) i powiązanych między sobą na fundamen-
cie silnej scentralizowanej władzy – jak to próbowano ujmować w programach 
NTS. Innym elementem łączącym obie ideologie byłoby uznanie religijnych, 
chrześcijańskich podstaw ustroju w salazaryzmie i solidaryzmie rosyjskim. 
Wspólny obu nurtom byłby także antydemokratyzm i głoszony przez nie 
bojkot systemu partyjnego. Podkreślanie przez NTS chrześcijańskich (prawo-
sławnych) podstaw życia społeczno-politycznego wyraźnie więc odróżnia-
łoby rosyjski solidaryzm od niemieckiego faszyzmu. Jak już podkreślaliśmy, 
w czasie drugiej wojny światowej Związek Ludowo-Pracowniczy – podobnie 
jak inne działające w warunkach emigracyjnych organizacje rosyjskie – zo-
stał zmuszony do przejścia na tryb działalności konspiracyjnej, podziemnej. 
Osobną kwestię stanowią natomiast związki tej organizacji z Rosyjskim Ru-
chem Wyzwoleńczym generała Andrieja Własowa. Wydaje się, że program 
NTS poważnie wpłynął na ukształtowanie się teoretycznych podstaw Rosyj-
skiego Ruchu Wyzwoleńczego (ROD) i jej zbrojnego ramienia – Rosyjskiej 
Armii Wyzwoleńczej (ROA)75. 

Tak więc w swej ideologii NTS odwołuje się do chrześcijaństwa, soli-
daryzmu i personalizmu. Stąd też – mniej lub bardziej słusznie – upatruje 
swych teoretycznych podwalin w nurcie rosyjskiej myśli religijnej. Ale nie 
wyłącznie. Podkreślić należy wysoką ocenę dorobku Piotra Aleksiejewicza 
Kropotkina, który został uznany za twórcę „lewicowej i socjologicznej teorii 
anarcho-solidaryzmu”76. Jak utrzymywał Sergiusz Lewicki, solidaryzm nie 
wyprowadzał swych źródeł wprost od Kropotkina, lecz widział w nim raczej 
cennego sojusznika w płaszczyźnie fi lozofi i naturalno-społecznej77.

Rola NTS w życiu przedwojennej, wojennej i powojennej emigracji rosyj-
skiej była znacząca, na co pośrednio wskazuje również to, że organizacja – 
założona jeszcze w okresie międzywojennym – przetrwała do czasów współ-
czesnych. Warto podkreślić, że w latach powojennych NTS opowiedział się 
za systemem wielopartyjnym, widząc w nim przeciwwagę dla partyjnego 
monopolu władzy. W 1957 roku – podczas konferencji, zorganizowanej we 
Frankfurcie nad Menem – przedstawiciel wydawnictwa „Posev” (czyli de fac-
to Związku Ludowo-Pracowniczego) podkreślał:

Ostateczną gwarancją przeciw totalitaryzmowi jest przede wszystkim umiejęt-
ność rozumienia przez ludzi problemów ideologicznych i utrzymywanie zainte-
resowania tymi problemami, które trzeba podtrzymywać wszelkimi dostępnymi 
sposobami. Wskutek tego ludzie będą popierać te partie, których programy są opar-
te na wartościach duchowych. (…) System wielopartyjny powinien stać się do-

75  Por. C. Andreyev, Generał Własow i Rosyjski Ruch Wyzwoleńczy, przeł. M. Urbański, War-
szawa 1990, s. 151–159. 

76  I. Woszczinin, Solidarizm. Rożdienije idiei, Frankfurt am Main 1969, s. 20. 
77  S.A. Lewickij, O duchownoj gienieałogii solidarizma [w:] idem, Swoboda i otwietstwiennost’. 

„Osnowy organiczeskogo mirowozzrienija”. Statji o solidaryzmie, Moskwa 2003, s. 297.
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datkową gwarancją przeciwdziałania pokusie nadużywania własnego monopolu 
nawet przez te dobre partie78. 

Walka ideologiczna („walka idei”) została zatem uznana za działalność 
podstawową, poprzedzającą działalność czysto polityczną – dlatego też wy-
daje się rzeczą całkowicie naturalną, że wokół organizacji pojawiali się fi lo-
zofowie, mogący wszak dostarczyć podstaw takiej ideologii. Zniewalającej 
propagandzie należy przeciwstawić antypropagandę, która obnażałaby stan 
zniewolenia. W ten sposób teoria solidaryzmu rosyjskiego mogłaby stać się 
odpowiedzią na nachalnie promowaną przez marksistów teorię walki kla-
sowej. Demokracja oparta na zasadach solidarystycznych stałaby się tym sa-
mym ideałem możliwej, realnej wolności. Tak rozumianą „nową demokrację”  
ustawiono więc w opozycji do zasady totalitarnej. Osobną natomiast sprawą 
pozostaje stosunek solidarystów do wewnętrznej ewolucji ustroju Związku 
Radzieckiego. Niewątpliwie przyjęte przez nich stanowisko przynależało do 
kategorii „esencjalistycznych” teorii totalitaryzmu.

Powróćmy jednak do biografi cznego wątku tych rozważań, a zatem do 
życiowych losów fi lozofów, którzy przyczynili się do rozwinięcia teoretycz-
nego zaplecza prowadzonej walki. Lewicki – jak już to podkreślaliśmy – pod 
koniec swego pobytu w Pradze zbliżył się do Borysa Wyszesławcewa, któ-
ry chwilowo przebywał w stolicy Protektoratu Czech i Moraw, a niebawem 
osiądzie na stałe w Szwajcarii. Po wkroczeniu Armii Czerwonej do Czech, 
dzięki wydatnej pomocy Jana Patočki, zdołał on wraz z żoną i dzieckiem – 
chociaż nie obyło się bez trudności – opuścić miasto zajmowane przez woj-
ska radzieckie. Razem z rodziną przewiózł go do zachodniej części kraju, 
będącej jeszcze wówczas w rękach wojsk amerykańskich, ofi cer tejże armii, 
który szczęśliwym trafem okazał się znajomym czeskiego fi lozofa. W lipcu 
1945 roku w związku z przynależnością Lewickich do – jakże licznej w tym 
czasie – kategorii displaced persons zostali oni wraz z innymi „bezpaństwow-
cami” przetransportowani na teren zachodnich Niemiec, a następnie uloko-
wani w obozie dla uchodźców Menhenhof niedaleko Kassel. (W tym czasie 
w Menhenhof znajdowała się centrala NTS i rozpoczynało swoją działalność 
wydawnictwo „Posev”, które po przejściowej, kilkuletniej lokalizacji w Lim-
burgu an der Lahn, przeniosło w 1952 roku swoją siedzibę do Frankfurtu nad 
Menem; ofi cyna solidarystów rosyjskich stała się głównym wydawcą dzieł 
Lewickiego). W obozie – wydawałoby się, że w skrajnie niesprzyjających 
ku temu warunkach – rosyjski myśliciel napisał i wydał swą pierwszą pra-
cę teoretyczną79. W październiku 1949 roku fi lozof odpłynął wraz z rodziną 
z portu w Bremie w kierunku „nowego lądu”, postanowił bowiem udać się 

78  Cyt. za: G. Young, The House of Secrets. Russian Resistance to the Soviet Regime Today, New 
York 1959, s. 170.

79  Jest on autorem następujących pozycji książkowych: Podstawy światopoglądu organicznego 
(Osnowy organiczeskogo mirowozzrienija, 1946); Tragedia wolności (Tragedija swobody, 1958); Szkice 
z historii rosyjskiej myśli fi lozofi cznej i społecznej (Oczerki po istorii russkoj fi łosofskoj i obszczestwiennoj 
mysli, t. 1: 1968, t. 2: 1981).
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do Stanów Zjednoczonych. Po przybyciu do Nowego Świata początkowo był 
zmuszony do podejmowania się różnych prac dorywczych, w tym także fi -
zycznych, ale mimo to stosunkowo szybko został pracownikiem Georgetown 
University. Wykładał historię literatury i fi lozofi i rosyjskiej, a także nauczał 
języka rosyjskiego. Przez kilka lat był członkiem redakcji radia „Głos Ame-
ryki”, i zarazem przez cały okres powojenny współpracował z zachodnimi 
emigracyjnymi czasopismami rosyjskojęzycznymi80. Przez wiele lat wytrwale 
pracował nad historią fi lozofi i rosyjskiej, która po publikacji na trwałe weszła 
do kanonu historiografi i myśli rosyjskiej. Do końca swoich dni fi lozof pozo-
stał niewzruszenie wierny założeniom solidarystycznym; dlatego też można 
(a zdanie to nie będzie odosobnione) uznać go za „głównego ideologa solida-
ryzmu rosyjskiego”81. Sergiusz Lewicki zmarł w 1983 roku w Waszyngtonie. 
Śmierć fi lozofa ostatecznie „zamknęła” rozdział jego życia, niemniej idee – jak 
wiadomo – trwają w swoim własnym czasie, żyją w każdym akcie ich współ-
myślenia. Czy zatem myśl Lewickiego domknęła dzieje ideologii solidaryzmu 
rosyjskiego, czy wręcz otworzyła przed nią nowe horyzonty? – to już pokaże 
(niekoniecznie najbliższa) przyszłość. To przyszłość bowiem stanowi swoiste 
kryterium dla przeszłości, teraźniejszość idei natomiast bywa niekiedy dla 
zewnętrznego obserwatora (w tym także badacza) nazbyt wieloznaczna. 

Ostatnim tekstem teoretyka solidaryzmu rosyjskiego okazał się, napisany 
zaledwie miesiąc przed śmiercią, artykuł O paryskiej nucie, poświęcony tak 
niejednoznacznym – zarówno w perspektywie życiowej, jak i ideowej – po-
stawom emigracyjnych fi lozofów rosyjskich w okresie drugiej wojny świato-
wej, w tym zwłaszcza „politycznej bierdiajewszczyznie” oraz (przyznajmy, 
że budzącej największe kontrowersje) antykomunistycznej i profaszystow-
skiej postawie Borysa Wyszesławcewa; co też w sposób poniekąd symbolicz-
ny może dopiąć klamrę naszych rozważań82.

80  Między innymi: „Grani”, „Mysl’”, „Nowoje russkoje słowo”, „Nowyj żurnał”, „Posev”, 
„Russkaja mysl’”.

81  Je. Romanow, W bor’bie za Rossiju. Wospominanija, Moskwa 1999, s. 295, przyp. 110.
82  Termin „polityczna bierdiajewszczyzna” pochodzi od nieprzejednanego wroga komuni-

zmu rosyjskiego, jakim bez wątpienia był Sergiusz Lewicki. Wyraża on ambiwalentny (sytuacyj-
nie aprobatywny) stosunek Bierdiajewa do walczącego i, co najważniejsze, zwycięskiego ZSRR 
w drugiej wojnie światowej. Lewicki nader dosadnie i krytycznie stwierdzał, że: „Swoimi ostatni-
mi, proradzieckimi pismami Bierdiajew wyrządził wiele szkód sprawie antybolszewickiej” (por. 
S.A. Lewickij, Bierdiajew: prorok ili jeretik [w:] N.A. Bierdiajew: pro et contra, op.cit., s. 515).
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(prolegomena etyczne Borysa Wyszesławcewa)

Bo mądrość to rzecz niezaprzeczenie piękna, a Eros to miłość tego, co piękne; przeto musi 
Eros być miłośnikiem mądrości, fi lozofem, a fi lozofem będąc, pośrodku jest pomiędzy

mądrością i głupotą.

Platon 

Wszystkie cnoty pomagają duchowi wznieść się ku boskiemu Erosowi…

Maksym Wyznawca

1. KIM BYŁ ŚW. PAWEŁ?

Przypomnijmy sobie mowę św. Pawła na ateńskim Areopagu, jaką apostoł 
wygłosił z inicjatywy „niektórych fi lozofów epikurejskich i stoickich”; pa-
miętamy zapewne, że wtedy większość z nich powiedziała: „Posłuchamy cię 
o tym innym razem” (por. Dz 17, 18–34)∗. Być może nadszedł czas – według 
Wyszesławcewa – aby fi lozofowie wsłuchali się w głos apostoła1. Czyżby za-
tem ten dwudziestowieczny rosyjski i chrześcijański „epikurejczyk” przyjął 
i na swój sposób rozwinął to przesłanie? W oczach fi lozofa św. Paweł jawi 
się niewątpliwie jako postać o znaczeniu wciąż aktualnym, a w XX wieku 
bardziej niż kiedykolwiek indziej; co więcej, myśl apostoła narodów została 
przezeń uznana za szczególnie przydatną w walce ze współczesnymi zagro-
żeniami. Przydatną, gdyż prawdziwą, aletheia-logiczną, a więc „odsłaniającą” 
podłoże kryzysu współczesności. W tym ujęciu Paweł Apostoł jest traktowa-
ny jako pierwszy fi lozof chrześcijański, który zachowuje wierność objawieniu 
i w doskonały sposób je rozwija. Jest to fi lozofi czna interpretacja postaci św. 
Pawła idąca wbrew linii wytyczonej niegdyś przez Nietzschego. Przy takim 
podejściu nietzscheański dysangelista mógłby być co najwyżej perwersyjnym 

∗  Cytaty biblijne według: Biblia Tysiąclecia, wyd. 3, Poznań–Warszawa 1987.
1  Można powiedzieć, że założenia fi lozofi czne Wyszesławcewa, zwłaszcza wyjściowe i klu-

czowe dla teorii etycznej, stanowią rodzaj komentarza fi lozofi cznego do podstawowych idei św. 
Pawła (przede wszystkim zawartych w Liście do Rzymian, 1–10). 
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zaprzeczeniem i wypaczeniem idei „całkowitej wierności objawieniu”, której 
znaczenie z tak niezmiennym uporem podkreślał rosyjski myśliciel: „Filozo-
fi a apostoła Pawła z jej dialektycznym przeciwstawieniem Prawa i Łaski nie 
jest niczym innym, jak dążeniem do ujęcia pełni tego odkrycia, tego »Obja-
wienia«, otrzymanego od Nauczyciela”2. W przekonaniu Wyszesławcewa św. 
Paweł jest nade wszystko apostołem Jezusa Chrystusa, ale pozostaje również 
– a może raczej wciąż staje się – „źródłowym” fi lozofem chrześcijańskim. Na 
potwierdzenie tej źródłowości, wierności czy wręcz „ortodoksyjności” – o ile 
w ogóle można tak mówić w wypadku religijnego „nowatora”, jakim, i to 
w zasadniczym sensie, jawił się „trzynasty apostoł” – rosyjski fi lozof przy-
woływał zadziwiającą zgodność dialektyki św. Pawła z duchem Ewangelii. 
Otóż przeciwieństwo Prawa∗ i łaski, na którym opiera się wspomniana „ge-
nialna dialektyka” Pawła Apostoła, przenika całość Ewangelii. Wyszesław-
cew ujmuje postać św. Pawła w taki sposób, aby móc przedstawić go jako 
umysł wybitnie dialektyczny, który w swym duchowo-intelektualnym na-
tężeniu osiągnął dotychczas niedosiężny „szczyt dialektyczno-fi lozofi czny”; 
to właśnie dlatego należy wciąż od nowa podkreślać „nowatorstwo” i nie-
słabnącą aktualność św. Pawła3. W przekonaniu rosyjskiego fi lozofa myślenie 
Apostoła łączy w sobie intuicję i dialektykę, a zatem opiera się na metodzie 
fi lozofi cznej4. Metodzie – dodajmy – równoznacznej z platońskim sposobem 
pojmowania tego, czym jest prawdziwa fi lozofi a. Co więcej, dialektyczność 
przeciwieństwa Prawa i łaski, którą podejmuje św. Paweł, prowadzi do peł-
nego rozwinięcia treści danej w objawieniu. Prawdy intuicyjne rozwija dialek-
tyka, niemniej sama dialektyka łączy się także z objawieniem – są to poziomy 
myślenia ściśle ze sobą połączone. Tak więc prawdziwa (scil. nie-abstrakcyj-
na) dialektyka zbliża, a nie oddala od objawienia: „Ostateczna jedność ostat-
nich przeciwieństw – będąca jednością tego, co Absolutne i relatywne, nieba 
i ziemi, Boga i człowieka – przedstawia ostatni problem dialektyki i pierwsze 

∗  Słowo „Prawo” pojawia się z dużej litery tam, gdzie mowa o prawie religijnym (biblijnym) 
i w znaczeniach pochodnych, pisane natomiast z małej litery dotyczy prawa w sensie ogólnym, 
jurystycznym bądź np. prawa naukowego, historycznego itp. oraz w sensie przenośnym.

2  Por. B.P. Wyszesławcew, Etika prieobrażennogo Erosa [w:] idem, Krizis industrialnoj kultury. 
Izbrannyje soczinienija, Moskwa 2006, s. 25. Myśliciel niemiecki utrzymywał, że: „Paweł jest ucie-
leśnieniem typu, który stanowi przeciwieństwo »posłańca dobrej nowiny«, ucieleśnienie geniu-
szu nienawiści (…). Czegóż ten dysangelista nie złożył nienawiści w ofi erze! Przede wszystkim 
wybawiciela: przybił go do s w o j e g o  krzyża. (…) Paweł po prostu przeniósł punkt ciężkości ca-
łego tego istnienia p o z a  o w o  istnienie – w k ł a m s t w o  o »zmartwychwstałym«” (F. Nietzsche, 
Antychrześcijanin, przeł. G. Sowiński, Kraków 2000, s. 52). Albo według współczesnego myśliciela 
ateistycznego, najwyraźniej zaintrygowanego postacią św. Pawła, w „moment bajkowy” – jak to 
określił Alain Badiou, znosząc tym samym odium prostego „oszustwa”, insynuowanego przez 
Nietzschego, por. A. Badiou, Święty Paweł. Ustanowienie uniwersalizmu, przeł. J. Kutyła i P. Moś-
cicki, Kraków 2007, s. 17.

3  B.P. Wyszesławcew, Wiecznoje w russkoj fi łosofi i [w:] idem, Krizis industrialnoj kultury. Iz-
brannyje soczinienija, Moskwa 2006, s. 746; por. idem, Etika prieobrażennogo Erosa, op.cit., s. 35–36 
i 54.

4  Por. B.P. Wyszesławcew, Wiecznoje w russkoj fi łosofi i, op.cit., s. 799.
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przeżycie chrześcijańskiego objawienia”5. Wiedział także o tym inny, znacz-
nie później działający, mistrz dialektycznych rozwinięć istotowych treści ob-
jawienia, a mianowicie Mikołaj z Kuzy, do którego skądinąd Wyszesławcew 
niejednokrotnie w swych rozważaniach się odwoływał. Obrazowo mówiąc: 
dialektyka łączy ziemię z niebem. Chrześcijaństwo – i to zapewne w dużym 
stopniu za przyczyną „trzynastego apostoła” – jest w swej istocie przeniknię-
te zasadą dialektyczności: 

Chrześcijaństwo jest na wskroś dialektyczne, wznosi się do poziomu pojęć gra-
nicznych, które są antynomiczne; odkrywa i przeżywa wyższe antynomie świata 
i duszy, immanencji i transcendencji; obiecuje odnalezienie ich rozstrzygnięcia, 
przeczuwa to rozwiązanie i pokłada nadzieję w ich odnalezieniu6. 

Nie sposób nie odnieść wrażenia, że stosunek rosyjskiego myśliciela do 
św. Pawła naznaczony był szczególną bliskością. Owego znaczenia postaci 
Apostoła nie można oczywiście sprowadzać wyłącznie do „pokrewieństwa” 
wrażliwości, empatyczności albo umysłowości (zresztą nie zapominajmy, iż 
„prawosławny epikureizm”, a nawet „erotyczny platonizm” rosyjskiego fi lo-
zofa to bądź co bądź postawa życiowa znacznie odbiegająca od wskazań apo-
stoła), ale jest ono raczej wyrazem uznania jej za fundament religii i fi lozofi i 
chrześcijańskiej. 

Warto nadto zauważyć, że postać św. Pawła posłużyła Wyszesławcewowi 
również do celów, można by rzec, doraźnych. Otóż jak wiadomo, fanatycz-
ny faryzeusz, Szaweł z Tarsu, w wyniku doświadczonej wizji religijnej stał 
się apostołem chrześcijaństwa i takim też sposobem ten niegdyś gorliwy wy-
znawca judaizmu przemienił się w nie mniej żarliwego głosiciela Chrystusa. 
Opierając się na przykładzie życia Apostoła, rosyjski fi lozof najwyraźniej do-
szedł do wniosku, że konwersja religijna jest wśród ludzi „wierzących” bar-
dziej prawdopodobna niż ewentualne wzbudzenie wiary u sceptyka. A jeśli 
jest tak rzeczywiście i jeśli ponadto uznać, że socjalizm to w istocie wypaczona 
forma religii – co bynajmniej w tym czasie nie było poglądem odosobnionym 
– to można też żywić nadzieję, że „(…) zwyrodniała religijność może w jed-
nej chwili przejść w religijność wyższą i prawdziwą”7. Wydaje się, że zgod-
nie z intencją fi lozofa to właśnie postać św. Pawła miałaby stać się symbolem 
takiego duchowego, chrześcijańskiego odrodzenia narodu rosyjskiego i tym 
samym wyznaczać jego drogę „od socjalizmu do chrześcijaństwa”. Niemniej 
ujmowane w ten sposób zarówno aktualność samego przesłania, jak i jego rola 
w świecie nie wyczerpują w żadnej mierze ani historycznego, ani tym bardziej 
religijnego znaczenia nauki św. Pawła. Filozof bowiem dostrzegał w niej nie 
tylko aktualność, ale przede wszystkim podkreślał jej „powszechność”.

Zanim jednak przejdziemy do uniwersalnego wymiaru myśli św. Pawła, 
należałoby bliżej się przyjrzeć jego postaci. Wspomniana wcześniej „intym-

5  Ibidem, s. 736.
6  Ibidem. Na tę dialektyczną naturę chrześcijaństwa zwraca również uwagę Louis Dupré, 

Inny wymiar, przeł. S. Lewandowska-Głuszyńska, Kraków 2003, s. 14. 
7  B.P. Wyszesławcew, Wiera, niewierije i fanatizm, Paris–Warszawa 1928, s. 30.
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ność” zawarta w spojrzeniu rosyjskiego fi lozofa na „trzynastego apostoła” 
może dopiero otworzyć właściwą perspektywę uniwersalną. Postać ta stała 
się bowiem dla Wyszesławcewa pewną fi gurą – fi gurą losu człowieka w świe-
cie. Stosunek św. Pawła do Jezusa przyjmuje charakter „życiowego dramatu” 
i jest w pewnym sensie powtórzeniem sytuacji, w jakiej znalazł się Platon po 
śmierci Sokratesa8. Tym „dramatem życiowym” św. Pawła była oczywiście 
śmierć krzyżowa Chrystusa, przeżywana przez niego jako niewyobrażalne 
poniżenie tego, co najwyższe. Dlatego też uniwersalny wymiar przesłania, 
jakie wypływa z takiego przeżycia, staje się czymś niekwestionowalnym. 
Otóż „dramat życiowy” św. Pawła to także dramat życiowy każdego nosi-
ciela wartości w świecie; w świecie – podkreślmy – z natury nieprzyjaznym 
wartościom. Tak więc poddając namysłowi przesłanie, które mogłoby wy-
nikać (a dla myśliciela rzeczywiście wynika) ze wspomnianego „skandalu” 
w życiu i nauczaniu św. Pawła, należy zwrócić uwagę na rzecz zasadniczą, 
a mianowicie na to, że sprzeczność Prawa i łaski jest podstawowym, prawdzi-
wym „dramatem dziejów” – w wymiarze uniwersalnym; i jednocześnie „dra-
matem życiowym”, dokonującym się w każdym poszczególnym człowieku 
– w wymiarze indywidualnym. Omawiana sprzeczność swój najpełniejszy 
wyraz – a więc łączący w sobie tragizm indywidualny i uniwersalny – znala-
zła w osobie i losie św. Pawła9. Możemy, rzecz jasna, wskazać na wcześniej-
szą jej prefi gurację, czyli Platona, który powtórnie narodził się jako fi lozof po 
śmierci Sokratesa, ale jest to wzorzec niedoskonały. Sokrates mimo wszystko 
pozostaje „męczennikiem prawa”, który przyjął wyrok w imię posłuszeń-
stwa prawom swego polis, a i sam Platon, uczeń Sokratesa, chciał przecież 
„zbawiać” świat przez stanowienie doskonałych praw. Można więc rzec, iż 
obaj ci „antyczni mężowie” znajdują się jeszcze „pod brzemieniem prawa”. 
Niemniej fi lozof ateński był już naznaczony świadomością tragizmu i dążył 
do jego przekroczenia. Platon bowiem: „(…) pragnie miłości do konkretnego 
obrazu, do żywego wcielenia mądrości. Sokratesowi oddał Platon żywą pełnię 
swego Erosa, los Sokratesa stał się »dramatem życiowym Platona« (W. Sołow-

8  Pisał Włodzimierz Sołowjow: „Śmierć Sokratesa, kiedy już Platon ją przebolał, zrodziła 
nowy pogląd na świat – Platoński idealizm. Pierwsza podstawa, »przesłanka większa« tego świa-
topoglądu zawierała się w nauce Sokratesa; przesłanka mniejsza była dana przez jego śmierć; 
geniusz Platona wyprowadził wniosek, który pozostał ukryty dla innych uczniów Sokratesa” 
(W. Sołowjow, Dramat życiowy Platona [w:] idem, Wybór pism, przeł. J. Zychowicz, Poznań 1988, 
t. 3, s. 54). Wyszesławcew zwraca także uwagę na (inny) życiowy dramat Platona, przynajmniej 
po części wynikający z jego aspiracji państwotwórczych, ale przede wszystkim należałoby tutaj 
mówić o dramacie „fi lozofi i dobra”: „(…) dobro, wprowadzane metodą przymusu totalitarnego 
i znoszące wolność osoby, przekształca się w wielkie zło, nawet jeśli te idee [podpadające zakre-
sowo pod pojęcie „dobra” – L.A.] nie są fałszywe” (B.P. Wyszesławcew, Krizis industrialnoj kul-
tury [w:] idem, Krizis industrialnoj kultury. Izbrannyje soczinienija, Moskwa 2006, s. 536; por. idem, 
Paradoksy kommunizma, „Put’” 1926, nr 3, s. 84 [reprint: Put’. Organ russkoj rieligioznoj mysli, kniga 
1 (I–VI), Moskwa 1992]); por. też niżej rozdz. IV, 4, s. 193–194.

9  B.P. Wyszesławcew, Etika prieobrażennogo Erosa, op.cit., s. 39–40.
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jow), z nim żyje, umiera i zmartwychwstaje”10. Tak więc można wskazywać 
tutaj na pewną zaistniałą analogię: w dialogach Platońskich „nie ma Plato-
na, jest Sokrates” i także u św. Pawła „nie ma już Pawła, lecz jest Chrystus” 
(nie wspominając o niegdysiejszym Szawle), bowiem – jak Apostoł wyznał 
– „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2, 20). Różnica 
polegałaby na tym, że Sokrates pozostaje wcieleniem mądrości niedoskonałej, 
natomiast Chrystus jest wcieleniem Mądrości Przedwiecznej. Ale zarówno 
z losu Sokratesa, jak i losu Jezusa można wywieść zasadniczą naukę. Przesła-
nie w niej zawarte niesie tę oto prawdę, iż szczytem tragicznej sprzeczności 
jest sytuacja, w której człowiek zasługujący na najwyższe uznanie jest skazy-
wany na śmierć. To dlatego narzuca się analogia Sokratesa jako „prefi gury” 
cierpienia i śmierci Chrystusa. Ale tutaj fi lozof osiąga wielce już znaczącą – 
żeby nie powiedzieć przekreślającą wszelką analogię – granicę umierającego 
Boga i człowieka zarazem, skrajnego poniżenia tego, co najwyższe; a to z ko-
lei może posłużyć mu do unaocznienia sensu tragizmu, gdyż „szczytem tego, 
co tragiczne jest Golgota”11.

2. FILOZOF FICHTE I APOSTOŁ PAWEŁ (PRAWO I ETYKA, 
PRAWO I ŁASKA) 

Nowa etyka została skierowana przeciwko wszelkim formom etyki, które 
sprowadzałyby ją do normatywizmu. Takie przesłanie odczytuje Wyszesław-
cew u apostoła Pawła. Z nowożytnej perspektywy ta „nowa” etyka jest jed-
nak w swej istocie etyką „starą”, niemniej ciągle „od nowa” – zapoznawaną. 
Dlatego zanim przejdziemy do Pawłowych anty-nomii (sprzeczności tkwią-
cych w samym prawie i rodzącej się stąd nieufności do prawa jako takiego), 
powinniśmy spojrzeć na punkt wyjścia, który posłużył rosyjskiemu fi lozofo-
wi za fundament w jego walce z jurydyzmem w fi lozofi i i religii.

Istotne przesłanki do stworzenia etyki konkretnej rosyjski myśliciel odna-
lazł na gruncie poglądów Johanna Gottlieba Fichtego (1762–1814). Pisał o tym 
następująco: 

Takie są zadania wyższej moralności: budować to, co indywidualne i niepo-
wtarzalne w sferze wyższych wartości, w życiu idei; ożywiać współbrzmienie 
niepowtarzalnie różnych i jednocześnie wzajemnie dopełniających się duchów 
indywidualnych. (…) ten ostatni i wyższy stopień królestwa wolności jest nie-

10  Ibidem, s. 68. Pewne podobieństwo „losów pośmiertnych” Sokratesa i Jezusa wskazuje 
na ich szczególną moc sublimującą: „Tylko obraz żywej wcielonej wartości i świętości podbija 
i »oczarowuje« wszystkie siły duszy. Wyższa sublimacja jest sublimacją Erosa za pomocą wyob-
rażenia. Dlatego też obraz Sokratesa w Akademii i szkołach sokratejskich odgrywał taką samą 
»sublimującą« rolę, jak i Obraz Chrystusa wśród chrześcijan” (B.P. Wyszesławcew, Etika sublima-
cii kak prieodolienije moralizma, „Put’” 1930, nr 23, s. 24).  

11  B.P. Wyszesławcew, Wiecznoje w russkoj fi łosofi i, op.cit., s. 713.
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osiągalny dla prawa i znajduje się poza tym wszystkim, co jurydyczne. Prawo nie 
może stworzyć systemu indywidualności konkretnych, albowiem zawsze ma do 
czynienia z tym, co ogólne, równe, jednorodne12. 

Prawo zatem dotyczy wolności zewnętrznej, natomiast moralność – 
wolności wewnętrznej. Prawo jest jedno i jednakowe dla wszystkich, gdyż 
wszyscy powinni w równym stopniu ograniczać swą wolność ze względu na 
pozostałych. Inaczej rzecz ma się z moralnością, która przede wszystkim od-
nosi się do indywidualności. Co prawda, dąży ona do ustanowienia jedności, 
lecz jest to jedność organiczna, na którą składają się nakazy indywidualne. 
W przekonaniu tym można się dopatrywać – jak czyni to jeden z rosyjskich 
autorów – skłonności teoretycznych, które jakoby odbiegają od dominujących 
ujęć fi lozofi i zachodniej, a dają się sprowadzić do uwarunkowania wolności 
indywidualnej przez jej osadzenie we wspólnocie moralnej. Zdaniem Wysze-
sławcewa, podporządkowanie moralności prawu, czyli czysto jurydyczne 
podejście do indywidualności, prowadzi do jej zniszczenia. Pozytywna więź 
prawa i moralności polega wszak na tym, że wyższa moralność nie tyle prze-
kracza prawo, co raczej podnosi je na wyższy stopień, czyniąc tym samym 
wewnętrznie obowiązującym13. Wspomniane „wznoszenie” bądź „uwznio-
ślanie” prawa, będące jednocześnie procesem jego interioryzacji, dokonuje 
się wskutek procesu sublimacji. W ten sposób pojawia się możliwość usta-
nowienia „wolnej moralnej wspólnoty”, „etycznego systemu monad”, albo 
jeszcze inaczej mówiąc – „systemu inteligencji”. A należy dopowiedzieć, że 
wszystkie przywołane określenia stanowią bliższy lub dalszy odpowiednik 
kantowskiej koncepcji „królestwa celów”, a także chrześcijańskiej idei „obco-
wania świętych”. Otóż tym co najważniejsze w tak ustanowionej wspólnocie 
etycznej jest zapewne przekonanie o łączności życia moralnego z życiem spo-
łecznym „w obliczu Boga” (resp. Absolutu).

Dla zjednoczenia z Bogiem – utrzymuje przywoływany badacz rosyjskich in-
terpretacji fi lozofi i fi chteańskiej – konieczna jest pewna wspólnota, znana na Rusi 
pod nazwą sobornosti („Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam je-
stem pośród nich” [Mt 18, 20]). Nasza bezpośrednia więź z Bogiem może być więc 
uznana za prawdziwą tylko wtedy, gdy pozostaje w jedności we wspólnocie za-
pośredniczonej całością bytu ziemskiego, która zabezpiecza swą konkretność po-
przez zaangażowaną działalność każdego [członka tej jedności], odpowiadającą 
jego ziemskiemu przeznaczeniu14. 

Rosyjski myśliciel w fi chteańskiej idei „powołania człowieka” dostrze-
gał przesłanie, iż: „(…) każdy powinien poznać swoje indywidualne miejsce 

12  Idem, Etika Fichtie. Osnowy prawa i nrawstwiennosti w sistiemie transciendentalnoj fi łosofi i, 
Moskwa 1914, s. 428–429.

13  Por. W.W. Lazariew, Ob eticzeskom osmyslenii fi łosofi i Fichtie w Rossii w konce XIX – na-
czale XX wieka [w:] Fiłosofi ja Fichtie w Rossii, (red.) W.F. Pustarnakow, Sankt-Pietierburg 2000, 
s. 323–325. 

14  W.W. Lazariew, Eticzeskaja mysl’ w Giermanii i Rossii. Osmyslienije fi chtieanstwa russkimi 
fi łosofami konca XIX – naczała XX wieka, Moskwa 2006, s. 164.  



51II. ŻYWIOŁ I DUCH, CZYLI EROS PRZEOBRAŻONY

w nieskończonym królestwie wolnych i rozumnych istot, w całym »systemie 
jednostek« oraz miejsce wszystkich ogniw swych działań w postępującym 
szeregu twórczości ogólnoludzkiej”15. Jak starał się to dookreślić rosyjski ba-
dacz, powyższy wywód można sprowadzić do dewizy: „znaj swoje miejsce 
w szeregu!” – co rzekomo dość dobrze odpowiada mentalności i światopo-
glądowi rosyjskiemu16. Nieco uogólniając, należałoby zatem przyznać, że to 
właśnie w swych wczesnych studiach fi chteańskich odnalazł Wyszesławcew 
podstawowe motywy, które następnie rozwijał w samodzielnych już dzie-
łach fi lozofi cznych. Nie jest bynajmniej rozstrzygnięta sprawa, w jakim stop-
niu myśliciel rosyjski odkrywał te prawdy w dziełach Fichtego, a w jakim 
stopniu interpretował myśli niemieckiego fi lozofa, opierając się na uprzednio 
już ukształtowanych własnych poglądach17. Wydaje się przeto oczywiste, że 
w swej interpretacji podążał w kierunku metafi zyki wszechjedności, dostrze-
gając w fi chteańskim „ja” zasadę jedności wielości. Owo unum collectivum, 
obejmujące wszystkie indywidualności i całość bytów rozumnych należy 
z kolei odnieść do „Ja” absolutnego, przekraczającego możliwość ujęcia sy-
stemowego, gdyż w swych korzeniach pozostającego nieskończenie irracjo-
nalnym. Tak więc domniemana i zakładana absolutna harmonia, czyli ideał 
i cel dążenia etycznego, może na poziomie bytu ziemskiego zaistnieć tylko 
w postaci potencjalnej (nieskończoność potencjalna) – i to właśnie do etyki 
przynależy powinność realizacji owego ideału. Dodajmy, że w rozumieniu 
Fichtego fi lozofi a praktyczna dotyczy moralności, prawa i państwa. Te ostat-
nie są natomiast traktowane jako warunki możliwości wyższej moralności, a 
w konsekwencji uznane też za konieczne stopnie do realizacji idei dobra.

 A jednak Wyszesławcew nie pozostanie do końca wierny przekonaniom 
niemieckiego fi lozofa. Otóż niepokój wyrastający z teoretycznych, antropo-
logicznych „pęknięć” na pograniczu prawa i moralności niezadługo da o so-
bie znać w całej swej rozpiętości; dlatego też myśliciel będzie poszukiwał ich 
nowego, chociaż od zarania ery chrześcijańskiej już jakoś możliwego, ujęcia. 
Niestety, wbrew niegdysiejszym nadziejom ogólne prawo i indywidual-
na moralność, czyli przymus prawa i wolność etyczna, nie dają się do koń-
ca zharmonizować. Sytuację pogarsza jeszcze stale narastająca świadomość 
przeciwskuteczności samych nakazów prawnych. W związku z tym, jak już 
wiemy, fi lozof kieruje swoją uwagę na przesłanie św. Pawła – niejako odkry-
wając i zarazem wskazując na jego przykładzie na źródła stających przed nim 
samym paradoksów. To bowiem św. Paweł odsłonił prawdy, które – mniej-
sza o to, czy w sposób świadomy, czy nieświadomy – zakryto później, a do 
których wedle rosyjskiego fi lozofa należy niezwłocznie powrócić. Trzeba bo-
wiem na nowo odkryć „serce” kultury chrześcijańskiej, a sercem tym jest ety-
ka łaski, sublimowanego Erosa. Stąd wydaje się o wiele bardziej zrozumiałe 

15  B.P. Wyszesławcew, Etika Fichtie, op.cit., s. 208.
16  W.W. Lazariew, Eticzeskaja mysl’ w Giermanii i Rossii, op.cit., s. 167. 
17  Por. S. Mazurek, Charis i charisma (Borys Wyszesławcew) [w:] idem, Utopia i łaska. Idea rewo-

lucji moralnej w rosyjskiej fi lozofi i religijnej, Warszawa 2006, s. 172–173.
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to szczególne zainteresowanie, jakim darzył rosyjski myśliciel „fi lozofi ę ser-
ca”. Dokonana przez Wyszesławcewa interpretacja i jego sposób odczytania 
myśli „trzynastego apostoła” zostały jednak naznaczone spojrzeniem przez 
pryzmat dziejów fi lozofi i, w tym przede wszystkim teorię nieświadomości 
– odkrytą przezeń u Fichtego, a także aksjologię – wypracowaną przez dwu-
dziestowiecznych myślicieli. Patrząc z tej perspektywy, widzimy, że każda 
religia ustanawia własne systemy wartości etycznych, które bynajmniej nie 
są do siebie nawzajem sprowadzalne. Na czym wobec tego polega samo ob-
jawienie chrześcijańskie? Odpowie: Na głoszeniu nowego systemu wartości, 
symbolizowanego przez Królestwo Boże. Przesłanie Nowego Testamentu jest 
więc tożsame głoszeniu nowego systemu wartości. Jeśli rzeczywiście tak się 
dzieje – to wtedy „to, co nowe”, ustala się w swym byciu na zasadzie przeci-
wieństwa do „tego, co stare”; łaska działa w opozycji do statycznego, skiero-
wanego ku przeszłości Prawa, starającego się jedynie podtrzymywać religijne 
status quo. Budowa Królestwa Bożego dokonuje się we współdziałaniu, „ko-
operacji” Boga i człowieka, w nieustannej gotowości przyjęcia tego, co w spo-
sób nieoczekiwany przychodzi od transcendentnego i „uczłowieczającego 
się” Boga. Wreszcie jest ono – inicjującym i podtrzymującym – otwarciem się 
na działanie łaski18. Ale zarazem stanowi przesłanie i wezwanie etyczne. Idea 
Królestwa Bożego wnosi bowiem w życie ludzkości całkowicie nowy zaczyn 
duchowy, który wprost się przyczynia do powstania fermentu intelektual-
nego. Tym samym jest również wezwaniem do twórczości, jak głosił fi lozof 
wespół z Bierdiajewem.

Czym zatem jest „to, co nowe”? W symbolu Królestwa Bożego możemy się 
dopatrzeć takich jego znaczeń, jak ulżenie, wyzwolenie, zaproszenie na ucztę, 
radość (charis, gratia), łaska, miłość, piękno, pocieszenie. To w końcu – moż-
liwość wolności. I to właśnie systematyzacja tych pojęć tworzy nowy system 
wartości, metaforycznie oddawany przez obraz Królestwa Bożego. Jednakże 
ustanawianie nowych wartości jest jednocześnie ich zderzaniem z wartościa-
mi zastanymi. Co więcej, jest to przecież również zderzanie nosicieli tychże 
wartości. Stąd powstaje tragiczny konfl ikt wartości i ludzi je wyznających. 
W przekonaniu fi lozofa ci, którzy z całym oddaniem służą „prawu” zawsze 
prześladowali i będą prześladować „czcicieli wolności i ducha”19. Nie powin-
no zatem nadmiernie dziwić, że dzieje, i to nie tylko dzieje religii, jawią się 
jako konfl ikt wartości z reguły przeobrażający się w tragiczne konfrontacje 
ich nosicieli. Los św. Pawła jest tego najlepszym przykładem. Tak więc ten 
sprzeczny i tragiczny los wartości w świecie wymaga wielkich osobowości, 
które by zdołały unieść ciężar walki. Świadom tej prawdy fi lozof podkreślał, 
że: „(…) nieznośność tragicznego losu nosi w sobie i znosi [sobą] tragiczny 
bohater, święty męczennik, cierpiący Bóg”20. Uwaga ta naprowadza nas na 
ścieżkę wyznaczającą możliwość przezwyciężenia tragizmu, choć droga do 

18  Por. B.P. Wyszesławcew, Etika prieobrażennogo Erosa, op.cit., s. 26.
19  Ibidem, s. 38.
20  Idem, Wiecznoje w russkoj fi łosofi i, op.cit., s. 714.
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tego pozostaje wciąż jeszcze daleka. Można tymczasem powiedzieć, że dla 
Wyszesławcewa św. Paweł jest przede wszystkim głosicielem łaski i dialek-
tycznym, a więc również tragicznym, przeciwnikiem Prawa. W tym ujęciu 
dialektyka zarysowuje się jako intelektualny wyraz egzystencjalno-historycz-
nej drogi, która ostatecznie powinna prowadzić do wyjawienia samej możli-
wości przezwyciężenia tragizmu.

Warto w tym miejscu zaznaczyć – co, wydaje się, stanowi istotny punkt 
odniesienia dla tych rozważań – iż przeciwstawienie Prawa i łaski spotyka-
my już w jedenastowiecznym zabytku literatury staroruskiej – Słowie o Prawie 
i łasce Metropolity Iłariona21. Sam myśliciel wprawdzie wprost nie powołuje 
się na to dzieło, niemniej można powiedzieć, że rozważania Wyszesławce-
wa, zachowując swą uniwersalność, całkiem nieźle wpisują się w tradycję 
bizantyńsko-rosyjską. Podobnie zresztą jak i jego stosunek do Platona, pla-
tonizmu chrześcijańskiego i wyrosłej na tym gruncie teologii wschodnich Oj-
ców Kościoła (najczęściej pojawiają się Pseudo-Dionizy Areopagita, Maksym 
Wyznawca, Ojcowie kapadoccy, Grzegorz Palamas). Zasadniczym odniesie-
niem dla fi lozofa pozostaje jednak Paweł z Tarsu, zhellenizowany Żyd, który 
stał się dlań „punktem wyjścia”, aczkolwiek nie jedynym; wszak apostoł nie 
działał w intelektualnej próżni.

Aby podjąć próbę rozjaśnienia sensu tragizmu, który w sposób paradyg-
matyczny „objawia się” u podstaw kultury chrześcijańskiej, trzeba przynaj-
mniej na moment powrócić do źródeł przedchrześcijańskich, łączących nad-
to swe wody z nurtem judaistycznym. W związku z tym stawiając pytanie: 
czym właściwie dla świadomości chrześcijańskiej jest Prawo? – należy cofnąć 
się do Platona. W przekonaniu Wyszesławcewa, myśliciel grecki jako fi lozof 
państwa i prawa paradoksalnie umiejscowił sam siebie „poza historią”. Czyż 
bowiem to nie Platon wprowadził „idealistyczny” – co w pewnym sensie nie 
powinno być zarzutem w ustach Wyszesławcewa – ale tym samym również 
abstrakcyjny sposób patrzenia na konkretną rzeczywistość? To dlatego „to, co 
ogólne”, stało się dlań normą, prawem dla „tego, co indywidualne”. A takie 
podejście pozostaje już w całkowitej sprzeczności z podstawowymi tezami 
rosyjskiego myśliciela. Ten bowiem, odnosząc się do zagadnienia stosunku 
ogólnych „praw” historii do konkretnej „rzeczywistości historycznej”, utrzy-
mywał, że „nie istnieją żadne prawa historii”. W związku z tym ostatnim pisał: 

Tworzenie historii człowieka, narodu i ludzkości wymyka się wszelkiej normie, 
chociażby dlatego, że tworzenie historii ma charakter indywidualny i niepowta-
rzalny stosownie do każdej sytuacji historycznej i tworzy się zawsze to, co od-

21  Por. Metropolita Iłarion, Słowo o Prawie i łasce [w:] Słowo o Bogu i człowieku. Myśl religij-
na Słowian Wschodnich doby staroruskiej, wybr., przeł. i oprac. R. Łużny, Kraków 1995, s. 39–52; 
zwłaszcza alegoria Hagar i Sary (s. 40), a także uniwersalizm łaski i partykularyzm narodowy 
Prawa (s. 41). Wadim Sapow twierdzi wręcz, iż to właśnie ten zabytek piśmiennictwa ruskiego 
zapoczątkował nurt rosyjskiej fi lozofi i religijnej, której zwieńczeniem jest Etyka przeobrażonego 
Erosa (oraz O tym, co wieczne w fi lozofi i rosyjskiej) Borysa Wyszesławcewa, por. W.W. Sapow, Fiło-
sof prieobrażennogo Erosa [w:] B.P. Wyszesławcew, Etika prieobrażennogo Erosa. Wiecznoje w russkoj 
fi łosofi i, Moskwa 1994, s. 5. 
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wiecznie nowe, dotąd niebyłe; natomiast norma wszelkiego prawa [zakona] – jest 
ogólnym prawidłem, abstrahującym od pojedynczych, konkretnych przypadków 
oraz prawidłem konserwatywnym, wymagającym zachowania tego, co dotych-
czas zostało ustanowione i przyjęte22.

Zapytajmy jeszcze o to, co mają wspólnego starożytni Żydzi i Grecy? Otóż 
wiele ich łączy: zbliża ich do siebie sama natura prawa, jakiemu obie kultury 
przydają decydujące znaczenie w swych projektach życia-w-świecie. Ponadto 
zaś obydwie stoją u podwalin nowej cywilizacji chrześcijańskiej. Nie nale-
ży też zapominać, że wschodnie połacie Imperium Romanum, gdzie prze-
cież zrodziło się chrześcijaństwo, były już mocno zhellenizowane i poddane 
prawu rzymskiemu. Wydaje się, że w ocenie myśliciela to właśnie owe ze-
wnętrzne okoliczności, chociaż nie wyłącznie, dość znacząco określiły cha-
rakter chrześcijaństwa historycznego, przesłaniającego swymi zapożyczony-
mi „prawdami ziemskimi” istotne novum nauki Chrystusa. Jednocześnie stały 
się też cywilizacyjnym i kulturowym zapleczem dla „trzynastego apostoła” 
– św. Pawła, który napięcia te nosił i przeżywał w swoim własnym wnętrzu. 
Nieco inaczej wyglądało to w świecie myśli klasycznej, która najpełniej wyra-
żała się w światopoglądzie Platona.

W przekonaniu Wyszesławcewa ateński fi lozof zatrzymał się na hierar-
chicznym pojęciu władzy. Co prawda, wiedział on, że „boska hierarchia sub-
limuje władzę”, lecz nie pojmował tego, że ostatecznie sublimacja władzy 
powinna doprowadzić do jej zniesienia23. Co to oznacza? W dalszych częś-
ciach niniejszych rozważań będziemy musieli wraz z rosyjskim myślicielem 
powrócić do pytania o naturę władzy, obecnej także w świecie kultury subli-
mowanej. Tymczasem przyjmijmy, że drogę sublimacji należy przejść do koń-
ca – tak jak to postuluje Wyszesławcew. Niestety, Platon, prawdziwy twórca 
etyki sublimacji, nie podążył nią w wymiarze politycznym, i stąd też brały się 
jego spektakularne porażki w teorii i praktyce życia społeczno-politycznego. 

Ideałem kultury grecko-rzymskiej było zatem życie w państwie, zgodne 
z prawami tegoż państwa. Zostało ono nawet uznane za życie najdoskonal-
sze. W związku z tym rosyjski fi lozof przyjmuje, że to właśnie zasada prawa 
legła u podstaw etyki fi lozofi cznej antyku. Wiadomo przecież, że Sokrates 
stał się jej ofi arą, a mimo to Platon nadal utrzymywał, że państwo jest wcie-
leniem praw; podobnie zresztą czynił Arystoteles, który wprost uznawał, że 
poza państwem nie istnieje życie dla człowieka. Dopiero chrześcijaństwo – 
chociaż przeczucia tego stanu rzeczy pojawiały się w mistycznych nurtach za-
równo judaizmu, jak i kultury greckiej – postawiło w całej ostrości paradoks 
życia poza państwem; pozostając wobec niego nieufne, wskazało na ponad-
państwowe źródło człowieczeństwa: „Jesteście bogami i wszyscy – synami 
Najwyższego” (Ps 82, 6) – głosiła wszak profetyczna mądrość Starego Testa-
mentu. Mądrość – potwierdzona przez prawdę chrześcijaństwa. 

22  B.P. Wyszesławcew, Etika prieobrażennogo Erosa, op.cit., s. 32.
23  Idem, Probliema własti i jeja rieligioznyj smysł, „Put’” 1934, nr 42, s. 16.
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Spostrzeżenia te sprowadzają się do ogólnego wniosku, że wszystko to, co 
Chrystus mówił o poddaństwie prawu, skierowane było nie tylko do Żydów, 
lecz także do całej ludzkości pozachrześcijańskiej i przedchrześcijańskiej, 
która wprawdzie kierowała się w swej praktyce różnymi zasadami, niemniej 
zawsze były to etyki prawne i, co więcej, stan ten nie uległ dotąd radykal-
nej zmianie. Nie jest to więc sprawa li tylko przeszłości. Większość bowiem 
ze współczesnych – mimo uznania, że przyjście Chrystusa stało się „końcem 
prawa” – nadal „żyje” wedle zasad Starego Testamentu. Należy więc przy-
znać, że to jak dotychczas wciąż niezrealizowane przesłanie św. Pawła pozo-
staje stanowiskiem na wskroś uniwersalistycznym. Na czym natomiast ten 
uniwersalizm się zasadza i co on oznacza? „Oto myśl Pawła w całej jej uni-
wersalności: wiara i uczynki prawa – są to mające wieczne znaczenie dwie 
zasady, wobec których »nie ma ani Greka, ani Żyda, ani obrzezania, ani nie 
obrzezania« (por. Ga 3, 28)”24. 

W myśl tego przekonania św. Paweł, apostoł narodów, powinien zostać 
uznany za – chyba pierwszego w dziejach i zarazem pierwszego w pełnym 
tego słowa znaczeniu – prawdziwego obywatela świata, gdyż jego sprzeciw 
wobec Prawa nie miał charakteru jedynie partykularnego, żydowskiego, lecz 
w swych najdalszych konsekwencjach był właśnie tym wydarzeniem w życiu 
duchowo-intelektualnym ludzkości, które moglibyśmy określić – zapożycza-
jąc się terminologicznie u Alaina Badiou – jako ustanowienie uniwersalizmu. 
Historię zatem można – dokładnie tak, jak to czynił „trzynasty apostoł” – roz-
patrywać jako dialektyczne sprzężenie antynomii Prawa i łaski. Obietnicę zaś 
rozjaśnienia wspomnianej dialektyki może przynieść próba wmyślenia się 
w sposób rozumienia przez św. Pawła zarówno natury, jak i funkcji Prawa. 
A takie wyjaśnienie może z kolei posłużyć rosyjskiemu fi lozofowi do podję-
cia własnej próby przezwyciężenia antynomii, kryjącej się w „poddaństwie” 
prawu. 

Każde prawo jest stanowione – dotyczy to także prawa religijnego – w tym 
sensie, że jest ono zawsze ustanawiane przez prawodawcę, pośrednika mię-
dzy tym, co Boskie, i tym, co ludzkie. Jak utrzymuje myśliciel, „wola Boga 
przechodzi przez pryzmat natury ludzkiej” – i to w podwójnym sensie, czyli 
dającego i przyjmującego. Ponadto każdorazowo Prawo musi być dostoso-
wane do charakteru narodu, który ma być jemu poddany. W ten sposób Pra-
wo z konieczności łączy w sobie elementy pochodzenia Boskiego i ludzkie-
go. Stąd też w prawie jest zawsze obecny element prawa pozytywnego oraz 
mniej lub bardziej posunięty partykularyzm: 

Tym, co w prawie jest wieczne i boskie są wieczne wartości, które chce ono 
ochraniać, na przykład wartość życia bądź wierności, lecz sama formuła prawa 
nie jest ani wieczna, ani boska, albowiem jest stwarzana przez „pośrednika” i na 
względzie ma zawsze określone skłonności oraz charakter narodu, do którego się 
zwraca25.

24  Idem, Etika prieobrażennogo Erosa, op.cit., s. 42–43.
25  Ibidem, s. 31.
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Prawo może być ujmowane jako ogólność i przeciwstawiane temu, co 
pojedyncze, w tej sytuacji przeciw prawu świadczyłaby konkretność histo-
rii. Ale zostało ono również przeciwstawione samym wartościom, którym 
z założenia miało służyć. Paradoks Prawa polega więc na tym, że osiąga ono 
skutek odwrotny od zamierzonego. Jest bezsilne nie tylko w walce ze złem, 
ale także względem wartości, które chce wspierać. Wyzwala sprzeciw sił mu 
poddanych i zarazem nie osiąga „panowania” nad światem, który z istoty nie 
może się poddać „rządom prawa”. Pojawiają się zatem następne przeciwsta-
wienia: zmienność – niezmienność, względność – bezwzględność, czasowość 
– wieczność. Prawo w większym lub mniejszym stopniu jest jednak zawsze 
zależne od okoliczności miejsca i czasu oraz natury tego, kto i dla kogo je 
tworzy. Można więc powiedzieć, że w tej kwestii Wyszesławcew tak dalece 
starał się podkreślać ową abstrakcyjność prawa i zarazem „umowny” jego 
charakter, że ostatecznie nawet religijne prawo Starego Testamentu uznał za 
powstałe na podstawie umowy społecznej, a stąd też wynikało jego przeko-
nanie, iż Izraelici u swych początków stanowili naród-nację (w sensie formal-
no-prawnym), na bazie którego dopiero wykształcił się naród-lud:

Żydzi przypominali naród kolonizatorów (pomiędzy Babilonią i Egiptem), 
początkowo organizujących swe życie społeczne, prawo i państwo na podstawie 
umowy, na konstruowaniu przymierza [sojuza], przypominającego państwo koloni-
zatorów amerykańskich. Naród-nacja [nacija] jest ustanawiany tutaj aktem praw-
nym [juridiczeskom] i poprzedza „naród” [narod]26. 

W wypadku Prawa żydowskiego mamy zatem do czynienia z „przymie-
rzem” (sojuz) bądź umową (dogowor) zawartymi między Bogiem i „narodem”, 
a także między jednostkami tworzącymi naród-nację. W ten sposób również 
na płaszczyźnie – wydawałoby się – ściśle religijnej Bóg zostaje sprowadzo-
ny do relacji prawnej. W Prawie tedy szuka się zbawienia. W Prawie szukał 
zbawienia Szaweł, a w okresie późniejszym „nosił” je w sobie także Paweł 
Apostoł, czemu dawał niejednokrotnie nader dobitny wyraz. Jednakowoż – 
jak zauważał fi lozof – realna relacja religijna nigdy nie może być stosunkiem 
prawnym, nie może się opierać na zewnętrznym „prawie uczynków”. W uję-
ciu Wyszesławcewa – co będzie jednak z naszej strony wymagało osobnego 
rozwinięcia – Prawo jest przede wszystkim przeciwskuteczne, niesie w sobie 
obietnicę, której w istocie nie może spełnić. Przeciwstawić się Prawu można 
zatem tylko przez wzniesienie się na wyższy poziom ponadprawny:

Oto pełne zniesienie Berit, zasady umownej, normy prawa jako wyższej zasady 
etyki; i to wcale nie przez naruszenie i przekroczenie (Chrystus nie nauczał naru-

26  Ibidem, s. 44. Wcześniej tezę o analogii zachodzącej między starożytnym „ustrojem po-
litycznym” opartym na prawie Mojżesza i podstawami ustrojowymi Stanów Zjednoczonych 
Ameryki podtrzymywał N.N. Aleksiejew (powołując się przy tym na dzieło A.P. Połuchina, 
Zakonodatielstwo Moisieja, Sankt-Pietierburg 1882), por. N.N. Aleksiejew, Idieja „ziemnogo grada” 
w christianskom wierouczenii, „Put’” 1926, nr 5, s. 19 [reprint: Put’. Organ russkoj rieligioznoj mysli, 
kniga 1 (I–VI), Moskwa 1992]. Jest to niewątpliwie ujęcie bliskie federalistycznej teologii politycz-
nej o proweniencji kalwińskiej, przyniesionej do Nowego Lądu przez angielskich purytanów. 
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szania przysięgi), ale poprzez zniesienie samej zasady prawa i umowy (nie przysię-
gajcie w ogóle) i ustanowienie innej wyższej zasady, za pośrednictwem wyniesienia 
na wyższy stopień etyki i religii, na stopień miłości27. 

Czy wobec tego Prawo może zachowywać jeszcze dla świadomości chrześ-
cijańskiej jakiekolwiek pozytywne znaczenie? Przecież zarówno łaska jest po-
nadjurydyczna, jak i Królestwo Boże jest metanomiczne. Nie zapominajmy 
jednak, że św. Paweł to dialektyk Prawa i wiary, a zatem w myśl „dialektyki 
objawienia” Prawo powinno zostać zachowane w ruchu jego zniesienia przez 
wiarę: „Czy więc przez wiarę obalamy Prawo? [nomon oun katargoumen dia tes 
pisteos] Żadną miarą! Tylko Prawo właściwie ustawiamy” (Rz 3, 31) – utrzy-
muje Apostoł28. Stanowisko to będzie pociągało za sobą istotne konsekwencje 
na gruncie fi lozofi i społecznej Wyszesławcewa. Jednakże pełnej odpowiedzi 
na tak postawione pytanie należy szukać w tym specyfi cznym znaczeniu, ja-
kie rosyjski myśliciel nadawał duchowemu wymiarowi życia społecznego, 
a przede wszystkim w rozjaśnieniu idei „soborowości” (sobornost’)29. 

Ale zanim przejdziemy do problematyki społecznej, wpierw przyjrzyjmy 
się – pozostając jeszcze w granicach wytyczonych przez etykę sublimacji – 
owej „słabości” i „przeciwskuteczności” prawa, a więc jego wewnętrznej an-
tynomii, aby w następnej kolejności przynajmniej móc spróbować wskazać 
drogę, wiodącą ku jej przekroczeniu. Należy zauważyć, że rosyjski myśliciel 
stosuje bardzo szeroką defi nicję prawa i tym samym pozostaje wierny – nie 
tylko w odczytaniu, ale i rozwinięciu – Pawłowemu rozumieniu „prawa”30. 
Jest więc ono nie tylko ścisłą sferą prawa religijnego, ale także prawem w sen-
sie węższym, prawem wcielonym w państwo, społeczeństwo, etos narodowy 
– dokładnie tak jak w wypadku Prawa starotestamentalnego. Można wręcz 
przyjąć, że jest to ogólnie pojęta civitas terrena, „stara Jerozolima”. Religijne 
prawo Mojżesza obejmuje zarówno rytuał religijny, moralność, prawo, jak 
i państwo narodu żydowskiego, innymi słowy – tworzy sobą wszechobejmu-
jącą całość, z której jeszcze nie wydzieliły się poszczególne sfery życia i dzie-
dziny prawa. Nie wyczerpuje to jednak możliwych jego znaczeń.

Podobnie całość etyki antycznej, greckiej i rzymskiej została oparta na 
pojęciu prawa i wierności jego zasadom, czyli życiu zgodnym z wymogami 

27  B.P. Wyszesławcew, Etika prieobrażennogo Erosa, op.cit., s. 44–45.
28  Wyraźny to moment dialektyczny Pawłowego chrześcijaństwa – co też niejednokrotnie 

podkreślał rosyjski myśliciel. Współcześnie Giorgio Agamben właśnie w tym miejscu pism św. 
Pawła (Corpus Paulinum) doszukuje się źródeł Heglowskiej dialektyki. Według jego interpretacji, 
istotna nić wiedzie od biblijnego czasownika katargein (czynić bezużytecznym, unieważniać, zno-
sić), poprzez przekład Biblii dokonany przez M. Lutra, do Heglowskiego pojęcia Aufhebung, por. 
G. Agamben, Czas, który zostaje, przeł. S. Królak, Warszawa 2009, s. 119.

29  Por. niżej rozdz. IV, 6, s. 226–227.
30  W swej (już) klasycznej egzegezie Jacob Taubes – przyznając, że niezwykle trudno jest 

precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie o to, czym dla św. Pawła jest „prawo” – dochodzi do po-
dobnego wniosku: „Czy oznacza ono Torę, czy prawo kosmosu, czy prawo naturalne? Obejmuje 
sobą to wszystko. Wszystko wiąże się ze wszystkim. I wcale nie jest pomyłką Pawła, lecz wynika 
to z aury [cywilizacyjnej – L.A.]”, por. J. Taubes, The Political Theology of Paul, przeł. D. Hollander, 
Stanford, California 2004, s. 24.
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sprawiedliwości. Życie sprawiedliwe należy ujmować w sensie zgodności ży-
cia indywidualnego z regułami państwowymi, prawami polis (koncepcja pra-
wa pozytywnego) lub zgodności z prawami natury (prawo naturalne). Późny 
antyk bowiem na miejsce prawa pozytywnego, państwowego wprowadził 
ideę prawa naturalnego, dzięki czemu nastąpiła już pewna uniwersaliza-
cja prawa, symbolizowana w postaci mędrca, którego mądrość przekracza 
granice państwa (stoicyzm i juryści rzymscy). Dalszym natomiast krokiem 
w kierunku uniwersalizacji stało się przesłanie apostoła Pawła. Bezsprzecznie 
koncepcja prawa naturalnego – przejęta i przekazana współczesności przez 
chrześcijaństwo – była ważnym krokiem na drodze do ogólnochrześcijańskiej 
uniwersalizacji i sublimacji świadomości, pozwalającej dostrzec „głębię” an-
tynomii Prawa i łaski:

Nauka o prawie naturalnym, o lex naturae, o prawie „nie zapisanym” (agraphos 
nomos) lub o prawie „zapisanym w sercach” rozszerzyła sferę działania zasady 
„prawa” i zakres jego pojęcia do najdalszych granic, a także wzniosła wartość ta-
kiego „ubóstwionego” prawa na najwyższy poziom. Prawo naturalne stoi ponad 
prawem żydowskim, rzymskim i greckim, i obejmuje je jako swe mniej lub bar-
dziej doskonałe przejawy31.

Podyktowana Pawłowym antynomizmem postawa myśliciela rosyjskie-
go była wyraźnie polemiczna względem wszelkich postaci prawa, rozumia-
nych przezeń jako wcielenia normy imperatywnej. W odczytaniu rosyjskie-
go fi lozofa sprzeciw św. Pawła dotyczył prawa, pojmowanego jako ogólna 
zasada normatywna, i zarazem odnosił się do etyki, opartej – podobnie jak 
wspomniane prawo – na nakazach i zakazach; apostoł wzywał bowiem nie 
tylko do życia ponadpolitycznego i ponadprawnego, ale także horribile dictu 
– ponadmoralnego. Etyka odwołująca się do prawa naturalnego, etyka do-
bra (wraz z jej chyba najdoskonalszą formą, czyli etyką kantowską) została 
przez myśliciela – w ślad za przesłankami odnajdowanymi przezeń u św. Pa-
wła (Rz 3) – uznana za najwyższą możliwą formę etyki pozachrześcijańskiej, 
która genetycznie i funkcjonalnie łączy się właśnie z wymiarem prawnym, 
czyli innymi słowy jest na podobieństwo prawa naznaczona piętnem nor-
my zewnętrznej. W swym nauczaniu św. Paweł przeciwstawił jej przesłanie 
Chrystusa: normie – miłość. Prawo rodzi tylko afekty negatywne, wzbudza 
„gniew sprawiedliwy”, potępia wszystkich tych, którzy je przekraczają. Osta-
tecznie wzbudza świadomość braku usprawiedliwienia przed obliczem Boga 
(co może prowadzić do rozpaczliwej w gruncie rzeczy postawy, oddanej 
w słowach: pereat mundus, fi at iustitia!). Odpowiedzią w duchu św. Pawła jest 
natomiast stwierdzenie, iż: „(…) Prawo nie może kochać grzeszników, a Chry-
stus może”32. Tym samym zostaje wskazany afekt pozytywny, który przeciw-
działa skutkom religijnego „światopoglądu prawnego”. Nauka Chrystusa nie 

31  B.P. Wyszesławcew, Etika prieobrażennogo Erosa, op.cit., s. 48. 
32  Ibidem, s. 52.
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jest wszak rewolucją, wprowadzeniem nowego prawa, lecz zaproszeniem do 
twórczej miłości. 

3. TRAGEDIA PRAWA I TRAGIZM BYTU

W ślad za Pawłem Apostołem Wyszesławcew podkreśla immanentną 
sprzeczność prawa i wynikającą stąd jego bezsilność. Mówi nawet o trage-
dii prawa (a powinniśmy dopatrywać się w tym konsekwencji wynikających 
z ukrytej antynomii), jako że prawo wzbudza sprzeciw i tym samym wywo-
łuje skutki przeciwne do zamierzonych. W gruncie rzeczy prawo – rozważa-
ne samo w sobie – pozostaje bezsilne w walce ze złem. Dlatego też rosyjski 
myśliciel pozostaje przekonany, iż mylą się ci wszyscy, którzy zakładają moż-
liwość sprawiedliwego, opartego na doskonałym prawie, urządzenia ludzko-
ści. Podobnie zresztą jak i ci, którzy za pomocą nakazów i zakazów chcieliby 
kształtować duszę ludzką. (Podwójnie zatem myliłby się Platon!). Skąd po-
chodzi owa bezsilność prawa? Po pierwsze – z ciała; po drugie zaś – z ducha. 
W tym miejscu przyjrzyjmy się pierwszej odpowiedzi; pozostawiając drugą 
do rozważenia w stosownym miejscu naszego wywodu, w którym podjęta 
zostanie problematyka sublimacji wolności. Jeśli niemoc prawa wypływa ze 
sprzeciwu ciała, to należy uznać ciało za źródło zła. Wynikałaby stąd posta-
wa ascetyczna: w obronie dobrego prawa należy zniszczyć złe ciało, a przy-
najmniej znacząco osłabić jego siłę. Według Wyszesławcewa jest to rozwią-
zanie pozorne. W etyce i religii chodzi przecież o „ocalenie”, „zbawienie”, 
a nie „wyniszczenie” człowieka. Możliwa jest również inna postawa, którą 
można by określić jako swego rodzaju połączenie nihilizmu prawnego i afi r-
macji świata (pereat iustitia, vivat mundus!). Jednakże znów byłaby to reakcja 
nieroztropna i w sposób oczywisty nazbyt powierzchowna. Jakkolwiek rozu-
miana ucieczka nie jest możliwa, nie można też tkwić w świecie wbrew świa-
tu. Eskapizm jest de facto pustym pojęciem: jałowym buntem wobec prawa. 
Pozostaje więc nadal faktem, że imperatyw prawny, domagając się przestrze-
gania „słusznych” nakazów i zakazów, wywołuje jednocześnie przeciwdzia-
łanie sił, które bynajmniej nie poddają się okiełznaniu przez prawo. Istnieje 
bowiem w człowieku niedający się ukrócić, przewrotny „duch sprzeciwu”:

Prawo [zakon] ma rację w tym, czego się domaga, ale jest winne tego, że przez 
swą formę imperatywną wyzwala ducha sprzeciwu i w konsekwencji prowadzi do 
przeciwnego celu niż zamierzało, prowadzi do przestępstwa33.

Jak utrzymuje rosyjski myśliciel, mamy tutaj do czynienia z antynomią 
kryjącą się wewnątrz prawa, która stanowi o jego tragizmie: prawo jest do-
bre i prawo jest złe (np. Rz 7, 7–9; 11). Nawet jeśli prawo jest dobre, to mimo 

33  Ibidem, s. 55.
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wszystko wywołuje ono złe skutki. I to właśnie z uświadomienia sobie tego 
procesu, a mianowicie przedstawienia przez rozum ludzki immanentnego 
stanu „rozszczepienia” aksjologicznego wynikają tematy Nietzschego, Do-
stojewskiego i Szestowa: odrzucenie moralizmu, bunt wolności. Doskonale 
wiedział już o tym św. Paweł, gdy stwierdzał: „Wszystko mi wolno, ale nie 
wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się 
w niewolę” (1 Kor 6, 12); z tą jednak różnicą, że Nietzsche i Szestow (Dosto-
jewski zdołał głębiej wniknąć w tę tajemnicę) pozostają na nieprzekraczalnym 
dla nich samych etapie buntu, dla św. Pawła jest to natomiast tylko moment 
dialektyczny. 

Po tych uwagach możemy zwrócić się już wprost ku kwestii tragizmu, 
tak dojmująco uobecniającego się w losie św. Pawła (a poniekąd i Platona), 
aby spróbować ująć wiążącą się z nim problematyczność w perspektywie 
religijnej, chrześcijańskiej – ponieważ to właśnie w tym kierunku zmierzają 
rozważania fi lozofa. W interpretacji Wyszesławcewa najjaskrawszy przejaw 
tragizmu i egzemplifi kację prawa mocy wartości – formułowanego explici-
te przez Nicolaia Hartmanna i głoszącego, że moc wartości jest odwrotnie 
proporcjonalna do jej wysokości34 – stanowi „poniżenie najwyższego”, ukrzy-
żowanie Bogoczłowieka. Jest to niejako objawienie pełnej mocy tragizmu. 
Gdyby jednak zwycięstwo „konieczności” (mocy niższej) było ostateczne, 
to w takiej sytuacji nie można byłoby się zgodzić ani na świat – co wyka-
zał Dostojewski, ani na Boga – co pokazuje „doświadczenie” Hioba. Zgod-
nie z opisem biblijnym, za którym podąża rosyjski fi lozof, to właśnie temu 
starotestamentalnemu, wiernemu, acz zdruzgotanemu patriarsze było dane 
przeżyć: „(…) mistyczną trwogę i zdumienie w obliczu stworzenia, przed 
wszechmocą Stwórcy”. Mowa jest więc tutaj o wszechmocy absolutnie wol-
nej i irracjonalnej. W tej perspektywie doświadczenie Hioba jawi się zaiste 
jako sytuacja beznadziejna. Jednakowoż – podkreśla Wyszesławcew – jest to 
tylko jeden aspekt numinosum, drugim jest bowiem „świętość i błogosławień-
stwo”, przeciwstawiające się owej niepohamowanej, numinotycznej mocy. 
Nie miał racji Marcjon z Pontu (II w. n.e.), wyprowadzając z tej „rozpiętości” 
w Bogu dwóch oddzielnych bogów. Jest to bowiem jeden Bóg, rozumiany te-
raz w sensie chrześcijańskim, czyli Bóg łączący w sobie wszechmoc Ojca i mi-
łość Syna, stający się Bogo-człowiekiem, a zatem obejmujący w sobie tragizm 
losu człowieka i jego boskie przezwyciężenie35. Tragizm nie zabija duszy, ale 
ją otwiera na nieskończoność, gdyż: „(…) wyjście, trans – to wielkie działanie 
tragizmu”36. Wolność jest tedy możliwa poprzez tragizm. Można powiedzieć, 
że tragizm – przekreślając wszelkie zafałszowane formy „ucieczki od wolno-
ści” – niejako na powrót zakorzenia byt ludzki w wymiarze bytu prawdziwe-
go: „życiowego” i „życiodajnego”. 

34  Por. W. Galewicz, N. Hartmann, Warszawa 1987, s. 156.
35  B.P. Wyszesławcew, Bogoostawliennost’, „Put’” 1939–1940, nr 61, s. 17–19.
36  Idem, Wiecznoje w russkoj fi łosofi i, op.cit., s. 705.
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Myśliciel czyni stosowne rozróżnienie między niższą i wyższą formą tra-
gizmu. Pierwsza jest właściwa świadomości antycznej, druga natomiast roz-
wija się w łonie kultury chrześcijańskiej. Forma pierwsza sprowadza się do 
sprzeczności między odkrywaną w umyśle autonomią zasady moralnej oraz 
naturalną, a zatem wobec niej niższą i obojętną, „ślepą” wobec roszczeń ludz-
kiej wolności, koniecznością (ananke). Druga natomiast dotyczy świata warto-
ści. W tym ostatnim wypadku tragizm jest przeżywany jako konfl ikt w sferze 
aksjologicznej, który zarazem jest doświadczaniem „sytuacji bez wyjścia”, 
czyli niemożności pogodzenia równoważnych wartości (aporia). Inaczej tę 
rzecz ujmując, należałoby powiedzieć, iż dla świadomości religijnej jest to 
stan wewnętrznego konfl iktu, będący prima facie wynikiem zderzenia woli 
Boga i człowieka37. Tragizm może być więc przeżywany na wielu poziomach, 
niemniej zawsze pozostaje on dla rosyjskiego fi lozofa czymś zasadniczym. 
Z problematyką tragizmu bezpośrednio wiąże się zagadnienie „teodycei tra-
gicznej”. Zatrzymajmy się nieco dłużej przy tej tematyce. 

W swym rozumieniu tragizmu w podobnym kierunku zmierzał również 
Bierdiajew, który dokonał rozróżnienia na antyczną, starogrecką tragedię fa-
tum i chrześcijańską tragedię wolności. Pierwsza wiązała się z zamkniętym 
kręgiem świata, nieprzekraczalną sferą immanencji i dlatego w swej nie-
mocy wskazywała na jedyną możliwość wyjścia w porządku estetycznym. 
Współczesnym jej wyrazem stała się estetyczna afi rmacja amor fati Nietzsche-
go. Chrześcijaństwo, uwewnętrzniając tragizm, jednocześnie wzniosło go 
do poziomu Boskiego, a jego pierwotne źródło dostrzegło w wolności Boga 
cierpiącego. W wolności poprzedzającej byt, a więc wolności przedstwórczej, 
dokonuje się bowiem walka dwóch sprzecznych zasad: ostatecznie to Bóg 
sam siebie wydaje na cierpienie (wolność-w-świecie). Transcendencja Boga 
umożliwia jednak przekroczenie cierpienia. Intuicje te rosyjski myśliciel od-
najdywał – co niejednokrotnie podkreśla w swych pismach – w mistyce Jako-
ba Böhmego. W świecie działają zatem trzy siły: Bóg transcendentny, wolność 
(zasada duchowa, osoba ludzka) i fatum (niejako spetryfi kowany „osad” wol-
ności). Świadomość chrześcijańska, przyjmując zasadę fatum (a zatem ideę 
losu-osoby-w-świecie, czyli wolność fatalistyczną), może jednocześnie prze-
kraczać tak rozumianą immanencję w stronę transcendencji: odtąd to Bóg sta-
je się jedynym oswobodzicielem człowieka38. 

Powróćmy do Wyszesławcewa. Filozof rozwinął zagadnienie „teodycei 
tragicznej” w kontekście artykułu Bierdiajewa Z rozmyślań nad teodyceą, na 
który odpowiedział własnym tekstem – o znamiennym tytule – Teodycea tra-
giczna. Zgadzał się w nim z konstatacją Bierdiajewa co do tego, że wypraco-
wanie teodycei w ramach „monoteizmu abstrakcyjnego” jest rzeczą z gruntu 
niemożliwą. Ale jednocześnie utrzymywał, że niezgoda na zło jest dla czło-
wieka odruchem na tyle naturalnym, iż sama wrażliwość moralna, której wy-

37  Por. idem, Etika prieobrażennogo Erosa, op.cit., s. 132.
38  M. Bierdiajew, O przeznaczeniu człowieka. Zarys etyki paradoksalnej, przeł. H. Paprocki, prze-

kład przejrzał i uzupełnił W. Polanowski, Kęty 2006, s. 37–38.
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razem jest owa niezgoda, domaga się od rozumu jakiejś formy obrony Boga 
– uznanego wszak za najwyższą wartość – przed wszechobecnym złem-w-
świecie. Podjął zarazem Bierdiajewowski wątek teodycei, w ramach którego 
pojawił się – wywodzący się z mistyki Jakoba Böhme – motyw Boskiego cier-
pienia, Boga przyjmującego cierpienie „stwarzanego” przezeń stworzenia, 
a zatem i obecności cierpienia w samym wnętrzu Boga. Zauważmy, iż teza 
ta wiąże się z charakterystyczną dla Bierdiajewa tendencją do „usprawiedli-
wienia” Boga przez odwołanie się do preontologicznej wolności: wyprowa-
dzenia Ungrund (podstawowy termin zapożyczony z mistyki Böhme) poza 
granice samego Boga i tym samym „oswobodzenia” Boga od zarzutu spraw-
czości zła i uznania Jego współuczestnictwa w losie stworzenia39. W swej 
teodycei Bierdiajew przyjmował więc pokorne (kenotyczne) „współuczest-
nictwo” Boga w cierpieniu stworzenia, które to Stwórca jednocześnie prze-
świetla swym Boskim światłem i dzięki temu przezwycięża – pochodzące 
z pierwotnego nie-bytu wolności – zło-w-stworzeniu40. W ten sposób Bier-
diajew mógł powiązać teodyceę z antropodyceą. W myśl jego założeń teody-
cea byłaby możliwa wyłącznie na podstawie specyfi cznie chrześcijańskiego 
pojęcia „Bogoczłowieka”41. Wyszesławcew, podobnie jak Bierdiajew, stawiał 
fi gurę Bogo-człowieka∗ w centrum zagadnienia teodycealnego, lecz nieco ina-
czej rozkładał w nim akcenty. Zapytywał o to, czy „tragiczny, cierpiący Bóg” 
nie staje się w Bierdiajewowskim ujęciu absolutną sprzecznością? Zgadzał się 
z tym, że w chrześcijaństwie istnieje idea cierpiącego Boga, która ściśle wiąże 
się z problematyką Bogo-ludzkiego tragizmu, i że intuicja ta na pewno doma-
ga się rozjaśnienia, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę naturę świata, w którym 
powyższe pytania są stawiane42. Świat przedstawia się bowiem jako wypeł-
niony sprzecznościami, które nie tylko ujawniają się, ale także są przeżywane 
w formie tragizmu: 

Tragizm całego życia i całej historii świata, uniwersalny, religijny, boski i Bogo-
-ludzki – zawiera w sobie, jak w soczewce, w skondensowanej formie wszystkie 

∗  W cytowanym artykule pojęcie „Bogo-człowiek” i jego warianty występują z pauzą po-
środku – wydaje się, że w ten właśnie sposób autor chce podkreślić anty-monoteletyczny cha-
rakter swej myśli.

39  Por. niżej rozdz. III, 1 , s. 118–119.
40  Z tego względu S.A. Lewicki mógł utrzymywać, że Bierdiajewowska „tragiczna teodycea” 

jest w istocie chrystodyceą (Bierdiajew: prorok ili jeretik [w:] Bierdiajew: pro et contra, (red.) A.A. Jer-
miczow, t. 1, Sankt-Pietierburg 1994, s. 505). O tym właśnie aspekcie „teorii Boga” u Bierdiajewa 
słusznie i pięknie pisze francuski uczeń fi lozofa: „Bóg Bierdiajewa jest »Bogiem cierpiącym« (pat-
hôn theos) Grzegorza z Nyssy i Dostojewskiego. W zobiektywizowanym świecie może on przeby-
wać tylko jako ukrzyżowany” (O. Clément, Berdiaev. Un philosophe russe en France, Paris 1991, s. 67).

41  N.A. Bierdiajew, Iz razmyszlienij o tieodicieje, „Put’” 1927, nr 7, s. 54–55.
42  Zasadność mówienia o tragedii chrześcijańskiej podaje w wątpliwość V. Lambropoulos 

(The Tragic Idea, London 2006, s. 133). W tym wypadku bowiem należałoby raczej mówić o prze-
zwyciężeniu tragedii. Na poparcie swej tezy autor powołuje się na poglądy teologa Reinholda 
Niebuhra. 
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„sytuacje bez wyjścia”, [wszystko] to, co nie daje się pojąć i [wszystkie] sprzecz-
ności świata43. 

Jednocześnie nie sposób nie przyjąć, że samo pojęcie tragizmu łączy się 
z kwestią teodycei: „(…) zadziwiające doświadczenie duchowe, a mianowicie 
to, że w cierpieniu, w sytuacji bez wyjścia i w stanie opuszczenia przez Boga 
– najsilniej odczuwa się obecność Bóstwa; to właśnie tutaj w najwyższym tra-
gizmie – zawiera się prawdziwa »Teodycea«”44. Dobitnie świadczy o tym los 
Hioba i jego sposób doświadczania tragizmu: samoświadomość niewinno-
ści i prawości w obliczu doświadczanej próby, protest i pytania kierowane 
wprost do nieobliczalnego, acz wymagającego Boga:

Właściwa aporia tragizmu sprowadza się do tego, że wola ludzka może być ab-
solutnie wartościową i świętą także wtedy, gdy przeciwstawia się woli Ojca, gdy 
zaprzecza Opatrzności, i gdy jej nie spełnia. Oto czego nie mogli pojąć przyjaciele 
Hioba45.

W przekonaniu rosyjskiego myśliciela teodycea „monoteizmu abstrakcyj-
nego” – przede wszystkim w wersji katolickiej, ale również protestanckiej – to 
przykład herezji monoteletycznej, odmawiającej odróżnienia woli Boskiej od 
ludzkiej i w związku z tym, co tutaj zdaje się najważniejsze, znoszącej samą 
możliwość postawienia problemu tragizmu oraz zapytywania o jego teody-
cealne znaczenie. Tragizm bowiem możliwy jest tylko w sytuacji „całkowi-
tego opuszczenia przez Boga”, czyli radykalnego rozróżnienia woli Boskiej 
i ludzkiej. Nieco uogólniając można powiedzieć, że z tragizmem mamy do 
czynienia zawsze tam, gdzie zderzają się ze sobą dwa światy i dwie wole: 
Bóg i człowiek. Nie mniej zasadniczą i charakterystyczną cechą tragizmu 
jako przeżycia jest obecność w nim pewnego „naddatku”. Otóż doświadcza 
się w nim „jakiejś nieskończoności” czy też nieokreślonej pewności co do 
„wiecznego znaczenia” i aksjologicznej wartości bohatera tragicznego. „Czło-
wiek prawy zasługuje na to, aby żyć, a nie umrzeć, a jeśli umiera, to powinien 
zostać wskrzeszony” – utrzymuje myśliciel46. W konkretnym, przemijającym 
przeżyciu tragizmu obecny jest więc element „wieczny”, nadający mu zna-
czenie trwałe i uniwersalne. A jednocześnie w samym tym doświadczeniu 
zawiera się wymiar „niewiedzy”. Owa tragica ignorantia, jakiej doświadczamy 
w sytuacji, która wszak z perspektywy „życiowej” (immanentnej) wydaje się 
całkowicie pozbawiona sensu, wskazuje jednak na sens „głębszy”, transcen-
dentny, przychodzący niejako spoza „tego” świata. Stąd też w przekonaniu 
Wyszesławcewa wynika szczególna i uprzywilejowana sytuacja tragizmu: 
owa paradoksalna bliskość Boga w sytuacji oddalenia, ale również pewne po-

43  B.P. Wyszesławcew, Tragiczeskaja tieodicieja, „Put’” 1928, nr 9, s. 21. W przywoływanym 
tekście fi lozof zdaje się odróżniać pojęcie „tragedii” od „tragizmu”. Pierwsze łączy z porządkiem 
estetycznym, natomiast drugiemu nadaje sens życiowy i bytowy, czyli dotykający „całej pełni 
życia, całej pełni realności” (ibidem, s. 29).

44  Ibidem, s. 21.
45  Ibidem, s. 23.
46  Ibidem, s. 25.
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dobieństwo doświadczenia tragizmu i wiary religijnej, którą myśliciel odczy-
tuje w sensie nadanym jej przez św. Pawła, czyli starając się ją ujmować jako 
„hipostazowanie nadziei” (por. Hbr 11, 1). Co więcej, tragizm wyraża jedność 
(i to nie tylko sytuacyjną, lecz ontologiczną), ale jest to jedność sprzeczności, 
za którą kryje się – zgodnie z intuicją Mikołaja z Kuzy – harmonia, czyli prze-
czuwane i wciąż oczekiwane Królestwo Boże. Ostatecznie można rzec: po-
dobnie jak docta ignorantia jest „koroną” mądrej wiedzy, tak i tragica ignorantia 
jest ukoronowaniem samego życia. 

W podejściu Wyszesławcewa do problematyki tragizmu można dostrzec 
wiele podobieństw do fenomenologii „zjawiska tragiczności”, którą jako 
pierwszy przedstawił Max Scheler. Obaj myśliciele przedkładali bytowe 
znaczenie tragizmu czy tragiczności nad ich wyraz estetyczny. „Tragiczność 
jest raczej istotnym pierwiastkiem samego świata” – jednoznacznie podkre-
ślał niemiecki myśliciel47. U obu też tragiczność łączyła się, z jednej strony, 
z konfl iktem wartości, z drugiej zaś – była uznawana za wynik zderzenia 
porządku owych wartości z niższą warstwą „stosunków przyczynowych”. 
Skutkiem owego zderzenia jest zniszczenie jakiejś (wysokiej) wartości, co 
w konsekwencji może również oznaczać śmierć nosiciela wartości, czyli bo-
hatera tragicznego. Co prawda, w podstawowym dla Schelerowskiej wy-
kładni teorii tragizmu tekście O zjawisku tragiczności znajdujemy tylko jedną 
wzmiankę o tragicznej śmierci Jezusa – fakcie, który stał się zasadniczy dla 
teorii tragizmu Wyszesławcewa – to niemniej wydaje się, że jej interpretacja 
mogłaby iść właśnie w stronę wskazaną przez rosyjskiego myśliciela, a za-
tem i w kierunku uznania tej Bogo-ludzkiej śmierci za szczytowe doświad-
czenie tragizmu48. Jedyną właściwą odpowiedzią na każdorazowo zastaną 
sytuację tragizmu jest bowiem postulat nieśmiertelności. Ujęty sam w sobie 
nie może on być jednak uznany za ostatnie słowo chrześcijaństwa. Filozof 
zakładał, że w takim wypadku można by co najwyżej mówić o „nieśmiertel-
ności wiecznej pamięci”, czyli o „zwycięstwie idealnym”. Ale to, co idealne, 
powinno przejść w to, co realne. Chodzi zatem o realną sytuację, w której: 
„(…) to, co zasługuje na życie – będzie żyć; to, co nie powinno umrzeć – nie 
umrze”49. Jeśli bowiem uznać chrześcijaństwo za „religię tego, co absolutnie 
upragnione” (rieligija absolutno żełannogo), to staje się ono jedyną – możliwą 
do przyjęcia – odpowiedzią na tragizm bytu. To dlatego myśliciel utrzymuje, 
co właściwie czyni z tych słów nieomal intymne credo, że: „(…) wiara w abso-
lutne przezwyciężenie tragizmu (wiara w Parakleta, »Pocieszyciela«) stanowi 
o istocie chrześcijaństwa. Bez niej nie można żyć”50. Religia dostarcza więc 
perspektywy otwarcia. Wyszesławcew podkreśla bowiem, że nie ma takiej 
religii, w której nie mielibyśmy do czynienia z transem. Jeśli religia odnosi 
się do tego, co absolutne, to rzeczywistość, do której się w niej dąży, powinna 

47  M. Scheler, O zjawisku tragiczności, przeł. R. Ingarden, Lwów 1938, s. 6.
48  Ibidem, s. 30: „Śmierć Jezusa jest tragiczna tylko wtedy, jeżeli nastąpiłaby zawsze i wszę-

dzie i przy dowolnie wielkim »poczuciu obowiązku« ludzi, uczestniczących w tej sprawie”.
49  B.P. Wyszesławcew, Wiecznoje w russkoj fi łosofi i, op.cit., s. 706.
50  Ibidem, s. 708–709.
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zostać uznana za doskonale transcendentną – i w ten sposób w samym po-
jęciu religii można dostrzec podstawową antynomię bytu stworzonego. Po-
dobną antynomię przeżywamy zawsze w uczuciu, które moglibyśmy oddać 
w słowach: „zagraża mi nicość, a przecież pragnę pełni bytu”. Rozdzielenie 
zatem zakłada źródłową jedność i ruch jednoczenia: „Nie istnieje religia – pi-
sze fi lozof – bez zjednoczenia, bez uczucia nieskończonej bliskości do Boga, bez 
przeżycia noumenalnej z nim jedności, bogosynowstwa”51. Religia jako religio 
jest przede wszystkim dynamicznym procesem jednoczenia, a nie statyczną 
„więzią”. W tym znaczeniu za prawdziwą religię należy, według myśliciela, 
uznać „religię miłości”, owo „zjednoczenie” nie będzie bowiem prawdziwe, 
jeśli nie osiągnie całej swej potencjalnej pełni, „wszechjedności pozytywnej” 
(jako przykłady jej realizacji fi lozof przywołuje Franciszka z Asyżu – na Za-
chodzie i ideał wcielony w postać Zosimy w Braciach Karamazow Dostojew-
skiego – dla duchowości Wschodu). Zauważa nadto, iż takie właśnie ontolo-
giczne rozumienie religii jest charakterystyczne dla Rosjan. To, co wieńczy ten 
dynamiczny proces „jednoczenia”, zorientowany na pokonanie „tragicznej 
sprzeczności”, przychodzi zawsze „spoza”. Z jego przeżywania zaś wyłania 
się pragnienie zbawienia, połączenia – jest to rozwiązanie nie tyle fi lozofi cz-
ne, co raczej już religijne. Przypomnijmy w tym miejscu przekonanie Hegla 
o tym, że przedmiot fi lozofi i i religii jest ten sam: „[Religia ma] ten sam cel, 
tę samą treść [co fi lozofi a, ale wyraża ona] prawdę nie w postaci prawdy, lecz 
w postaci uczucia, tego, co dane, tego, w co się wierzy, co się przeczuwa”52. 

Uczucie, przedstawienie domaga się już nie tylko działania w sferze pojęć, 
lecz także w porządku uczuć, wyobrażeń, wierzeń. Temu właśnie ma słu-
żyć projekt etyki przeobrażonego Erosa, odwołującej się do osiągnięć fi lozofi i 
i psychologii głębi, intuicji i wyobrażeń religijnych. Powtórzeniem i w pew-
nym sensie przekroczeniem przywołanego stanowiska Hegla jawią się słowa 
rosyjskiego myśliciela: „Mądrości należy szukać tam, gdzie fi lozofi a łączy się 
z religią”53. Rozum teoretyczny wkracza tutaj w przestrzeń rozumu praktycz-
nego, a samo myślenie staje się poszukiwaniem zbawienia. I to dlatego – zdaje 
się – fi lozofi a Wyszesławcewa w sposób niezapośredniczony może przecho-
dzić w wymiar religijny; jest bowiem swego rodzaju przeczuciem soteriolo-
gii, albo inaczej mówiąc „tęsknotą za zbawieniem”, czyli w istocie – prag-
nieniem tego, co absolutne i „doskonale transcendentne”. Religia jest wszak 
odpowiedzią na antynomiczność zarówno bytu (świata), jak i „myślącego” go 
myślenia. Jest również dopełnieniem aksjologii. Tak więc wszystkie wielkie 
religie na swój sposób rozwiązują podstawową antynomię życia i przynaj-

51  B.P. Wyszesławcew, Rieligija i bezrieligioznost’ [w:] B. Wyszesławcew, N. Bierdiajew, 
L. Karsawin, W. Zieńkowskij, S. Frank, N. Łosskij, N. Arseniew, Probliemy russkogo rieligioznogo 
soznanija. Sbornik statiej, Berlin 1924, s. 10. Dodajmy od siebie, że Wyszesławcew w sposób świa-
domy nawiązuje tutaj do fi lozofi i wszechjedności W. Sołowjowa.

52  G.W.F. Hegel, Encyklopedia nauk fi lozofi cznych, przeł. Ś.F. Nowicki, Warszawa 1990, s. 48 
(Przemówienie inauguracyjne); por. B.P. Wyszesławcew, Etika Fichtie, op.cit., s. 189; idem, Wiecznoje 
w russkoj fi łosofi i, op.cit., s. 620.

53  B.P. Wyszesławcew, Wiecznoje w russkoj fi łosofi i, op.cit., s. 712.



66 Wolność w jedności?

mniej w tym sensie są religiami zbawienia. Należy przyjąć dwie, historycz-
nie ukształtowane, drogi zbawienia. Można zatem mówić o a) ucieczce od 
sprzeczności – jest to droga „azjatycka”54 oraz b) wejściu w realną sprzecz-
ność, wyrażającą się w tragicznym heroizmie z poręką nadziei; co też wy-
znacza nowy kierunek chrześcijańskiej sublimacji. Jest to wprawdzie droga 
platońska, ale od pewnego momentu łącząca się z drogą chrześcijańską. W tej 
materii stanowisko rosyjskiego fi lozofa wykazuje się znaczną, rzeklibyśmy, 
odwagą. Platoński Eros jest bowiem uznany przezeń za pogańskie przeczucie 
i prefi gurację idei bogoczłowieka: „Eros Platona nie jest ani tylko bogiem, ani 
tylko człowiekiem: jest on »bogoczłowiekiem« i dlatego jest tragiczny i los 
jego jest tragicznym losem Psyche”55. Ten „pośredni” status Erosa i jego „roz-
darcie” znajdują swe dopełnienie w jedności bogo-ludzkiej, będącej zarazem 
ostatecznym scaleniem „pęknięcia” bytu ludzkiego. Platonizm może spełnić 
się – a tym samym i przezwyciężyć tragizm, którego jest wyrazem – tylko 
na gruncie chrześcijańskim. Postuluje więc fi lozof „wejście” w sprzeczność, 
a przez ten ruch odsłonięcie antynomii, świadome przeżycie tragizmu bytu… 

4. ANTYNOMIE I ZBAWIENIE…

Wydaje się, że na gruncie poglądów Wyszesławcewa określenie sensu an-
tynomii da się sprowadzić do tezy, iż jest to sprzeczność logiczna, za którą 
skrywa się realny, harmonijny system przeciwieństw56. Zrozumienie ogólne-
go zamysłu fi lozofa raczej nie nastręcza większych kłopotów, chociaż nie da 
się ukryć, że przywoływana przez myśliciela cecha antynomiczności może 
niekiedy prowadzić do nadmiernego schematyzowania jego myślenia. Filo-
zof był skłonny traktować antynomię w duchu antypsychologicznym (co nie 
oznacza, że w życiu duchowym nie przeżywamy sprzecznych stanów i nie 
doznajemy sprzecznych uczuć) i w związku z tym dążył do nadania jej statu-
su par excellence ontologicznego. Można rzec, iż antynomiczność ujmował jako 
cechę ontologicznie zorientowanej dialektyki. Zarówno przeciwstawność 
(pojęć, stanów rzeczy), jak i wynikająca z niej sprzeczność nie są kategoriami 
psychologicznymi, lecz ogólnymi zasadami ontologicznymi, które dopiero 
wtórnie odzwierciadlają się w życiu psychicznym. W związku z tym myśli-
ciel wyróżnił trzy możliwe rodzaje relacji przeciwieństwa: a) obojętna zbież-

54  Droga „azjatycka” to – w przeciwieństwie do chrześcijańskiej idei zbawienia świata – 
„zbawienie od świata” (w sensie dosłownym: wybawienie), to także ucieczka od sprzeczności, 
antynomiczności bycia-w-świecie (B.P. Wyszesławcew, Wiecznoje w russkoj fi łosofi i, op.cit., s. 712). 
Filozof poświęcił sporo uwagi aspektom porównawczym chrześcijaństwa i religii Wschodu, por.: 
Sierdce w christianskoj i indyjskoj mistikie, „Woprosy fi łosofi i” 1990, nr 4, s. 62-87; Biessmiertije, pie-
riewopłoszczenije i woskriesienije [w:] Christianstwo i induizm. Sbornik statiej, Moskwa 1994, s. 65–84; 
oraz niektóre partie książki O tym, co wieczne w fi lozofi i rosyjskiej (zwłaszcza rozdz. X i XIV).

55  B.P. Wyszesławcew, Tragiczeskaja tieodicea, op.cit., s. 17.
56  Idem, Wiecznoje w russkoj fi łosofi i, op.cit., s. 646, przyp. 1.  
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ność przeciwieństw; b) odpychanie albo walka przeciwieństw; c) harmonia 
przeciwieństw. W oczach fi lozofa ostatnie ujęcie było najbardziej obiecujące 
zarówno ze względów fi lozofi cznych, jak i duchowych. Z nim więc związał 
swe nadzieje na rozjaśnienie tajemnicy sublimacji: „Bezsensowność sprzecz-
ności – pisał z przekonaniem – odnajduje sens w wyniku wyjścia poza granice 
[sprzeczności] i wskutek znalezienia rozwiązania. Sens walki – zawiera się 
w nowej harmonii świata”57. I to właśnie owa konfrontacja ze sprzecznoś-
cią rodzi potrzebę dialektyki. Rozdwojenie zakłada bowiem poprzedzającą je 
jedność. Psychologia zakłada ontologię, a w związku z tym należy również 
przyjąć zasadę odpowiedniości mikro- i makrokosmosu. Byt jest harmonią, 
a stan duszy – przynajmniej w najbliższym nam i najczęstszym doświadcze-
niu – charakteryzuje się stanem dysharmonii, dopiero dążącym do głębokiej, 
przeczuwanej homeostazy. Duszę należy zatem ujmować nie tyle jako har-
monię daną, co nade wszystko – zadaną. Jest ona „materiałem” i jednocześ-
nie „przestrzenią” sublimacji, a ponadto: „(…) systemem wiecznie rozdartym 
antynomią. Stąd – pragnienie duszy [dostąpienia] zbawienia i jej wewnętrz-
ny tragizm”58. U podstaw owego „pragnienia zbawienia” w wymiarze mi-
krokosmosu leży „system harmonii” bytów, czyli makrokosmos. Każdy byt 
dąży do „odnalezienia”, „umiejscowienia” i „zbudowania” siebie w jedności 
przeciwieństw: „Każda rzecz, każdy byt – podkreśla myśliciel – jest systemem 
harmonijnego związku przeciwieństw…”59. Dążenie do ustanowienia „nowej 
harmonii” jest jednocześnie zmierzaniem do realizacji i hierarchizacji nowych 
wartości. Celem, do którego ono zmierza, jest więc – równoznaczna chrześci-
jańskiej idei Królestwa Bożego – harmonia uniwersalna. W rozumieniu fi lo-
zofa to właśnie dialektyka przeciwieństw, będąca pojęciowym wyrazem on-
tologicznego „niepokoju”, dążącego do ustanowienia jedności harmonicznej, 
stanowi o helleńsko-chrześcijańskiej tradycji myślenia60. 

Otóż z owego „napięcia” (pęknięcia i tęsknoty do jedności) w pełni już zda-
wali sobie sprawę najwybitniejsi przedstawiciele fi lozofi i antycznej. Najczęś-
ciej przywoływanym starogreckim źródłowym tego przykładem stał się po-
dwójny symbol „łuku” i „liry”. Co prawda, w „głębi” rzeczywistości stanowi 
on jedność, niemniej wyraża się pod postacią dwóch modi. Oczywiście, sym-
bolika ta została przez Wyszesławcewa zaczerpnięta od Heraklita, to właśnie 
ów „ciemny fi lozof” z Efezu mówił bowiem o podstawowej antynomii bytu 
i poznania. A ujmował ją w tych słowach: „Nie pojmują, jak nie zgadzające 
zgadza się z samym sobą [dosłownie: jak roznoszone w różne strony niesione 
jest razem ze sobą]: więź przeciwnych napięć, jak w łuku lub lirze”61. Rosyj-
ski myśliciel komentuje ten „enigmatyczny” przekaz następująco: „(…) łuk 

57  Ibidem, s. 721.
58  Ibidem, s. 722.
59  B.P. Wyszesławcew, Fiłosofskaja niszczeta marksizma [w:] idem, Krizis industrialnoj kultury. 

Izbrannyje soczinienija, Moskwa 2006, s. 204.
60  Idem, Wiecznoje w russkoj fi łosofi i, op.cit., s. 730.
61  G.S. Kirk, J.E. Raven, M. Schofi eld, Filozofi a przedsokratejska, przeł. J. Lang, Warszawa–Po-

znań 1999, s. 195, fragm. 209.
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i lira w swej zasadzie są »tożsame« i zarazem sobie przeciwstawne jak życie 
i śmierć, bowiem łuk przynosi śmierć, a lira – radość życia”62. Jednocześnie 
wskazuje też na podjęcie owej podwójnej, Heraklitejskiej symboliki w Platoń-
skiej Uczcie (187 a–c), gdzie z kolei ateński fi lozof rozwijał i uzupełniał myśl 
wielkiego Efezyjczyka, albowiem ten ostatni ujmował ją – jak miał to w zwy-
czaju – w formie nieco zbyt metaforycznej i zagadkowej63. Konieczne zatem 
było dopowiedzenie i wyciągnięcie nauki z tej ważnej, fi lozofi cznej intuicji: 

Sprzeczność i przeciwstawienie o tyle i dopóty nie mogą być sprowadzone do 
jedności harmonijnej, o ile i dopóki pozostają one niezgodne. Osobna sztuka (jak na 
przykład muzyka albo medycyna) musi tu przyjść z pomocą po to, aby to, co wro-
gie i niezgodne, przemienić w miłosne i zgodne, aby ustanowić harmonię64. 

Czy za tę sztukę można uznać teorię polityczną? Na tak postawione py-
tanie Wyszesławcew próbował odpowiedzieć w swej fi lozofi i społecznej. 
Tymczasem przyjmijmy, że prędzej czy później (raczej później!) owa „walka” 
sprzeczności, czy też wewnętrzna dysharmonia, powinna odnaleźć właściwy 
sobie kres:

Końcem i ostatecznym celem (telos) walki jest pokój i harmonia. Bez tego walka 
jest czymś pozbawionym sensu i zgubnym. Celem ostatecznym i sensem sprzecz-
ności jest zniesienie przeciwieństwa; bez tego sprzeczność jest bezsensem (…). To 
walka istnieje dla pokoju, a nie pokój dla walki. Na tej doniosłej zasadzie dialektycz-
nej opiera się ni mniej, ni więcej jak cała antyczna i chrześcijańska etyka, etyka 
harmonii, pokoju i miłości65.

Czy wobec tego jest w dostatecznym stopniu uprawnione zestawianie 
i łączenie greckiej dialektyki przeciwieństw z chrześcijańską ideą zbawienia? 
Otóż w obliczu tych wątpliwości rosyjski fi lozof będzie poszukiwał potwier-
dzenia swej podstawowej intuicji w dziejach myśli chrześcijańskiej. Wszakże 
– jak utrzymywał – taką właśnie odpowiedzią dla niegdysiejszych myślicieli 
pogańskiego antyku stała się chrześcijańska idea „zbieżności przeciwieństw” 
– co notabene wskazuje na istnienie prawdziwego celu każdego myślenia 
dialektycznego66. U zarania chrześcijaństwa czynili tak już przecież Ojcowie 
Kościoła, gdy za pomocą dialektyki ujmowali i wyrażali chalcedońską naukę 
o Bogoczłowieczeństwie Chrystusa (Defi nicja wiary, 11), jedynego „gwaranta” 
zbawienia. Ale również w dziejach fi lozofi i Wyszesławcew wskazywał na tę 
„soteriologiczną” rolę, jaką w istocie odgrywała i, co więcej, powinna odgry-
wać każda – godna tego miana – dialektyka. Tradycja fi lozofi czna, do której 
się tutaj odwołuje, to linia wyznaczona przez nurt platonizmu: 

Teoria dwóch światów, ten obłok z którego najpierw wyłania się idealizm fi lo-
zofi czny, powinna zostać odrzucona. Już Platon dostrzegał tę konieczność. Sposób 

62  B.P. Wyszesławcew, Fiłosofskaja niszczeta marksizma, op.cit., s. 201.
63  Platon, Uczta, przeł. W. Witwicki [w:] idem, Dialogi, Kęty 1999, t. 2, s. 49–50.
64  B.P. Wyszesławcew, Fiłosofskaja niszczeta marksizma, op.cit., s. 201–202.
65  Ibidem, s. 202–203.
66  Por. A. Gułyga, Russkaja idieja i jejo tworcy, Moskwa 2003, s. 322.
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jej przezwyciężenia polega na głębokim wniknięciu w tajemnice relacji przeci-
wieństw. Rozumieli to Plotyn, Mikołaj z Kuzy, Giordano Bruno, Schelling i He-
gel. Zasada jedności przeciwieństw, coincidentia oppositorum, jest jedynym źródłem 
zbawienia67. 

Niejednokrotnie w swych rozważaniach rosyjski fi lozof przywoływał in-
tuicje Mikołaja z Kuzy (XV wiek), czyniąc jego postać niemalże symbolem 
„prawdziwego dialektyka” (oczywiście podążającego za św. Pawłem), który 
w swym myśleniu dawał wyraz głębokiej „jedności przeciwieństw”, wiel-
kości i granic rozumu ludzkiego. Zasadę harmonii przeciwieństw myśliciel 
odnajdywał już w przesłaniu chrześcijańskim, w świadectwach biblijnych, 
w których mowa o (przyznajmy, że najczęściej braku) jedności wewnętrznej, 
zewnętrznej i społecznej (np. Jk 4, 1–3; Rz 7). „Staje się teraz jasne to, że an-
tyczna dialektyka z jej kunsztem i przenikliwością od samego początku była 
przeznaczona do tego, aby śledzić tragiczne konfl ikty i mistyczne antynomie 
chrześcijaństwa i uczynić jego odpowiedzi »możliwymi do pomyślenia«”68 
– konkludował swój wywód fi lozof. A tym samym, dodajmy, potwierdzał 
tezę o paralelnej bliskości religii i fi lozofi i. Zrozumienie roli, jaką w myśleniu 
fi lozofa rosyjskiego odgrywają antynomie i dialektyka, jest ważne zarówno 
ze względu na samą etykę sublimacji, jak i krytyczną ocenę dialektyki mar-
ksistowskiej. Niezrozumienie istoty dialektyki, uprawianie „złej” dialektyki, 
pociąga bowiem za sobą duże niebezpieczeństwa – dotyczy to nie tylko moż-
liwości błędu teoretycznego, ale także życia praktycznego, społeczno-poli-
tycznego. Wydaje się, że wielość wątków fi lozofi i Wyszesławcewa dałaby się 
sprowadzić do podstawowego zagadnienia wolności (dialektyki wolności), 
rozpatrywanej na różnych jej poziomach: metafi zycznym, antropologicz-
nym (scil. etycznym), a także – jak zobaczymy – społecznym (scil. soboro-
wym). Z tego punktu widzenia można ją również postrzegać jako „apolo-
gię wolności”69. Nie należy jednak zapominać o tym, że problem wolności 
wiąże się nieodłącznie z uznaniem antynomiczności „wnętrza” samego bytu. 
Wszak rosyjski myśliciel często wskazywał na zaistniałe i potencjalne konkre-
tyzacje poszczególnych antynomii i ich dialektyczne, fi lozofi czne znaczenie. 
Bezsprzecznie za taką najogólniejszą formę antynomiczną – leżącą u podstaw 
myślenia fi lozofi cznego – należałoby uznać antynomię systemu i nieskończo-
ności albo w innym jej ujęciu – antynomię sfery racjonalnej i irracjonalnej. 
To dlatego Wasyl Zieńkowski umieszczał początek fi lozofi i Wyszesławcewa 
w jego studiach fi chteańskich, gdzie prawdopodobnie po raz pierwszy stanął 
on w obliczu tak zarysowanej antynomii70. Zapewne – w zamierzeniu fi lozofa 

67  B.P. Wyszesławcew, Etika Fichtie, op.cit., s. 168.
68  Idem, Wiecznoje w russkoj fi łosofi i, op.cit., s. 737–738.
69  Określenie to pojawia się u Arkadija R. Niebolsina, który jednakże – niesłusznie, naszym 

zdaniem – zawęża je do Etyki przeobrażonego Erosa (por. A. Niebolsin, B.P. Wyszesławcew [w:] Rus-
skaja rieligiozno-fi łosofskaja mysl’ XX wieka, (red.) N.P. Połtorackij, Pittsburgh 1975, s. 227.

70  W.W. Zieńkowskij, B.P. Wyszesławcew kak fi łosof, „Nowyj żurnał” 1955, nr XL, s. 253–254. 
Por. B.P. Wyszesławcew, Etika Fichtie, op.cit., s. 137–138: „Systematyzm należy pozostawić, na-
tomiast dogmatyzm powinien zostać odrzucony. Jeśli ten ostatni składał z nieskończonej irracjo-
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– jedną z możliwych odpowiedzi na antynomiczność bytu i myśli była właś-
nie etyka sublimacji.

Ważne jest to, że „wcielona” antynomia przejawia się w świecie i w każ-
dym konkretnym życiu jako tragedia, tragizm bytu, a tym samym jest jawnym 
znakiem sprzeciwu wobec dogmatycznych prób ustanawiania „systemu”. 
W komentarzu do Legendy o Wielkim Inkwizytorze Wasyla Rozanowa, rosyjski 
fi lozof odniósł się do słów Iwana Karamazowa, odmawiającego swej zgody 
na przyszłą harmonię, która byłaby okupiona chociażby „jedną łezką” zadrę-
czonego dziecka. Wskazuje na pobudki i konsekwencje takiego stanowiska:

Wcale nie należało przywoływać tutaj dziecka i starca, lecz po prostu Golgotę 
i wtedy powiedzieć: nie przyjmuję świata, który jest zbawiany i odkupiony za taką 
cenę. To, czego tutaj nie przyjmuje się – to tragizm (droga cierpienia i śmierci), 
i próba Inkwizytora jest próbą ułożenia spokojnego, pozbawionego tragizmu życia 
dla ludzkości71. 

Jednym słowem, cierpienie i tragizm istnienia nie są dla świadomości 
chrześcijańskiej pozbawione sensu, natomiast każda próba zbudowania 
harmonii ziemskiej na „buncie”, nawet jeśli u jego podstaw leży oburzenie 
moralne, prowadzi w swych konsekwencjach do „uniwersalnego więzienia 
GPU”72. Ucieczka przed historią jest bowiem popadnięciem w jej niewolę. 
Droga poza tragizm wiedzie poprzez tragizm. Tak więc Chrystus – uosabiający 
przeciwieństwo postawy Iwana – przyjmuje całość historii wraz ze złem i cier-
pieniem nieodłącznym od istnienia świata. Filozof utrzymuje, że również we 
współczesnym świecie tragizm zachowuje znaczenie oczyszczające. W tym, 
co tragiczne, spotyka się to, co istotne, i to, co nieistotne, sensowne i bezsen-
sowne, wartościowe na sposób pozytywny i negatywny – a zatem wielkość 
i nędza człowieka73. To wszak zaistniałe sprzeczności i antynomiczność same-
go bytu, dziejów świata i człowieka wyrażają się w doświadczeniu tragizmu, 
natomiast sama świadomość takiego doświadczenia, a także w pełni uświa-
domione współuczestnictwo w świecie stanowią podstawowy warunek moż-
liwości zaistnienia wolności-w-świecie; co dokonuje się już poprzez theosis, 
oczyszczenie i przebóstwienie bytu. Ruch oddolny, droga Erosa, spotyka się 
w swym dążeniu z ruchem odgórnym, „prześwietlającym” byt i nadającym 
mu sens. Sam punkt spotkania (tego, co ludzkie, z tym, co boskie) jawi się 
jednocześnie jako zaistniały tragizm (niewspółmierność tego, co ludzkie, z tym, 
co boskie) i przezwyciężenie tragizmu (umocowanie tego, co ludzkie, 
w tym, co boskie). 

nalności ofi arę dla systemu, i w tym się mylił, to także niesłuszne jest składanie systemu w ofi e-
rze nieskończonej irracjonalności. Zarówno pierwsze, jak i drugie powinno zostać utrzymane: 
system i nie-system [bezsistiemnost’], zakończenie i otwartość [niezawierszennost’]. Na tym polega 
problem antynomii systemu i nieskończoności”.

71  P.B. Wyszesławcew, Kommentirowannyj konspiekt knigi W. Rozanowa „Wielikij Inkwizitor”, 
(oprac.) T.I. Błagowa, O.S. Pugaczow, „Woprosy fi łosofi i” 1996, nr 6, s. 137. 

72  Ibidem, s. 140.
73  P.B. Wyszesławcew, Wiecznoje w russkoj fi łosofi i, op.cit., s. 714.
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5. SUBLIMACJA, PODŚWIADOMOŚĆ I WYOBRAŻENIE

Jak zatem już wiemy, to przez prawo poznajemy grzech, gdyż jest ono 
jego ratio cognoscendi, aczkolwiek nie stanowi ratio essendi samego występku. 
Prawo pozostaje zasadą racjonalną, odwołuje się do rozumu i tym samym 
wznieca w człowieku bunt tej jego sfery, która znajduje się poza nadzorem 
samego rozumu, a więc elementu irracjonalnego:

Ta głębia pozostaje dla niego [prawa – L.A.] irracjonalną, niedostepną, nieprze-
niknioną. Prawo jest zasadą racjonalną, zorientowaną na rozum, na świadomą wolę, 
a nie skierowaną ku irracjonalnym, nieświadomym i podświadomym instynktom 
oraz popędom – tam „prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu” 
(por. Rz 7, 23)74. 

To właśnie dlatego Wyszesławcew, nawiązując do Charlesa Baudouina, mó-
wił o prawie sprzeciwu irracjonalnego (zakon irracionalnogo protiwoborstwa)75. 
O ile sprzeciw ciała stanowi szczególne pole namysłu w ramach teorii subli-
macji pierwszego stopnia, o tyle drugi, będący kontynuacją i pogłębieniem 
ujęcia pierwszego, znajduje swe przedłużenie w rozważaniach o sublimacji 
wolności (drugi stopień sublimacji), aby następnie przejść w szereg zagad-
nień dotyczących „obrazu Boga” w człowieku, natury władzy i zagrożeń 
życia społeczno-politycznego76. Otóż ten drugi sprzeciw znalazł genialne 
upostaciowanie w dziełach Dostojewskiego, w których pisarz z artystyczną 
przenikliwością i psychologiczną głębią ukazał liczne przykłady postaci typu 
prometejskiego, lucyferycznego; rzec można – cały ich „legion”, na czele któ-
rego stoi antychrystusowa fi gura Wielkiego Inkwizytora77. Wspomniane zaś 
prawo Baudouina, loi de l’éffort converti, sprowadza się do wskazania na pe-
wien istotny i powszechnie doświadczany mechanizm psychologiczny: 

Gdy jakaś idea jako dominująca w umyśle wywołuje sugestię, to wszelkie 
możliwe wysiłki podmiotu mające na celu jej przeciwdziałać w istocie służą do jej 
wzmocnienia. To właśnie nazywam prawem wysiłku przeciwskutecznego [loi de 
l’éffort converti]78.

Psycholog z Nancy starał się również bardziej opisowo oddać istotę owego 
„prawa wysiłku przeciwskutecznego”: „Można zatem – utrzymywał – dojść 
do paradoksalnego rezultatu: a mianowicie nie tylko wysiłek ukierunkowany 
na osiągnięcie celu nie osiąga go (byłoby to rzeczą dość banalną), ale osiąga 

74  Idem, Etika sublimacii kak prieodolenije moralizma, op.cit., s. 10.
75  Loi de l’éffort converti rosyjski myśliciel tłumaczy jako zakon irracionalnogo protiwoborstwa 

bądź jako princip awtonomnogo protiwoborstwa (wersja druga występuje w kontekście samowoli 
i wolności).

76  S.A. Lewicki uznaje to stanowisko za niewystarczające i dlatego formułuje postulat „trze-
ciej sublimacji”, por. niżej rozdz. V, 1, s. 244.

77  B.P. Wyszesławcew, Russkaja stichija u Dostojewskogo, Berlin 1923, s. 17; idem, Obraz Bożij 
w griechopadienii, „Put’” 1938, nr 55, s. 31; idem, Religija i bezreligioznost’, op.cit., s. 43. 

78  Ch. Baudouin,  Psychologie de la suggestion et de l’autosuggestion, Paris 1924, s. 89. 
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skutek wprost przeciwny do zamierzonego: wzmacnia sugestię, którą chciał 
zwalczyć”79. 

Według Wyszesławcewa pierwszym „odkrywcą”, a raczej wyrazicielem 
przytoczonego prawa był właśnie św. Paweł, który bardzo dobrze znał je 
z własnego doświadczenia, a ponadto potrafi ł nadać mu dramatyczny kształt 
osobistego wyznania: „W członkach zaś moich postrzegam prawo inne, które 
toczy walkę z prawem mojego umysłu i podbija mnie w niewolę pod prawo 
grzechu mieszkającego w moich członkach” (Rz 7, 23). Postulowana etyka ła-
ski – przejęta od apostoła Pawła, jak to skromnie przyznaje myśliciel – została 
uznana za jedyną możliwą i, co więcej, udaną próbę obejścia loi de l’éffort con-
verti, sprowokowaną przez etykę prawa. Jest więc ona: „(…) próbą obejścia 
sprzeciwu »ciała« [płot’] za pomocą przeobrażenia i prześwietlenia ciała”80. 
W odczytaniu Wyszesławcewa „ciało” oznacza u św. Pawła sferę podświado-
mości, co prawda, blisko związaną z ciałem fi zycznym, ale jednocześnie za-
chowującą dalece posuniętą autonomię. Myśliciel zdaje się mieć tutaj na myśli 
całość podświadomego życia psychicznego81. Oprócz sprzeciwu ciała mamy 
także do czynienia ze sprzeciwem woli, a więc i z rozszerzeniem zakresu sub-
limacji o istotny dla etyki jako takiej moment wolności; co jednak będzie od 
nas wymagało osobnego rozwinięcia. Tymczasem, nieco uogólniając, można 
na pewno powiedzieć, że fi lozof rosyjski – odwołując się do Pawła Apostoła 
– stwierdzał bankructwo normy imperatywnej, prawnej i etycznej, która za-
równo w wymiarze wewnętrznym, „duchowym”, jak i zewnętrznym, etycz-
no-społecznym zdominowała życie ludzkości. Przewrót ów wiąże się z po-
wtórnym, nowożytnym, odkryciem sfery podświadomości. W przekonaniu 
myśliciela wielką zasługą Freuda było zwrócenie uwagi na jej erotyczną na-
turę. Jednakże nowo odkryty Eros Freuda, jako popędowy i naturalistyczny, 
domaga się istotnej korekty. Tak więc Eros, o którym fi lozof nade wszystko 
chciał mówić, pozostaje – co trzeba wyraźnie podkreślić – tym samym „anty-
cznym”, a mimo to współczesnym, wciąż w nas żyjącym, Erosem Platońskim:

Eros Platona obejmuje sobą wszystko to, [co odnajdujemy u Freuda, Junga, 
Baudouina, Adlera – L.A.]: oznacza on prawdziwą i nieredukowalną funkcję du-

79  Ibidem, s. 95.
80  B.P. Wyszesławcew, Etika prieobrażennogo Erosa, op.cit., s. 110.
81  Ibidem, s. 58–59; por. idem, Wiecznoje w russkoj fi łosofi i, op.cit., s. 780. Wyszesławcew wy-

różnia siedem stopni bytu w człowieku: 1) energia fi zyczno-chemiczna; 2) energia „żywa” (bios); 
3) energia psychiczna, czyli podświadomość kolektywna; 4) podświadomość indywidualna; 5) 
świadomość, dusza świadoma, czyli nie-duchowa dusza żywa, egocentryczny punkt świadomo-
ści; 6) świadomość duchowa, duch, osoba duchowa – to także sfera wartości obiektywnych; 7) „Ja 
myślące”, „człowiek sam w sobie”, czyli jaźń metafi zyczna i metapsychiczna. W tym wypadku 
termin „ciało” w rozumieniu św. Pawła zapewne odnosiłby się mniej więcej do stopni 2., 3., 4., 
całej sfery „nie-ja”, określanej też biblijną metaforą „nerki i serca” (Ap 2, 23). W innym miejscu 
rozumienie natury bytu ludzkiego u św. Pawła określa się jako triadyczne: ciało, dusza, duch, 
por. idem, Obraz Bożij w suszczestwie czełowieka, „Put’” 1935, nr 49, s. 53–54.
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szy, funkcję dążenia, otwartą na nieskończoność i różnorodną w swej treści, lecz 
zawsze ukierunkowaną na wzrost bytu, na jego „wartościowanie82. 

W swej pierwszej monografi i poświęconej Fichtemu rosyjski fi lozof pod-
kreślał znaczenie sfery irracjonalności i fi lozofi czną doniosłość Erosa83. W Ety-
ce przeobrażonego Erosa stara się swe intuicje rozwinąć w szerszą koncepcję 
etyczną. Tak więc etyka przyjmuje charakter wybitnie „erotyczny”. Jedna-
kowoż jest to „erotyczność” sui generis. Platoński Eros – jawiący się jako „de-
mon” przejścia, transu – powinien symbolizować ruch wznoszenia się ku 
wartościom wysokim, najwyższym. I właśnie ten ruch, wyrażający dynami-
kę człowieka ukierunkowującego się na to, co ze swej istoty odeń wyższe, 
określił fi lozof mianem sublimacji. Odwrotnie rzecz ma się z ruchem zorien-
towanym na to, co niskie, a co – będąc w istocie wypaczeniem i zaburzeniem 
hierarchii wartości – stanowi przeciwieństwo sublimacji. Mamy wtedy do 
czynienia z „aksjologicznym poniżeniem”, profanacją wartości. Aby zbliżyć 
się do etycznego rozumienia sensu sublimacji i profanacji, należy zdać sobie 
sprawę z konieczności uprzedniego przyjęcia obiektywnej hierarchii warto-
ści. Posiłkując się językiem religijnym, można powiedzieć, że sublimacja jako 
wywyższanie duszy zakłada Wywyższonego (Chrystusa), stanowiącego nie 
tylko najwyższą wartość, lecz będącego także warunkiem albo inaczej „real-
nym znakiem” samej możliwości sublimacji. W przeciwnym wypadku nie 
miałaby ona znaczenia ontologicznego, a co najwyżej mogłaby uchodzić za 
subiektywny proces samodoskonalenia się. Sublimacja podświadomego Ero-
sa dokonuje się za pomocą wyobrażenia i sugestii, natomiast wyobrażenie, 
u podstaw którego odnajdujemy fantazję – to w pewnym sensie przestrzeń 
wolności (resp. dowolności). „Twórczość – utrzymuje zatem myśliciel – jest 
wyobrażaniem i wcielaniem wartości”84. Skoro – zgodnie z tym, co twierdzi 
Baudouin – każda sugestia jest przyjmowana na zasadzie autosugestii, to 
i sam ten „mechanizm” staje się gwarantem wolnego jej przyjęcia85. Dlatego 

82  Idem, Etika prieobrażennogo Erosa, op.cit., s. 61. Wyszesławcew podkreślał, iż w dziejach fi -
lozofi i i duchowości mamy do czynienia z sytuacją paradoksalną: „sublimacji poszukiwał Freud 
i sublimacji w wielkiej dawce dostarczył Platon”, a zatem odpowiedź niejako poprzedziła pyta-
nie (idem, Etika sublimacii kak prieodolenije moralizma, op.cit., s. 16). To w tradycji neoplatonizmu 
chrześcijańskiego teoria Erosa sublimowanego znalazła swoje najdoskonalsze rozwinięcie. Jej 
rozbudowany obraz widzimy w „hierarchii niebieskiej” Pseudo-Dionizego Areopagity, w związ-
ku z czym można mówić o pięciu stopniach Erosa: 1) fi zycznym; 2) psychicznym; 3) duchowym, 
czyli umysłowym; 4) anielskim; 5) boskim. We wskazanym kontekście nieco szokujące utożsa-
mienie Chrystusa z „Erosem ukrzyżowanym” staje się bardziej stonowane i chyba bardziej zro-
zumiałe (ibidem, s. 19).  

83  Szerzej o symbolu Erosa i jego związku z symbolem „serca” piszemy w artykule Eros 
religii, Eros fi lozofi i. Symbolika „erotyczna” i przezwyciężenie „…izmów” w fi lozofi i Borysa P. Wysze-
sławcewa [w:] Symbol w kulturze rosyjskiej, (red.) K. Duda, T. Obolevitch, Kraków 2010, s. 201–218.

84  B.P. Wyszesławcew, Wnuszenije i religija, „Put’” 1930, nr 21, s. 74. 
85  Ch. Baudouin,  Psychologie de la suggestion…, op.cit., s. 367. Zasada mówiąca o tym, że każ-

da sugestia jest autosugestią wiąże się z możliwością „ustanowienia suwerennej pozycji »jaźni«”. 
Uświadomienie zaś jej  umożliwia odsłonięcie źródłowej wolności jaźni (B.P. Wyszesławcew, 
Wnuszenije i religija, op.cit., s. 72).
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też u podstaw procesu sublimacyjnego należy założyć wolność. Jednakże naj-
większą moc „sugestywną”, a zatem i sublimującą, posiadają – w czym fi lozof 
dostrzegał wielkie znaczenie psychologii symbolu Junga – symbole religij-
ne86. To dlatego religia, obok aksjologii, jawi się jako szczególna dziedzina du-
cha ludzkiego, która dostarcza narzędzi o wyjątkowej „mocy” sublimującej. 
Ujmując to ściślej, trzeba rozróżnić wyobrażenie i sugestię, obraz i modlitwę 
– jako dwa różne, ale i ściśle współpracujące ze sobą, narzędzia sublimacji. 

Pozostając w zgodzie z tą dystynkcją, można więc stwierdzić, że sztuka 
i religia są dla myśliciela uprzywilejowanymi i nawzajem przenikającymi się 
dziedzinami ducha ludzkiego. Co zatem odróżnia aktywność religijną od po-
stawy twórczej? Wydaje się, że w rozumieniu Wyszesławcewa religia w spo-
sób bardziej naturalny, niejako z własnej istoty, łączy się z aksjologią. Prze-
strzeń twórczości, a zwłaszcza twórczości artystycznej, zdaje się nieco mniej 
czuła na wymiar etyczny. Świadczy o tym również ambiwalentna postawa 
fi lozofa wobec twórczości i źródeł etyczności. Myśliciel, co prawda, przyjmo-
wał możliwość „dobrej” i „złej” twórczości, ale najpełniej tę „podwójną teo-
rię” twórczości rozwijał w Kryzysie kultury industrialnej, w której najwyraźniej 
odnosił ją do twórczości społecznej87. Należy jednak podkreślić, że już w ra-
mach własnej fi lozofi i serca fi lozof wyraźnie rozgraniczał wolność-do-dobra 
i wolność-do-zła, upatrując w tej antynomii „bogopodobieństwo” założone 
w samym centrum (sierdcewina) bytu ludzkiego88. Twórczość w ramach Etyki 
przeobrażonego Erosa (i w ostatnim zbiorze O tym, co wieczne w fi lozofi i rosyjskiej 
– powtórzenie, które należałoby zapewne odczytywać jako potwierdzenie) 
jest więc rozumiana jako proces Bogo-ludzki; co, rzecz jasna, nie oznacza, że 
realizujący się w tym dążeniu Eros jest „dążeniem” bez reszty zdeterminowa-
nym biologicznie, antropologicznie i społecznie albo też duchowo predesty-
nowanym do stałego wznoszenia się na drodze sublimacji. Duchowa erotyka 
jest bowiem przestrzenią realizacji „potencji Bogo-ludzkiej”, która w sposób 
szczególny pozostaje podatna na wszelkie „negatywne dążenia”, profanację 
właśnie. Istnieje zatem skażony i wypaczony „Eros nienawiści” – o czym może 
świadczyć podany za myślicielem przykład – literacka postać Piotra Wiercho-
wieńskiego, wykreowana w Biesach przez Dostojewskiego. Rzecz tyczy się 
jednak nie tylko przestrzeni artystycznej: „O ile Eros miłości jest »rodzeniem 
w pięknie«, o tyle wypaczony Eros jest »uśmiercaniem w brzydocie« (sa-
dyzm), rozkoszowaniem się tym, co niskie” – pisał fi lozof o sytuacji skrajnej, 

86  O roli symboliki religijnej w procesie indywiduacji w ujęciu Jungowskim, por. np. J. Jaco-
bi, Psychologia C.G. Junga, przeł. S. Łypacewicz, Warszawa 1993, s. 200–202. Mimo że – w prze-
konaniu Wyszesławcewa – sam Jung jako myśliciel pozostaje w granicach psychologii (B.P. Wy-
szesławcew, Etika prieobrażennogo Erosa, op.cit., s. 101), to przecież z jego nauki można wywieść 
przesłanie, iż: „(…) obraz Boży posiada wielką moc sublimującą, przewyższającą wszystkie inne 
dające się pomyśleć sugestie” (idem, Wnuszenije i religija, op.cit., s. 68). 

87  B.P. Wyszesławcew, Krizis industrialnoj kultury [w:] idem, Krizis industrialnoj kultury. Iz-
brannyje soczinienija, Moskwa 2006, s. 390, a zwłaszcza rozdz. 23; zwraca na to uwagę S. Mazurek, 
Charis i charisma, op.cit., s. 190–191.

88  B.P. Wyszesławcew, Sierdce w christianskoj i indijskoj mistikie, op.cit., s. 82 (przywoływany 
artykuł został opublikowany w 1929 roku). 
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ale przecież wcale nie tak rzadko doświadczanej zarówno w życiu jednostek, 
jak i całych społeczeństw89. Jednym słowem, można uznać, że za wszystkimi 
tymi negatywnymi przypadkami kryje się zabłąkany na bezdrożach ludzkich 
i zmierzający ku swej własnej zatracie „Eros profanacji”. Tak więc natura 
Erosa jawi się tutaj w sposób niejednoznaczny. Oczywiście fi lozof rosyjski, 
pozostając w ramach etyki sublimacji, nie mógłby w pełni opowiedzieć się za 
„immoralizmem w twórczości”, niemniej świadomość owego „erotycznego” 
pęknięcia i rodzącego się wraz z nim „życiowego” napięcia jest tutaj wyraźna. 
Wszelako twórczość musi zakładać wolność oraz „swobodną grę możliwo-
ści”, a tym samym do pewnego stopnia jest zmuszona przyjmować wartość 
niczym nieumotywowanego kaprysu i bezwzględnej wolności. A wszystko 
to właśnie dlatego, że proces sublimacji dokonuje się za przyczyną twórczego 
Erosa, odwołującego się do sugestywnych obrazów, symboli, mitów, czyli in 
fi ne – opiera się na „nieograniczonej” wyobraźni (fantazji).

Fałszywe obrazy i nieprawdziwe wartości nie mogą jednak posiadać żad-
nej realnej mocy sublimującej. Jedna jest bowiem „droga piękna i prawdy”, 
gdyż ostatecznie „wyobrazić” oznacza też w pełni „wcielić” swe imago et si-
militudo Dei, czyli postępować na obranej drodze „(…) aż Chrystus w was 
się ukształtuje” (Ga 4, 19) – jak to ujmował św. Paweł90. W ramach etyki 
sublimacji wyobraźnia i jej twórcze rozwinięcie przyjmują wyraźny wymiar 
soteriologiczny. „Prawdziwa twórczość – utrzymuje myśliciel – jest zawsze 
zbawienna, a to oznacza, że wyrażona i wcielona w niej wartość (dobro) jest 
zawsze dana, a nie zadana (…). Zbawienność jest osobnym kryterium prawdzi-
wości, której doświadczamy osobnym zmysłem, i która jest swego rodzaju 
»oczywistością«”91. Sublimacja podświadomego Erosa odwołuje się zatem do 
obrazu, wyobrażenia i „piękna”, czyli zawiera w sobie wiele motywów „obra-
zowych”, estetycznych. To zapewne dlatego, zgodnie z dość trafną sugestią, 
główne dzieło Wyszesławcewa z zakresu etyki mogłoby nawet nosić tytuł 
Etyka i estetyka przeobrażonego Erosa – tak przynajmniej utrzymuje Niebolsin92. 
W ramach omawianej koncepcji wyobraźnia estetyczna ma rzeczywiście do 
odegrania ważną i doniosłą rolę, albowiem nie tylko prowadzi ku możliwo-
ści rozjaśnienia, ale jest także drogą urzeczywistnienia całego bogactwa treści 
danej w „religii tego, co absolutnie upragnione”:

(…) obiecuje człowiekowi wszystko to, czego tylko może on pragnąć: szczęście, 
piękno, życie wieczne, pełnię obcowania z Bogiem. W tym pragnieniu zawiera się 
drugie kryterium prawdziwości obrazu: upragniony obraz wciela się i przeobraża 
życie. Pragnienie, dążenie, Eros człowieka jest odpowiedzią oddolną na Boskie ob-
jawienie absolutnie wartościowego Słowa, usłyszanego z góry93.

89  Idem, Etika prieobrażennogo Erosa, op.cit., s. 71.
90  Por. ibidem, s. 76.
91  Ibidem, s. 75.
92  A. Niebolsin, B.P. Wyszesławcew, op.cit., s. 223.
93  B.P. Wyszesławcew, Etika prieobrażennogo Erosa, op.cit., s. 75–76.
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 Wyraźny to moment estetyczny w etyce Wyszesławcewa, który może bu-
dzić pewne obawy. Wasyl Zieńkowski wskazuje na co najmniej kilka kwestii, 
jakie warto tutaj zasygnalizować. Otóż ogólna tendencja Etyki przeobrażonego 
Erosa jest, według tego fi lozofa i teologa, quasi-naturalistyczna i estetyczna, 
a także pasywna, gdyż brak w niej wystarczająco mocnego akcentu, który 
powinien zostać położony na „pracę”, przede wszystkim w jej sensie ducho-
wym – co w konsekwencji prowadzi do okazjonalizmu, bierności bytu stwo-
rzonego94. Zarzut ten daje się więc sprowadzić do tezy, iż etyka sublimacji 
dokonuje naturalizacji i zbyt daleko posuniętej estetyzacji życia religijnego. 

Trzeba przyznać, że w przekonaniu Wyszesławcewa twórczość ludzka 
jest rozumiana jako od-twórczość twórczości Boga. Skoro wartość jest tu-
taj dana, natomiast „odkrywcza” funkcja twórczości ludzkiej tylko zadana 
i polega na swobodnej grze możliwościami oraz alternatywami (fantazja), to 
sama twórczość może być ujmowana jako działanie podobne do „wolnej sztu-
ki”, ars combinatoria95. A jeżeli mamy tutaj do czynienia ze „swobodną grą”, to 
u podstaw jej musimy założyć istnienie źródłowej wolności – i to „wolności 
wyboru absolutnego”, poprzedzającej wszelki wybór. W wolności zaś rosyj-
ski myśliciel dostrzegał zarówno bogopodobieństwo człowieka, jak i korzeń 
zła satanistycznego; o czym – jak dodawał – wiedział już doskonale Descar-
tes, który w wolnej woli człowieka dopatrywał się zarówno „obrazu i podo-
bieństwa” bytu stworzonego do Boga, jak i matecznika błędu96. Twórczość 
zatem, podobnie jak wolność, jest w swej źródłowości „przedsięwzięciem” 
nader ryzykownym. Sublimacja może i powinna być postrzegana jako realna 
szansa nadania własnej źródłowej wolności charakteru duchowego (na po-
ziomie antropologicznym), a tym samym obiektywnego jej „umiejscowienia” 
względem świata wartości (aksjologia) oraz zakorzenienia jej w życiu wspól-
notowym, czyli innymi słowy – ustanowienia „uniwersalnej harmonii”, będą-
cej fi lozofi czną transkrypcją chrześcijańskiej idei Królestwa Bożego (fi lozofi a 
społeczna)97.

Pozostając w zgodzie z intencjami rosyjskiego fi lozofa, można utrzymy-
wać, że sublimacja jest fundamentalną kategorią fi lozofi i – zwłaszcza tej, która 
w sposób świadomy nawiązywałaby do tradycji chrześcijańskiej. Jak bowiem 

94  W.W. Zieńkowskij, O znaczenii woobrażenija w duchownoj żizni [w:] B.P. Wyszesławcew, 
Krizis industrialnoj kultury. Izbrannyje soczinienija (Priłożenije), op.cit., s. 834–835. Z zarzutem tym 
rosyjski fi lozof polemizuje avant la lettre w artykule Wnuszenije i religija (op.cit., s. 71–72), w któ-
rym – powołując się na przekonanie Emila Coué, iż wola w zderzeniu z wyobrażeniem okazuje 
się z reguły słabszą, i łącząc to z twierdzeniem, że każda sugestia jest autosugestią – broni stano-
wiska aktywistycznego.

95  Por. B.P. Wyszesławcew, Etika prieobrażennogo Erosa, op.cit., s. 127–128. „W fantazji łączy 
się poznanie i emocja, świadomość i to, co podświadome (…), przyczynowość i swobodny wyraz 
woli” – dopowiada Je.B. Jerina, B.P. Wyszesławcew, Moskwa, Rostow-na-Donu 2006, s. 34–35.

96  B.P. Wyszesławcew, Etika prieobrażennogo Erosa, op.cit., s. 113. Chodzi o IV Medytację, 
w której Descartes pisze o „woli, czyli wolności decyzji”, i dodaje: „(…) dzięki niej poznaję, że 
jestem w pewnej mierze na obraz i podobieństwo Boga stworzony” (R. Descartes, Medytacje 
o pierwszej fi lozofi i, przeł. M. i K. Ajdukiewiczowie, Kęty 2001, s. 76). 

97  Por. B.P. Wyszesławcew, Wiecznoje w russkoj fi łosofi i, op.cit., s. 723.



77II. ŻYWIOŁ I DUCH, CZYLI EROS PRZEOBRAŻONY

podkreślał, pojęcie sublimacji – za przyczyną Freuda z powodzeniem funk-
cjonujące we współczesnej psychologii – jest z pochodzenia jak najbardziej 
wczesnochrześcijańskie i wręcz przynależy do tradycji grecko-chrześcijań-
skiej (anagoge). To dlatego z dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, 
że zostało ono zaczerpnięte ze skarbca duchowo-intelektualnych pojęć pla-
tonizmu chrześcijańskiego98. Filozof w swym własnym ujęciu podkreślał, że 
granicę sublimacji stanowi „obraz, przez który prześwieca świętość”99. Rozu-
miane w ten sposób chrześcijaństwo, chrześcijaństwo „ikoniczne”, jest prze-
zeń traktowane jako religia, która oferuje najdoskonalszą drogę do przezwy-
ciężenia tragizmu. Religia chrześcijańska potrafi  przejmować i przetwarzać 
(a to znaczy: sublimować) najżywotniejsze „prawdy” antyku żydowskiego 
– zwłaszcza jego tradycji prorockiej, a także – dziedzictwa greckiego. Należy 
jednocześnie zauważyć, że rosyjski myśliciel w dużej mierze postrzegał dzieje 
chrześcijaństwa poprzez wschodni, bizantyński i „platoński” pryzmat jego 
dziejów. Tak więc chrześcijaństwo jako „religia tego, co absolutnie upragnio-
ne” w pełni wyraziło to, czego poszukiwał już niegdyś Platon, gdyż „rodzenie 
w pięknie”, czyli Platońskie pragnienie, spotyka się właśnie na jego gruncie 
z „wcieleniem i przeobrażeniem” – chrześcijańskim spełnieniem. Doskonale 
wyczuwał to Dostojewski, u którego wszak Eros nie był niczym innym jak tyl-
ko głęboką wiarą w to, że piękno zbawi świat. Zauważmy ponadto, że i am-
biwalencja piękna, czyli „ideał Madonny” i „ideał Sodomy”, o którym pisał 
Dostojewski, dość dobrze odpowiada charakterystykom pozytywnego, czyli 
„twórczego Erosa” oraz jego negatywnego odpowiednika – „Erosa niszczące-
go”. Postać Erosa jawi się więc u rosyjskiego fi lozofa wielokształtnie, pojęcie 
to bowiem przyjmuje różne znaczenia, spośród których ostatecznie zasadni-
czym wydaje się jego sens chrześcijański. 

Z opisów chrześcijaństwa, jakie znajdujemy u myśliciela, wyłania się za-
tem religia najdoskonalej sublimująca:

Ustanowienie w człowieku pierwotnie-boskiej i skierowanej ku Bogu formy 
jest ustanowieniem „Obrazu i Podobieństwa” Bożego; a siłą ujmującą ten obraz jest 
wyobrażenie. Nie moglibyśmy jednak wyobrazić sobie żadnego „obrazu Bożego”, 
jeśliby nie istniał fakt wcielenia Boga, jeśliby nie stał przed nami obraz Chrystu-
sa. Wyobrażenie potrzebuje wcielonego obrazu; a nawet więcej, wyobrażenie jest 
wcieleniem. Ono zawsze wciela swoje obrazy, obleka je w ciało i krew100. 

W opisie tym – być może, jak sugeruje rosyjski fi lozof – zawiera się cała 
istota etyki sublimacji, czyli jej (dokładnie: chrześcijańskie) spełnienie.

Należy dodać, że z powyższym rozumieniem religii chrześcijańskiej wiąże 
się zasadnicza rola, jaką odgrywa ona w procesie kulturotwórczym. Jak już 
wiemy, sublimację należy postrzegać jako niepowstrzymany ruch, dążący na 
mocy swej natury do wartości najwyższej, sublimissimum. A z tego właśnie 
zmierzania ku wartościom wykluwa się rdzeń kultury:

98  Idem, Etika prieobrażennogo Erosa, op.cit., s. 140.
99  Ibidem, s. 87.
100  B.P. Wyszesławcew, Etika sublimacii kak prieodolenije moralizma, op.cit., s. 21.



78 Wolność w jedności?

Cała twórczość, wszelka kultura i wszelka religia jest „sublimacją”, ukierunko-
wującą się na to, co przed nią się objawia (w „objawieniu”) jako wyższa wartość: 
„gdzie skarb twój, tam i serce twoje”, gdzie twoja wyższa wartość, tam i twój Eros 
(por. Mt 6, 21)101.

Za najwybitniejszy wyraz chrześcijańskiego, sublimowanego Erosa w piś-
miennictwie religijnym myśliciel uznawał Hymn o miłości św. Pawła (1 Kor 
13). Wskazując na literacki i religijny przekaz chrześcijańskiej Biblii, przeko-
nywał, że Eros o proweniencji Platońskiej może się łączyć z nowotestamen-
talną pochwałą cnoty miłości. Chrześcijaństwo z samej swej istoty jest, i nigdy 
nie powinno o tym zapominać, religią miłości, ale należy również przypo-
mnieć, że samo praktykowanie miłości jest sztuką: trzeba umieć kochać i wie-
dzieć co tej miłości jest godne. A postulat taki – wydawałoby się, że oczywisty 
– zbyt często pozostawał niezrealizowanym wezwaniem, co wprost wiązało 
się z podstawowym faktem niezrozumienia przez chrześcijan religijnej tre-
ści „miłości”. W takim ujęciu Wyszesławcewowska etyka sublimacji staje się 
niejako teorią „sztuki miłości”. Byłaby to zatem ars amandi, którą uzupełnia 
aksjologia chrześcijańska, a tym samym uposaża ją w „nową” (albowiem 
– dotychczas nierozpoznaną) treść102. Co więcej, myśliciel przekonuje, że 
wszystkie istotne symbole chrześcijaństwa wyrastają z Erosa. To właśnie Eros 
stoi w centrum tajemnicy chrześcijańskiej. Wskazują na to chociażby pod-
stawowe pojęcia, w których próbuje się wyrazić istotę tej religii. Ojciec, Syn, 
Matka, bracia, Oblubieniec, Niewiasta, rodzina jako „mały Kościół” i Koś-
ciół jako „wielka rodzina” – czyż nie są to pojęcia przesycone „erotycznym”, 
„miłosnym” i „rodzinnym” znaczeniem? Mylił się zatem Rozanow, który 
oskarżał chrześcijaństwo o nastawienie antyerotyczne. Być może wynikało 
to ze stanu emocjonalnego zaślepienia i pojęciowego „rozgardiaszu”, w jakie 
dość często ten skandalizujący pisarz popadał. Jakkolwiek by nie było, po-
zostaje jednak faktem, że w ogóle nie zauważał, a być może nawet nie chciał 
przyjąć do wiadomości, że Pieśń nad pieśniami – ów cykl pieśni sławiących 
miłość erotyczną – stanowi część chrześcijańskiego kanonu Pisma Świętego. 
Chrześcijaństwo jest zatem „erotyczne” – utrzymuje Wyszesławcew; ale nie 
na sposób, w jaki chcieliby postrzegać je wszelkiej maści naturaliści, wul-
garyzatorzy kultury albo odcieleśnieni „abstrakcjoniści”, „asceci” negujący 
ziemski i cielesny wymiar życia człowieka. Wbrew ich opiniom należy więc 
uznać, że chrześcijaństwo przejęło platońską naukę o Erosie i poprzez Pseudo
-Dionizego Areopagitę i Maksyma Wyznawcę przekazało ją następnym po-
koleniom, stając się tym samym jej najdoskonalszym spełnieniem. Sublimacja 
chrześcijańska najpełniej wyraziła się bowiem w nauce o „przebóstwieniu” 
stworzenia (theosis)103. 

Wyszesławcew uznawał głęboką tożsamość Erosa i Agape za rzecz oczy-
wistą i dość dobrze poświadczoną w dziejach duchowości i teologii chrześ-

101  Idem, Etika prieobrażennogo Erosa, op.cit., s. 62.
102  Ibidem, s. 88.
103  Ibidem, s. 63–64.
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cijańskiej. Opowiadał się za jednością miłości „platońskiej” i chrześcijańskiej. 
W tej kwestii rozważania rosyjskiego fi lozofa stają w opozycji do poglądów 
podkreślających nieprzystawalność Erosa i Agape jako dwóch różnych sen-
sów miłości, których rozbieżność z punktu widzenia teologii protestanckiej 
starał się wykazać w swym klasycznym studium Anders Nygren. Warto 
przypomnieć, że szwedzki teolog uznał Erosa i Agape za dwie odmienne for-
my miłości albo – jak to też ujmował – dwa nieprzystające do siebie „moty-
wy fundamentalne” i dwie różne postawy życiowe104. Pozostając w zgodzie 
z tymi uwagami, należałoby uznać, że między Erosem i Agape nie zachodzi 
różnica stopnia, a zatem ilościowa – jak, wydaje się, musi zakładać chrześ-
cijańska „erotyka” Wyszesławcewa – ale jest to nieprzechodnia różnica ro-
dzajowa105. Bezpośrednią konsekwencją takiego rozróżnienia byłoby zatem 
stwierdzenie radykalnej różnicy zachodzącej między miłością „erotyczną” 
i miłością chrześcijańską. Z uznania zaś odmiennej natury dwóch rodzajów 
miłości wynikałoby, że Eros nigdy nie połączy się z Agape. Można więc rzec, 
iż stanowisko Wyszesławcewa jest odwrotnością poglądów biskupa Lun-
du. Nie do końca jest natomiast jasny sposób, w jaki – pozostając na grun-
cie „erotycznych” poglądów rosyjskiego fi lozofa – dałoby się pogodzić ową 
tożsamość Erosa i Agape, tak jednoznacznie podkreślaną, ale przecież wcale 
przezeń nierozwiniętą – z przekonaniem o całkowitej „nowości” przesłania 
nowotestamentalnego wobec etyki i aksjologii judaizmu, a zwłaszcza antyku 
klasycznego106. Co najwyżej, na podstawie ogólnych uwag, możemy wyzna-
czyć linię łączącą kulturę klasyczną z chrześcijaństwem, którą jest oczywi-
ście tradycja wschodniego, chrześcijańskiego platonizmu. Jak zatem fi lozof 
podkreślał, tożsamość, o której mowa, możemy przede wszystkim odnaleźć 
w pismach Maksyma Wyznawcy (VII wiek), podążającego dość wiernie za 
Pseudo-Dionizym Areopagitą. W nauczaniu obu wspomianych teologów 
terminy Eros i Agape stały się już bowiem równoznaczne107. Wyszesławcew 
jest przekonany, że Eros – rozumiany jako „boska moc” przenikająca świat 
i dlatego leżąca u podstaw dążenia każdego bytu stworzonego ku Bogu – jest 
jedną i tą samą wszechogarniającą miłością. Z pełnym przekonaniem może 
więc powoływać się na poglądy Maksyma Wyznawcy, dla którego: 

104  A. Nygren, Agape and Eros, przeł. Ph.S. Watson, Chicago 1982, s. 34. Jednakże należy 
podkreślić, iż sam Wyszesławcew nie odnosi się do poglądów teologa szwedzkiego, który opub-
likował swe główne dzieło w 1930 roku (t. 1) i 1936 roku (t. 2). 

105  Ibidem, s. 51–52.
106  To właśnie z tego powodu – jak się zdaje – zostały sformułowane przytoczone już zarzuty 

W.W. Zieńkowskiego, dotyczące niebezpieczeństwa naturalizacji etyki chrześcijańskiej na grun-
cie fi lozofi i Wyszesławcewa.

107  B.P. Wyszesławcew, Etika sublimacii kak prieodolenije moralizma, op.cit., s. 19, przyp. 3. 
Jak utrzymuje znawca teologii i patrystyki wschodniej: „Św. Maksym przynależy w swoich te-
ologicznych rozważaniach do areopagetyków” (G. Fłorowskij, Wostocznije otcy Cerkwi, Moskwa 
2005, s. 560). I dalej tenże autor pisze: „O wyższych stopniach miłości św. Maksym mówi już 
często jako o erosie (»Boski Eros«, ho theios eros)… O tychże niewypowiedzianych tajemnicach 
świętego szału i miłości apofatyczna teologia może tylko zaświadczać” (ibidem, s. 563).   
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(…) miłość jest siłą boską, ściągającą i wiążącą w jedno cały kosmos i każdą wyższą 
i niższą rzecz w nim istniejącą. Siłą tą jest Eros. To z miłości Stworzyciel natury 
zjednoczył ją ze swą własną Hipostazą (we wcieleniu), aby „znieść jej niepokój” 
i przywieść ją do siebie108. 

Podobną tendencję – chociaż nie pozbawioną dość zawiłych meandrów – 
daje się dostrzec w „erotycznych” rozważaniach Bierdiajewa109. Myśliciel ten 
– odwołując się do poglądów Sołowjowa – dochodzi do przekonania, że mi-
łość „erotyczna” i „agapiczna” powinny się nawzajem przenikać. W okresie 
zbliżenia do stanowiska tzw. nowej świadomości religijnej przekonywał, że 
to, co najistotniejsze w fi lozofi i miłości, wypowiedzieli już Platon i Sołowjow. 
Należy zatem iść w wyznaczonym przez nich kierunku. Wprowadzał wątki 
Erosa jako pośrednika, a także pojęcia Androgyne i Sophia jako metafi zyczne 
zasady całościowości człowieka oraz rozróżnienie między Afrodytą niebie-
ską i ziemską. W miłości dostrzegał walkę dwóch zasad: osobowej i rodo-
wej, stanowiącą w istocie tylko wariant szerszych zmagań między wolnością 
i koniecznością. W myśl tych ogólnych założeń płeć i miłość są rozważane 
przezeń jako przeciwstawne rodowi i rodzeniu, gdyż: „(…) utwierdzanie 
płci [poł] w miłości – oznacza utwierdzanie pełni [połnotu] i doskonałość 
indywidualności”110. W tym sensie miłość jawi się przede wszystkim jako 
siła reintegrująca. Natomiast „ród i rodzenie”, czyli niższa sfera Afrodyty 
ziemskiej, pozostając na poziomie konieczności przyrodniczej, domaga się 
przezwyciężenia, albowiem: „Chrystus nauczał o boskim Erosie, o Afrodycie 
niebieskiej, którą przeczuwał już Platon, lecz nauka Chrystusa o miłości pozo-
stała tajemniczą i niezrozumiałą, nie »zmieściła się«”111. Stąd – w owym „za-
nurzeniu” w świat i „niezrozumieniu” przez świat – wyrasta tragizm miłości. 
Na tym etapie rozwoju swych poglądów rosyjski myśliciel – rzeklibyśmy – 
tworzy kulturologiczną teorię miłości. Utrzymuje, że: „Miłość zindywidua-
lizowana, którą w sensie właściwym można nazwać Erosem, jest najsubtel-
niejszym produktem kultury światowej, jest już przekroczeniem konieczności 
przyrodniczej”112. Zauważmy, iż stanowisko to w następnych latach ulegnie 
radykalizacji: nie tylko indywidualność zostanie przeciwstawiona osobie, 
lecz także sama sfera kultury zostanie uznana za poziom domagający się po-
głębienia. O ile wcześniej Bierdiajew mówił o teokracji, że w istocie jest to: 
„(…) ostateczne urzeczywistnienie miłości wszystkich indywidualności, wy-
zwolenie od bezosobowej władzy przyrody i ostatnie zwycięstwo Afrodyty 

108  B.P. Wyszesławcew, Etika prieobrażennogo Erosa, op.cit., s. 63–64.
109  Trychotomiczny rozwój Bierdiajewowskiej fi lozofi i miłości 1) „nowa świadomość religij-

na”; 2) nauka o „twórczej epoce świata”; 3) program „rewolucji personalistycznej”) przedstawia 
i uzasadnia Ju.Ju. Czernyj w opracowaniu Fiłosofi ja poła i ljubwi N.A. Bierdiajewa, Moskwa 2004. 
Niniejsze analizy wiele zawdzięczają ustaleniom tego badacza. 

110  N.A. Bierdiajew, Metafazika poła i ljubwi [w:] idem, Nowoje rieligioznoje soznanije i obszcze-
stwiennost’, Moskwa 1999, s. 221. Pierwotnie tekst ukazał się w 1907 roku. 

111  Ibidem, s. 226.
112  Ibidem, s. 243.
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niebieskiej”113, o tyle już w późniejszym i dojrzalszym okresie rozwoju swej 
myśli opowie się za wspólnotowością nowego typu – komunitarnością. 

Począwszy od Sensu twórczości (a zatem od 1916 roku) rozważania fi lo-
zofa zostają wzbogacone o wątki – pochodzące rodem z mistyki niemieckiej 
(Böhme, Baader) – dzięki którym reintegracyjna fi lozofi a miłości staje się 
uzupełnieniem fi lozofi i wolności114. Miłość jest teraz rozważana jako ponad-
subiektywna „twórcza energia w świecie”, dążąca ze swej natury do „inne-
go”, „wyższego” świata. Tendencja ta objawia się w każdym akcie twórczym, 
który jest: „(…) zwycięstwem nad tym »światem« w imię świata innego, jest 
wyjawieniem sensu przykazania »nie kochajcie świata«. Akt twórczy zawsze 
jest wyjściem poza świat, przekroczeniem tego życia”115. Wiąże się z tym swo-
isty arystokratyzm duchowy, rozumiany jako wyraz owładnięcia człowieka 
przez „erosa tego, co boskie” w nim samym. A skoro „eros tego, co boskie we 
mnie, jest realnością samej boskości”, to również i wolność – owa kategoria 
arystokratyczna, gdyż duchowa – staje się „bezpodstawną podstawą” oso-
by ludzkiej. Eros jako dążenie wzwyż otwiera osobę ludzką na perspektywę 
wolności: wyzwala od wszelkich form autorytaryzmu, łącznie z autorytary-
zmem religijnym; autorytaryzmu, rozumianego jako konsekwencje stosowa-
nia kryteriów zaczerpniętych ze świata niższego do oceny świata wyższe-
go116. W tym więc sensie Bierdiajewowska fi lozofi a miłości stanowi integralną 
część projektu fi lozofi i wolności i twórczości. 

W ramach zaś Bierdiajewowskiej „rewolucji personalistycznej” miłość 
erotyczna (Eros), rozumiana jako siła wstępująca, „spotyka się” z miłością 
agapiczną (Agape), czyli siłą zstępującą. To właśnie w owym ruchu wstępo-
wania i zstępowania realizuje się osoba117. Jednakże w samym łonie takie-
go „budowania” osoby rodzi się tragedia miłości. Eros prowadzi do ekstazy 
twórczej; jest więc platońską drogą do doskonałości, ale sam z siebie pozosta-
je naznaczony istotną słabością. Eros potrzebuje bowiem „ingerencji z góry”, 
musi niejako napotkać i połączyć się z miłością zstępującą, którą w języku 
chrześcijańskim określa się mianem łaski. Co prawda, Eros jest „boski”, lecz 
sam nie jest Bogiem, a co najwyżej jest „boską” siłą w człowieku zmierzającą 
ku Bogu. W przekonaniu Jurija Czernyja sprzeczność personalizmu Bierdiaje-
wa, która pojawia się na gruncie fi lozofi i miłości, sprowadzałaby się do tego, 
że myśliciel próbował łączyć Eros i Agape w ramach jednego, antynomicz-
nego projeku „rewolucji personalistycznej”. Wszakże na niższym poziomie 

113  Ibidem, s. 248.
114  Por. Ju.Ju. Czernyj, Fiłosofi ja poła i ljubwi N.A. Bierdiajewa, op.cit., s. 65.
115  N.A. Bierdiajew, Smysł tworczestwa. Opyt oprawdanija czełowieka [w:] idem, Fiłosofi ja twor-

czestwa, kultury i iskusstwa, Moskwa 1994, t. 1, s. 166 (por. wyd. pol.: Sens twórczości. Próba uspra-
wiedliwienia człowieka, przeł. H. Paprocki, Kęty 2001, s. 138). W wypadku wzajemnych odwołań – 
z takich czy innych względów uznanych za konieczne, a przynajmniej pomocne – do oryginałów 
i przekładów dzieł cytowanych patrz też: pełny opis w załączonej Bibliografi i.

116  N.A. Bierdiajew, Fiłosofi ja swobodnogo ducha. Problematika i apołogija christianstwa, Paris 
1927, cz. 1, s. 10, 37 i 56.

117  M. Bierdiajew, Niewola i wolność człowieka. Zarys fi lozofi i personalistycznej, przeł. H. Papro-
cki, Kęty 2003, s. 42.
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dualizm seksualności i erotyzmu pozostaje w sprzeczności z uznaniem Erosa 
za moc przeobrażającą „niższy”, „upadły” świat118. Nieprzezwyciężalna tra-
giczność Erosa polega bowiem na jego antypersonalistycznym charakterze. 
Taką właśnie tragedię przeżywał w całym swym życiu Sołowjow: był zawsze 
zakochany w kobiecości, ale nigdy nie mógł pokochać kobiety.

Wydaje się zatem, iż niezmiernie ważnym kontekstem rosyjskim, jaki na-
leżałoby przywołać – gdy tylko mowa o rosyjskiej „erotyce” fi lozofi cznej – są 
„erotyczne” poglądy Włodzimierza Sołowjowa119. Myśliciela, który mówiąc 
o miłości „platońskiej”, podkreślał, że to właśnie Eros ukazany niegdyś w dia-
logach Platona, stanowi ową – niejednokrotnie już przywoływaną – „twór-
czą i nieskończenie płodzącą siłę”; co też winniśmy uznać za wyraz aspiracji 
człowieka do nieśmiertelności120. W Sensie miłości (tekście powstałym w latach 
1892–1894) fi lozof ten w pełni afi rmuje miłość płciową (jako pierwszy sto-
pień na drodze do przezwyciężenia egoizmu) i przekonuje, że chociaż jest 
ona siłą przemijającą, to niemniej człowiek jej doświadczający może w sposób 
samodzielny, czyli opierając się na swej własnej woli i świadomości, kiero-
wać się ku wyższym duchowym celom, ku Bogu, ku Bogo-człowiekowi121. 
Oczywiście, teoria miłości jest u Sołowjowa integralną częścią jego własnej 
koncepcji fi lozofi cznej, mocno osadzonej w metafi zyce wszechjedności. Dla 
nas interesująca jest o tyle, o ile – po pierwsze – stanowi rosyjską prefi gurację 
erotycznej etyki Wyszesławcewa, i po drugie – łączy się z intuicjami Fiodora 
Dostojewskiego. 

Otóż w ważnym nie tylko ze względu na przedmiot niniejszych rozważań 
tekście, będącym de facto rodzajem komentarza do notatek Dostojewskiego, 
które powstały tuż po śmierci pierwszej żony pisarza Marii Dmitrijewnej
(z 16 kwietnia 1864 roku), Wyszesławcew starał się rozwinąć problematykę 
miłości i nieśmiertelności oraz nadać genialnym, egzystencjalnym i literackim 
intuicjom pisarza bardziej dyskursywny charakter. Punktem wyjścia swych 
rozważań uczynił niespełnioną miłość pisarza. Każde myślenie prawdziwe, 
a takim jest myślenie Dostojewskiego, wyrasta bowiem z tragicznego konfl ik-
tu i dlatego powinno zmierzać ku Chrystusowi, jedynej nadziei na przezwy-
ciężenie tragizmu. A tym samym ustanawiać (a być może odnajdywać utraco-
ną niegdyś) „nową” harmonię. „Nie istnieje żadna inna – podkreśla myśliciel 

118  Por. Ju.Ju. Czernyj, Fiłosofi ja poła i ljubwi N.A. Bierdiajewa, op.cit., s. 115. Ponadto, obok 
pojęć Eros i Agape, Bierdiajew wprowadza bliskie temu drugiemu pojęcie miłości-caritas (chrześ-
cijańskie współczucie), czyli miłość zstępującą w świat cierpienia; miłość, która jest „(…) zjed-
noczeniem z innym w opuszczeniu przez Boga, w ciemnościach świata” (M. Bierdiajew, Niewola 
i wolność człowieka, op.cit., s. 162). 

119  Szerzej o rosyjskiej fi lozofi i Erosa (z uwzględnieniem teorii Wyszesławcewa) pisze 
M. Kuty: Metafi zyka Erosa w ujęciu Borysa Wyszesławcewa [w:] Rosyjska metafi zyka religijna, (red.) 
T. Obolevitch, W. Kowalski, Tarnów 2009; oraz: Fenomen erosa w rosyjskim renesansie religijnym 
[w:] Symbol w kulturze rosyjskiej, (red.) K. Duda, T. Obolevitch, Kraków 2010.

120  W przywoływanym już tekście: W. Sołowjow,  Dramat życiowy Platona, op.cit., s. 62.
121  Sołowjowowską teorię miłości, w kontekście sofi ologicznym, omawia J. Dobieszewski, 

Włodzimierz Sołowjow. Studium osobowości fi lozofi cznej, Warszawa 2002, s. 324–333.
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– prawdziwa fi lozofi a i prawdziwa mistyka tragizmu”122. Pełnej realizacji mi-
łości w świecie przeszkadza przyrodzony egoizm każdego wyosobnionego 
„ja”, które próbując się osadzić w swym indywidualizmie, przeciwstawia się 
„wszystkim pozostałym”. A jednocześnie w każdym, chociażby najbardziej 
odosobnionym człowieku, uwyraźnia się jego niezbywalne dążenie do nie-
śmiertelności, wiążące się z potrzebą potwierdzenia pełni swego życia, co 
możliwe jest jednak wyłącznie w głębokiej jedności z innymi. W najdoskonal-
szy sposób owa nieprzezwyciężalna tęsknota przejawiła się w religii chrześ-
cijańskiej. A Dostojewski był i nade wszystko chciał być chrześcijaninem. I to 
właśnie w religii poszukiwał rozwiązania swych tragicznych sprzeczności. 
Wyszesławcew wskazuje, że problematyka ta powinna być rozważana nie 
tylko w wymiarze osobistym (chociaż sytuacja pierwotna, czyli każdorazowo 
indywidualna, stanowi tutaj punkt wyjścia), ale także w horyzoncie uniwer-
salnym. Podkreśla więc, że niezależnie od jakkolwiek rozumianej przynależ-
ności konfesyjnej każdy człowiek pragnie nieśmiertelności, której w swym 
życiu jednakowoż nigdy nie osiąga:

W tym właśnie objawia się cała siła platońskiej dialektyki: człowiek nie jest 
śmiertelny i nie jest nieśmiertelny – on tylko dąży do nieśmiertelności! To jest rów-
nież dynamiczne ukierunkowanie Dostojewskiego: człowiek na Ziemi jest czymś 
przechodnim, niepełnym, niezakończonym, całe jego życie jest rozwojem, walką, dą-
żeniem123. 

Dążenie to dotyczy każdego człowieka z osobna i ludzkości w całości, 
stałym zaś jego celem jest potwierdzenie i utwierdzenie każdego bytu po-
szczególnego w łączności z innymi. A jak już wiemy, wymóg ten może 
spełniać wyłącznie chrześcijaństwo. Jedynie bowiem Chrystus umożliwia 
przezwyciężenie egoizmu poszczególnego „ja” poprzez złożenie samoofi a-
ry na rzecz „wszystkich pozostałych”. Takie rozumienie ideału (Chrystusa) 
i jedności w wielości (w Chrystusie) prowadzi z kolei do idei soborowości, 
która wyrastając z chrześcijańskiego rozumienia miłości, obejmuje nie tylko 
rzeczywistość stricte religijną, lecz także odnosi się – co też Wyszesławcew 
rozwinie wiele lat później – do rzeczywistości społecznej. W ten sposób ro-
syjski fi lozof wskazywał na zasadę soborowości, której formułę odnajdywał 
u Dostojewskiego: 

Soborowość i miłość przekraczają granice relacji człowieka do człowieka, mi-
łość rozszerza się do granic całego świata, całego Kosmosu, do granic zaistniałej 
wszechjedności (…). Soborowość przekształca się w jedną świątynię [sobor], obej-
mującą całą pełnię życia i całe piękno bytu, które „zbawi świat”124. 

122  B.P. Wyszesławcew, Dostojewskij o ljubwii i bessmiertii (nowyj fragment) [w:] Russkij Eros, ili 
fi łosofi ja ljubwi w Rossii, (red.) W.P. Szestakow, Moskwa 1991, s. 365 (pierwodruk: „Sowriemien-
nyje zapiski” 1932, nr 50).

123  Ibidem, s. 371.
124  Ibidem, s. 374 i 375.
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W przekonaniu rosyjskiego fi lozofa, to właśnie Dostojewski sformuło-
wał paradoksalną prawdę chrześcijaństwa, według której indywiduum i po-
wszechność są równowartościowe. Wskazywał ponadto na dużą zbieżność 
podstawowych intuicji Dostojewskiego i Sołowjowa (co, nawiasem mówiąc, 
stanowi już od dłuższego czasu swoisty topos w ramach komparatystyki „idei 
rosyjskiej”). Utrzymywał zatem, że zarówno na gruncie metafi zyki wszech-
jedności Sołowjowa, jak i na niwie twórczości literackiej Dostojewskiego 
można odnaleźć głęboką „intuicję harmonii uniwersalnej” – zwłaszcza wte-
dy, gdy pisarz mówił o pięknie w aspekcie soteriologicznym czy (podajmy 
inny przykład) powoływał się na świadomość odpowiedzialności każdego 
za wszystkich. 

Niespełniony „eros” miłości Dostojewskiego przywiódł pisarza do chrześ-
cijańskiej idei spełnienia osoby w perspektywie uniwersalnej: wspólnoty 
wszystkich osób. Jeszcze raz zatem można powiedzieć, że platoński Eros 
– wiążący się ze świadomością braku i dlatego dążący do przezwyciężenia 
własnej „ułomności” – napotkał na swej drodze ideę chrześcijańskiego speł-
nienia. Wyszesławcew podkreślał, że Dostojewskiego rozumienie miłości jest 
całkowicie zgodne z sensem platońskim oraz z tym, co na jej temat napisał 
Sołowjow w traktacie Sens miłości. Co nadto ważne, i na co też należy zwrócić 
szczególną uwagę, to „ideowy” związek tak rozumianej miłości z soborowoś-
cią – a do tego jeszcze niejednokrotnie przyjdzie nam powrócić. 

6. SAMOWOLA I SUBLIMACJA WOLNOŚCI 

Wyszesławcew uznawał sprzeciw ciała za pierwotne źródło zła, a samą 
możliwość „upadku” wiązał ze słabością natury ludzkiej. W duchowych 
dziejach ludzkości to właśnie św. Paweł jako pierwszy dał klarowny wyraz 
paradoksowi prawa, albowiem – według niejednokrotnie wyrażanej opinii 
rosyjskiego fi lozofa – opisał on i zanalizował ten proces w sposób nieomal do-
skonały, nieprześcigniony. Jednakże nie jest to jedyny przejaw „prawa sprze-
ciwu”. Dokonuje się on bowiem również na poziomie wolności, a właściwie 
samowoli – owej „siły pychy samowoli złej woli”125 – której genialne uosobienia 
możemy oglądać w dziełach Dostojewskiego. Zło samowoli („sprzeciwu du-
cha”) nie jest złem, które wynikałoby z ignorancji dobra – jak utrzymywał 
Sokrates, ani też nie jest sprzeciwem ciała – na co z kolei wskazywał apostoł 
Paweł. U podstaw „samowoli woli” fi lozof dopatrywał się działania „zasady 
autonomicznego sprzeciwu” (princip awtomnogo protiwoborstwa), czyli rewol-
ty (odwrócenia wartości) i buntu (obalenia wartości), które są wzniecane – 
niejako w imię własne, samozwańcze – przez spontanicznie ustanawiającą 
się jaźń ludzką. Przede wszystkim jest ona wymierzona przeciwko „temu, 

125  B.P. Wyszesławcew, Etika prieobrażonnogo Erosa, op.cit., s. 111.
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co wyższe” i z natury przewyższające „ja”. Zasada ta zostaje „uruchamiana” 
zawsze wtedy, gdy człowiek – opierając się na skończonym rozumie – od-
mawia służby wartościom wyższym, zamyka się w granicach swojego włas-
nego „ja” i w końcu samowładnie ustanawia „odwrócony”, zrewoltowany 
porządek aksjologiczny. Zapewne można by tę sytuację opisać w słowach: 
„nie wznosząc się, opadasz”. A przyjmując taką postawę, autonomiczne „ja” 
odrzuca „aksjomat zależności”, właściwy postawie religijnej i łączącej się 
z nią aksjologii. Takie sugestywne opisy „pychy rozumu” odnajduje myśliciel 
przede wszystkim w dziełach Dostojewskiego (gdzie w skrajnych wypad-
kach nie mamy już do czynienia z ludźmi, lecz raczej z „biesami”, w miejsce 
zaś „bogopodobieństwa” dostrzegamy „biesopodobieństwo”)126. Pierwszym 
krokiem na tej drodze jawi się „przestępstwo” (niekoniecznie równoznaczne 
zbrodni), czyli świadome i wynikające z ducha sprzeciwu przekroczenie pra-
wa; drugim krokiem staje się odrzucenie wszelkiego prawa, co dokonuje się 
w myśl zasady „będziecie jako bogowie”; trzeci wreszcie krok wiedzie do 
ustanowienia tyranii, dyktatury – pełnego wcielenia w życie idei Wielkiego 
Inkwizytora. Nie jest to więc dialektyka słabości, lecz raczej bezwzględna siła 
wypaczonej wolności, czyli samowoli127. 

Gdzie należałoby zatem poszukiwać źródłowego zbłądzenia i zaczątko-
wej winy? Otóż podejmując polemikę z Lwem Szestowem, Wyszesławcew 
dokonał własnej, czyli de facto opartej na założeniach etyki sublimacji, anali-
zy biblijnego mitu o upadku. Według tej interpretacji grzech pierworodny, 
będący konsekwencją ludzkiej wolności, sprowadza się do wypaczenia ak-
sjologicznego systemu bytu, czyli jest radykalnym odwróceniem (sięgającym do 
samych korzeni bytu) hierarchii wartości. Uznanie „pierwotności” grzechu, 
a tym samym i jego metafi zycznego pierwszeństwa, wiąże się z „obaleniem” 
wyższego – w tym wypadku najwyższego – stopnia hierarchicznego bytu. To 
dlatego myśliciel mógł podkreślać: „Pojąć sens upadku w grzech i zbawienia, 
pojąć sens chrześcijaństwa (a w istocie i każdej religii) – oznacza zrozumieć 
sens tej krańcowej wolności”128. Nie zgadzał się więc z Szestowem, który – jak 
wiadomo – grzech utożsamiał z „drzewem poznania dobra i zła”, wolą wie-
dzy129. Filozof konsekwentnie rozwijał swą interpretację, idąc po linii onto-ak-
sjologicznej. Zadanie fi lozofi i dostrzegał w rozpoznawaniu i rozgraniczaniu 
wartości pozytywnych i negatywnych. Zaprzeczenie – za radą złego „pod-

126  Por. idem, Obraz Bożij w griechopadienii, op.cit., s. 35.
127  Idem, Etika prieobrażennogo Erosa, op.cit., s. 112, przyp. 1.
128  Idem, Mif o griechopadienii, „Put’” 1932, nr 34, s. 12.
129  W sukurs temu rozumowaniu przychodzi nieco wcześniejsza interpretacja Bierdiajewa, 

podkreślającego, iż dla Szestowa: „ (…) upadek w grzech dokonał się w poznaniu, a nie w bycie, 
w sferze gnozeologicznej, a nie ontologicznej” (por. N.A. Bierdiajew, Driewo żyzni i driewo pozna-
nija (rec.), „Put’” 1929, nr 18, s. 100). Dla Bierdiajewa sens mitu o upadku nie dotyczy utraty przez 
człowieka pierwotnej wolności, lecz opisuje „proces objawienia pełni wolności” w świecie, która 
niejako musi (istnieje zatem element konieczności w wolności) przejść przez stan rozdwojenia 
(wolnej woli rozpiętej między dobrem i złem), aby osiągnąć stan eschatyczny (por. I.I. Jewłam-
pijew, Istorija russkoj mietafi ziki w XIX–XX wiekach. Russkaja fi łosofi ja w poiskach Absoliuta, cz. 1, 
Sankt-Pietierburg 2000, s. 319).  
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szeptu” – ontologicznej tożsamości grzechu i śmierci wyprowadziło człowie-
ka poza granice wolności pozytywnej, która bezpośrednio opierała się na hie-
rarchii wartości: akt mitycznego nieposłuszeństwa należy zatem odczytywać 
jako akt odrzucenia tejże hierarchii. Obranie zaś drogi zła, drogi wypaczonej 
wolności, jawi się jako rezultat, dokonanego in illo tempore, fundamentalnego 
zaburzenia porządku wartości.

Problem fałszywie zabsolutyzowanej wolności ludzkiej, czyli samowoli, 
wyraża się przede wszystkim w jej relacji do wartości, dotyka więc zdolności 
ich postrzegania i woli ich wcielania. Inaczej mówiąc – wynika ze swoistej 
„ślepoty aksjologicznej”, prowadzącej do wypaczenia podstawy hierarchii 
wartości. Szczególne zasługi w rozpoznaniu tego problemu, pojawiającego 
się zawsze na styku wolności i wartości, przynależą do Maksa Schelera i Ni-
colaia Hartmanna130. Nie są to jednak propozycje, które wziąwszy z osobna 
byłyby samowystarczalne, gdyż w ocenie rosyjskiego myśliciela najwyraźniej 
grzeszą jednostronnością. Ich ograniczenia można przezwyciężyć przez ze-
stawienie obu ujęć, i tym samym wzajemne uzupełnienie. W myśl tego roz-
poznania Scheler znał tylko jedną formę sublimacji, a mianowicie sublimację 
Erosa za pośrednictwem idei, czyli sublimację realnego materiału emocji, po-
pędów i afektów dokonywaną za pomocą idealnego bytu wartości (dostrze-
gał tylko emocje, afekty i system wartości). Rozumował więc w taki sposób, 
jakby wolność wcale dla niego nie istniała, i w związku z tym nie odczuwał 
potrzeby uczynienia kroku następnego: dokonania sublimacji wolności. Hart-
mann z kolei – odwrotnie niż Scheler – w swej etyce skupiał się na problemie 
wolności, a właściwie mówiąc: poziomu jej samowoli. Niestety, dojmującym 
brakiem tej etyki jest nieobecność pierwszego momentu sublimacji, czyli sub-
limacji Erosa. Wyszesławcew wieńczy swoje częściowo aprobatywne i częś-
ciowo krytyczne uwagi stwierdzeniem, iż u Schelera spotykamy się wyłącznie 
z afektami i wartościami, u Hartmanna zaś istnieją tylko wartości i wolność. 
W ten sposób obaj niemieccy myśliciele w swoich własnych podejściach do 
aksjologii wykazali się pewnymi brakami. Według tej – przyznajmy: wcale 
nie tak oczywistej – diagnozy, Scheler miał, co prawda, doświadczenie życia 
emocjonalnego i wglądu intelektualnego, lecz zabrakło u niego doświadcze-
nia woli; Hartmann z kolei wykazywał pogłębione doświadczenie wolności 
i wejrzenia intelektualnego – w tym ostatnim zgadzał się z Schelerem – ale 

130  Obydwaj niemieccy fi lozofowie byli cenieni przez rosyjskiego myśliciela. Jak bowiem to 
ujmował, Max Scheler (1874–1928) pozostanie na zawsze bliski „rosyjskiemu sercu fi lozofi czne-
mu”, natomiast Nicolai Hartmann (1882–1950), po pierwsze, doświadczył wpływu kultury rosyj-
skiej (chodzi o studia niemieckiego fi lozofa na Uniwersytecie Petersburskim w latach 1903–1905) 
oraz, po drugie, w swej fi lozofi i położył nacisk na ontologizm, a także w „niezwykle głęboki 
i oryginalny” sposób ujął problem wolności – co zdecydowało o jej „atrakcyjności” dla fi lozofi i 
rosyjskiej (por. B.P. Wyszesławcew, N. Hartmann, Das Problem des geistigen Seins (rec.), „Put’” 
1933, nr 40, s. 72–73). Co ciekawe, także Józef Tischner twierdzi, iż M. Scheler jako myśliciel jest 
„głęboko słowiański” (por. J. Tischner, Etyka a historia. Wykłady, Kraków 2008, s. 335), Borys Jako-
wienko natomiast zalicza N. Hartmanna w „poczet” fi lozofów rosyjskich (por. B.W. Jakowienko, 
Istorija russkoj fi łosofi i, Moskwa 2003, s. 416–417). 
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w ogóle nie miał doświadczenia bogactwa życia emocjonalnego131. A etyka 
potrzebuje zarówno momentu pierwszego, jak i drugiego; zarówno sublima-
cji popędów, jak i sublimacji wolności. Można więc rzec, że to dopiero w ra-
mach teorii etycznej Wyszesławcewa sublimacja wolności stała się zwieńcze-
niem całego procesu sublimacji („ciała i ducha”), natomiast poprzedzające ją 
sublimacje popędów („ciała”) i wolności („ducha”) powinny zostać uznane 
za nieusuwalne, konieczne „momenty” – tak więc Scheler i Hartmann są ak-
sjologami, którzy na gruncie omawianej koncepcji nawzajem się uzupełniają.

Na czym polega sublimacja wolności? Wolność wolnego wyboru (libe-
rum arbitrium) jest wolnością niesublimowaną. Sublimację wolności należy 
rozumieć jako przejście od wolności wolnego wyboru do wolności twórczej 
(Bierdiajew ze swą fi lozofi ą twórczości, opartą na rozróżnieniu wolności 
Ungrund i wolności twórczej, jawiłby się więc jako fi lozof wolności subli-
mowanej; chociaż w sposób odmienny rozwiązujący samą antynomię wol-
ności przez zaprzeczenie wszechmocy Boga)132. Innymi słowy, opisywana 
droga prowadzi od wolności negatywnej do wolności pozytywnej. Jednakże 
w tym przejściu „od – do” rodzi się nowa antynomia. Szczególne znaczenie 
bowiem wiąże rosyjski myśliciel z antynomią powinności (Sollensantinomie), 
na którą wcześniej wskazywał Hartmann133. Jej sens da się sprowadzić do 
„wymogu” – powinności – podporządkowania się wartościom (bycie „wolą 
etyczną”) z jednoczesnym zachowaniem swej wolności (bycie „wolą wolną”). 
Wartości bowiem domagają się podporządkowania, a zarazem wola – aby 
być etyczną – powinna pozostać wolna. Czy człowiek zatem może stać się li 
tylko środkiem do realizacji wartości, czy też odwrotnie – powinien zacho-
wać względem nich pełnię swej autonomii? W jeszcze inny sposób można 
by próbować opisać tę sytuację jako zderzenie dwóch wyróżnionych rodza-
jów albo stopni wolności: wolności negatywnej (wolności wyboru) i wolności 
pozytywnej (wolności-w-dobru). W każdej antynomii wyrastającej z ducho-
wego doświadczenia życia znajduje swój wyraz tragizm życia. Uwaga ta dotyczy 
także antynomii powinności. W podjętej próbie jej przezwyciężenia chodzi 
zatem o to, aby zachować zarówno autonomię zasady, jak i autonomię osoby. 
Wyszesławcew skłania się do rozwiązania w duchu Hartmanna, niemniej na 
obranej przez siebie drodze idzie dalej, tak dalece, iż w końcu nadaje własnej 
myśli charakter religijny. Przyjmuje więc, że wolność-w-dobru zawiera w so-
bie dwie determinacje: autonomię osoby i autonomię zasady. Należy jednak 
odróżnić realną determinację (osobę) od determinacji idealnej (zasady), cho-
ciaż nie należy przy tym zapominać, iż obydwie wzajemnie się potrzebują134. 
Można zatem działać w sposób wolny, zachowując wolność woli, i kierować 
się w swych działaniach wartościami: działania te wynikają z wartości, a war-

131  B.P. Wyszesławcew, Etika prieobrażennogo Erosa, op.cit., s. 116–117.
132  Por. A. Niebolsin, B.P. Wyszesławcew, op.cit., s. 228.
133  Por. N. Gartman, Etika, przeł. A.B. Głagoliew, Sankt-Pietierburg 2002, s. 658–669.
134  B.P. Wyszesławcew, Etika prieobrażennogo Erosa, op.cit., s. 123; idem, Wiecznoje w russkoj 

fi łosofi i, op.cit., s. 671–672. Por. N. Hartmann, Systematyczna autoprezentacja [w:] idem, Myśl fi lozo-
fi czna i jej historia. Systematyczna autoprezentacja, przeł. J. Garewicz, Toruń 1994, s. 122. 
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tości realizują się w działaniach, aktach wolnej woli. O ile sprzeciw ciała był 
wyrazem słabości natury ludzkiej, o tyle sprzeciw ducha dotyczy już swoistej 
„woli mocy” – wolności samowoli. Wolność, pozostając u swych podstaw siłą 
na wskroś irracjonalną, dąży bowiem do potwierdzenia samej siebie: pożąda 
„ślepego samoutwierdzenia”. To właśnie dlatego staje się konieczne odwo-
łanie do etyki sublimacji na jej drugim poziomie, czyli sublimacji wolności. 
Wyłącznie ona bowiem, ukierunkowując wolę ku sferze aksjologicznej, jest 
zdolna okiełznać pierwotną „samowolę” wolności. Wolność znajduje zatem 
istotne oparcie na wartościach. O ile więc świat wartości, stanowiony przez 
idealną hierarchię wartości, nie może w sposób realny determinować niesub-
limowanej wolności woli ludzkiej, o tyle dla sublimowanej woli – wolności 
przenikniętej duchem służby „temu, co wyższe” – wszystkie wyższe wartości 
pozostają ontologicznie realniejsze, i tym samym w „sercu” tego stawania się 
wolnym rodzi się specyfi cznie ludzka zdolność życia wedle (naj)wyższych war-
tości. W ten też sposób pojawia się możliwość „przezwyciężenia moralizmu 
w etyce” i stworzenia „nowej etyki”: etyki łaski135. Zgodnie z przesłankami ety-
ki sublimacji należy więc uznać, że wolność negatywna pozostaje niezależna 
od świata wartości, niemniej każda wolność pozytywna, czyli determinowana 
przez wartości, zawiera w sobie moment „samowoli”. Nie pozostaje przeto nic 
innego jak przyjąć, że wolność negatywna stanowi nieusuwalne „podziemie” 
wolności pozytywnej. Czyż w przeciwnym wypadku byłoby w ogóle możliwe 
do pomyślenia, że poznanie prawdy czyni wolnym (por. J 8, 32)136?

Rosyjski myśliciel zastosował powyższe rozróżnienie w swojej wersji „fi -
lozofi i serca”, w której ramach wskazywał na dwa poziomy bytu ludzkiego: 
homo noumenon i homo phenomenon. Z pierwszym poziomem związał „ja ide-
alne”, z drugim zaś – „ja realne”. W tym pierwszym dostrzegał ontologiczny 
stan „bezgrzeszości”, wprost wynikający z jego „bogopodobieństwa”, w dru-
gim zaś dostrzegał stan „grzeszności” czy też możności („wolności”) popeł-
niania grzechu. W takim ujęciu człowiek jawi się więc jako istota zarazem 
bezgrzeszna i grzeszna – powstaje antynomia wyrastająca z samego centrum 
bytu ludzkiego, jego „serca”. Jak myśliciel podkreślał, antynomia ta nie jest li 
tylko sprzecznością logiczną, lecz jak najbardziej realnym tragizmem (grzech 
bowiem to „wcielona sprzeczność”137), który pokonać może tylko „odbudowa 
praobrazu boskiego”, a zatem rozwiązanie tej antynomii możliwe jest wy-
łącznie w sensie religijno-fi lozofi cznym. Sens „bogopodobieństwa” zostaje 
sprowadzony do prawdziwej wolności i „światła” Logosu, czyli odgórnie 
„oświeconej” wolności ludzkiej138. Powróćmy jednak do kontekstu współ-
czesnej aksjologii. Wyszesławcew utrzymywał, że niedostatek Kantowskiego 

135  Por. S.A. Lewickij, Oczerki po istorii russkoj fi łosofi i. Tom wtoroj [w:] idem, Tragedija swobody. 
Izbrannyje proizwiedienija, Moskwa 2008, s. 810–811. 

136  B.P. Wyszesławcew, Etika prieobrażennogo Erosa, op.cit., s. 130–131; por. idem, Wiecznoje 
w russkoj fi łosofi i, op.cit., s. 667–672.

137  Idem, Obraz Bożij w griechopadienii, op.cit., s. 37.
138  Idem, Sierdce w christianskoj i indijskoj mistikie, op.cit., s. 79. Podstawowymi znaczeniami 

terminu „bogopodobieństwo”, które fi lozof odnosi do bytu człowieka, są: rozumność, wolność, 
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rozumienia powinności polegał na prostym utożsamieniu jej z formą prawa, 
co skutkowało nadaniem etyce sensu jurydycznego, moralistycznego i fary-
zejskiego – a to, jak już wiemy, w swych konsekwencjach wznieca bunt wol-
ności i nie poddaje się sublimacji. Zasługą Schelera i Hartmanna było właśnie 
odrzucenie takiego niepożądanego i, co gorsza, w swych skutkach niebez-
piecznego ujęcia. Wyszesławcew zgadzał się również z niemieckimi myślicie-
lami co do tego, że hierarchia wartości, czyli obiektywna „tablica wartości”, 
bynajmniej nie stanowi harmonijnej całości. Niejednokrotnie wartości pozo-
stają w skomplikowanych relacjach antynomicznych i nader często popadają 
w konfl ikty. Stajemy więc zawsze przed alternatywami, spośród których nie 
wszystkie są rozwiązywalne – to stąd wyrasta tragizm naszego bycia-ku-war-
tościom. A w tej sytuacji jedyną odpowiedzią, przedłożoną przez rosyjskiego 
myśliciela, może być jego etyka sublimacji (scil. etyka łaski), gdyż na jej grun-
cie uznanie hierarchii wartości prowadzi do przyjęcia istnienia Boga „prze-
zwyciężającego wszelką sprzeczność”. W konsekwencji, zauważmy, również 
sam projekt etyki sublimacji osiąga poziom etyki religijnej139. Co więcej, to 
właśnie chrześcijaństwo staje się ową „szansą” na przezwyciężenie tragizmu:

Eros pragnie pełni życia wiecznego. Sama podświadomość jest swego rodzaju 
pełnią, ale specyfi czną, której czegoś brakuje; to chaos, który nie osiąga kosmosu; 
to „wszystko”, któremu brakuje jedności i wszechjedności. Tylko Bóg jako „Wszech-
władca”, jako jedność przeciwieństw (coincidentia oppositorum), jako rozwiązanie 
wszelkich tragizmów (Pocieszyciel) – jest tym, co przeczuwa i czego pragnie pod-
świadomość. Jest tym, co absolutnie-pożądane, namacalna (lecz niepojęta!) jedność 
Boga i człowieka w pełni (Pleroma) Bogoczłowieka140.

Warto w tym miejscu podkreślić, że zgodnie z intuicją Wyszesławcewa 
wrażliwość aksjologiczna znajduje swój bezpośredni wyraz w fi lozofi i serca. 
Wszakże pisał: „Intuicja serca (organ służący przyjmowaniu wartości) odkry-
wa i postrzega wartości, tak jak są one dane w świecie idealnym”141. Filozofi a 
serca łączy się z aksjologią, a ta ostatnia – z etyką sublimacji. Nie bez istotnej 
przyczyny właśnie fi lozofi i serca rosyjski myśliciel poświęcił tak (stosunko-
wo) dużo miejsca w swej etyce142. Religijny, biblijny symbol serca – utrzymy-
wał – należy bowiem postrzegać jako emocjonalne centrum ducha143. I podob-
nie jak Max Scheler, podkreślał, że wartości są rozpoznawalne przez emocje; 
stwierdzał wręcz, że emocje – to „nieświadome twierdzenia o wartościach144. 

możliwości twórcze, zdolność do miłości, dążenie do nieśmiertelności (por. Je.B. Jerina, B.P. Wy-
szesławcew, op.cit., s. 82).  

139  Por. S.A. Lewickij, Oczerki po istorii russkoj fi łosofi i. Tom wtoroj, op.cit., s. 811.
140  B.P. Wyszesławcew, Etika prieobrażennogo Erosa, op.cit., s. 101.
141  Ibidem, s. 123.
142  Por.: B.P. Wyszesławcew, Znaczenije sierdca w rieligii, „Put’” 1925, nr 1, s. 59–73 [reprint: 

Put’. Organ russkoj rieligioznoj mysli, kniga 1 (I–VI), Moskwa 1992], (artykuł ten został następnie 
rozwinięty w książce O tym, co wieczne w fi lozofi i rosyjskiej, rozdz. X); idem, Sierdce w christianskoj 
i indyjskoj mistikie, op.cit., s. 62–87; idem, Obraz Bożij w suszczestwie czełowieka, op.cit., s. 63.

143  B.P. Wyszesławcew, Obraz Bożij w suszczestwie czełowieka, op.cit., s. 63.  
144  Por. S.A. Lewickij, Oczerki po istorii russkoj fi łosofi i. Tom wtoroj, op.cit., s. 812.
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Wbrew wszelkim wątpliwościom, dotyczących kwestii przydatności symbo-
lu serca w fi lozofi i, które w dużej mierze wynikają z płynności przydawa-
nych mu znaczeń, myśliciel podkreślał, że: „(…) serce w języku religijnym jest 
czymś bardzo ścisłym, rzec można, matematycznie ścisłym, jak środek koła, 
z którego mogą wychodzić nieskończenie liczne promienie, albo centrum 
światła, z którego mogą wychodzić nieskończenie mnogie promienie”145. Na-
leży je zatem uznać za organ religijny. O tym religijnym znaczeniu „serca” 
świadczy jakoby dość szeroko rozprzestrzeniona skłonność, do utożsamiania 
niereligijności (bezreligioznost’) z „nieserdecznością”, czyli mówiąc wprost – 
bezdusznością (besserdecznost’). Stanowisko to wydaje się jednak nad wyraz 
krzywdzące dla „niewierzących” (przynajmniej w sposób, w jaki wyobrażał 
to sobie fi lozof), zwłaszcza kiedy próbował łączyć ową „nieserdeczność” 
z najczarniejszymi wizjami bestialstw humanizmu ateistycznego146. A mimo 
to przyznać trzeba, że Wyszesławcewowska „kardiognozja” była przede 
wszystkim wymierzona przeciwko religijnemu nomizmowi. Jak już bowiem 
wiemy, biblijne Prawo zostało przez św. Pawła uznane za „zasłonę spoczy-
wającą na sercach” (2 Kor 3, 15). Sytuacja „spełnienia” i „wypełnienia się” 
Prawa wymaga wobec tego „zdjęcia owej zasłony” i tym samym otwarcia się 
na działanie łaski; wszak rosyjski fi lozof podkreślał, iż „sfera czystego serca 
jest metanomiczna”. Symbol ten należy nadto (a może nade wszystko) po-
strzegać jako wyraz intymności i źródłowości, czyli skrytego wymiaru „wnę-
trza” człowieka. Tak więc „serce” odnosi się do jaźni ludzkiej i symbolizuje 
jej najgłębszy „rdzeń” (sierdcewina), pozostający niedostępną „tajemnicą” dla 
poznania zewnętrznego147.

Oryginalność ujęcia problematyki „serca” przez Wyszesławcewa polega 
więc na tym, że nie tylko uznaje je za „centrum emocjonalne” i jako takie czy-
ni zdolnym do rozpoznawania wartości (rosyjski fi lozof myśli tutaj w kontek-
ście Pascala i Schelera), ale także łączy je z Platońskim Erosem: „serce” to tak-
że „miejsce” sublimacji libido, a więc miejsce szczególne, w którym łączą się 
niższe „popędy” z wyższą „miłością” i dokładnie w tym sensie jest ono „pod-
stawowym organem przeżyć religijnych”148. Jak zapewne pamiętamy, o isto-
cie i znaczeniu religii decyduje jej szczególna umiejętność – jest to zdolność 
bytu ludzkiego, ujmowanego jako homo religiosus – „jednoczenia” niższego 
i wyższego poziomu bytu, dokonująca się zawsze „w drodze” ku sublimis-
simum. W ten sposób, rzec możemy, na gruncie myślenia rosyjskiego fi lozo-
fa chrześcijanin Pascal połączył się z poganinem Platonem. Wyszesławcew 
rozwijał Pascalowską intuicję, niemniej nadawał jej już własne i specyfi czne, 

145  B.P. Wyszesławcew, Sierdce w christianskoj i indyjskoj mistikie, op.cit., s. 63.
146  Idem, Wiecznoje w russkoj fi łosofi i, op.cit., s. 766; idem, Sierdce w christianskoj i indyjskoj 

mistikie, op.cit., s. 64; idem, Religija i bezrieligioznost’, op.cit., s. 16–17, 20 i 22.
147  Idem, Wiecznoje w russkoj fi łosofi i, op.cit., s. 767; idem, Sierdce w christianskoj i indyjskoj 

mistikie, op.cit., s. 63; por. M. Bierdiajew, Rozważania o egzystencji. Filozofi a samotności i wspólnoty, 
przeł. H. Paprocki, Kęty 2002, s. 92 (por. wyd. ros.: Ja i mir ob’jektow. Opyt fi łosofi i odinoczestwa 
i obszczenija [w:] idem, Duch i riealnost’, Moskwa 2006, s. 133).

148  B.P. Wyszesławcew, Wiecznoje w russkoj fi łosofi i, op.cit., s. 766.
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częściowo platońskie i – horribile dictu – nieco „epikurejskie” znaczenie (co 
notabene charakteryzowało postawę fi lozofa względem życia jako takiego – 
tak przynajmniej zdaje się twierdzić Fiodor Stiepun). „Eros normalny (serce) 
posiada sobie tylko właściwą logikę: kocha on w istocie to, co piękne, urocze, 
wzniosłe, wartościowe, kocha radość (charis), kocha piękne Charyty, kocha 
„grację”, kocha łaskę” – w takich to ujmujących słowach myśliciel charaktery-
zował naturę Erosa149. Otóż w przytoczonym fragmencie nader uderzająca 
jest miłość do wszystkiego, co piękne i do samego piękna – w istocie mamy tutaj 
do czynienia z drogą „erotyczną”, fi lozofi czną i platońską, która jednak łączy 
się z drogą chrześcijańską, dopełniającą i spełniającą owo dążenie poprzez 
jej odgórne zwieńczenie, przejawiające się w religijnym „działaniu” łaski. Na 
podstawie przytoczonego opisu – wypowiedzi, przyznajmy, nieco afektowa-
nej pod względem samej formy – staje się bardziej zrozumiałe założenie, iż 
kultura wyrasta z tego samego, co i religia korzenia. Korzenia, powtórzmy, 
wrastającego w wewnętrzną przestrzeń „serca” i w niej odnajdującego swój 
duchowy „pokarm” – i to dla obydwu swych pni i rozgałęzień. Filozofi a serca 
odgrywa więc u Wyszesławcewa niebagatelną rolę, stosowną chyba tylko do 
„ośrodkowości” swego podstawowego symbolu, łączącą w sobie poszczegól-
ne poziomy i wymiary rzeczywistości: emocjonalny, psychologiczny, aksjo-
logiczny, religijny, kulturalny, społeczny (wspólnotowy) – aby móc wreszcie 
objąć je wszystkie w ramach jednej koncepcji fi lozofi cznej. 

W myśleniu religijnym Wyszesławcewa proces sublimacji łączy się z wia-
rą religijną. Filozof myśli tutaj niejako paralelnie, porządkowi fi lozofi cznemu 
stale towarzyszy myśl religijna. Jak utrzymuje, w przeciwieństwie do pozna-
nia rozumowego wiara dotyczy „innego świata”, a zatem i Prawu, tej dzie-
dzinie rozumu, myśliciel przeciwstawiał wiarę, rozumianą przezeń w sensie 
„intymno-serdecznej relacji miłości”, czyli wewnętrznego i bezpośredniego 
poczucia współobecności150. Zbawienie nie dokonuje się przez Prawo, lecz 
możliwe jest „tylko przez wiarę”, która jest tworzeniem życia (żiwotworienije, 
dzoopoiesai, vivifi care) i, dodajmy, w konsekwencji także konkretnej historii, 
żywej kultury. Myśliciel głosił zatem uprzedniość wiary wobec prawa: nie 
z prawa powstaje wiara, ale z wiary – prawo. Stosownie do tego należy więc 
przyjąć, że nawet ustanowienie Prawa przez Mojżesza było przede wszyst-
kim aktem jego wiary, osobistym aktem twórczym, odwołującym się do in-
tuicji Absolutu151. Za genialne i odsłaniające istotę tego, czym jest wiara, uznał 
rosyjski fi lozof słowa św. Pawła: „Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których 
się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy” (Hbr 
11, 1). W myśl tej skrypturalnej „defi nicji” będzie on utrzymywał, że wiara 
przyjmowana jako „hipostazowanie nadziei”, stawia przed nami obraz do-
skonałości, ku której zmierzamy, a której nie napotykamy w żadnym innym 
doświadczeniu. W istocie jest ona właśnie owymi „rzeczywistościami, któ-
rych nie widzimy”, podstawową „daną” religii:

149  B.P. Wyszesławcew, Etika prieobrażennogo Erosa, op. cit., s. 71.
150  Por. ibidem, s. 26–27.
151  Ibidem, s. 34.
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Każda religia wyraża to, co absolutnie upragnione i święte (w chrześcijaństwie 
jest to Królestwo Boże – „Przyjdź królestwo Twoje”). Każda religia stawia przed 
nami, zakłada (hipostazuje) jakiś system wartości jako absolutną świętość152. 

To dopiero wiara stanowi „warunek konieczny skuteczności obrazu”, 
ostatecznego kryterium jego prawdziwości należy natomiast upatrywać 
w każdorazowo przyznawanej mu (w akcie wiary) zdolności sublimującej153. 
W wierze mamy tedy do czynienia nie tylko z ontologiczną relacją między 
„ja” i Absolutem, lecz także z istotnym odniesieniem aksjologicznym: wiara 
bezpośrednio łączy się z wartościami, ustala hierarchię i umożliwia realiza-
cję wartości, podstawowym zaś warunkiem urzeczywistnienia tego systemu 
wartości jest „szczytowe” istnienie Absolutu. Owo „dążenie” do celu – będą-
cego w sensie przenośnym przedprożem Absolutu – wymaga zatem istnienia 
samego „przedmiotu” tego dążenia. Wiara nie jest niczym innym jak tylko 
„przewidywaniem ideałów Królestwa Bożego” i dlatego ze swej własnej na-
tury wiąże się z miłością, którą myśliciel określa jako „bezpośrednia intuicja 
Bogosynowstwa”154. Można zapewne powiedzieć, że samo pojęcie „Absolu-
tu” wyraźnie się w tym określeniu chrystianizuje155. Ostatecznie należy więc 
przyjąć, że wiara jest „Erosem doskonałości absolutnej”, co zresztą pozostaje 
w całkowitej zgodzie z podkreślanym przez fi lozofa przesłaniem ewangelicz-
nym: „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” 
(Mt 5, 48)156. W ostatnim swym znaczeniu Eros jest zatem „dążeniem” do 
Absolutu, dążeniem bytu skończonego do tego, co nieskończone. Skoro my-
śliciel uznał religię, a zwłaszcza chrześcijaństwo, za „najwyższe suwerenne 
źródło sublimacji” i nadto przyjął, że tylko religia może dostarczyć „obrazu” 
najwyższej wartości i świętości (absolutny system wartości), to powinno stąd 
również wynikać, że zwieńczeniem procesu sublimacji będzie uznanie sfery 
wartości religijnych, ujmowanych jako „odniesienia” towarzyszące i fi nalne 
na duchowej drodze wzwyż. „Sugestie religijne – pisał – są tylko wtedy reli-
gijne, gdy bierze się je w sposób absolutnie poważny; ich istota (Wesen) zawiera 
się w tej krańcowej powadze albo »świętości«, która pochodzi od absolutnej 
i transcendetnej Istoty”157. Sytuacja ta rodzi metafi zyczne poczucie zależności 
od siły wyższej. Według rosyjskiego myśliciela owa świadomość nie-absolut-
ności człowieka wyraża się w „aksjomacie zależności” (aksioma zawisimosti). 

152  B.P. Wyszesławcew, Wiera, niewierije i fanatizm, op.cit., s. 21.
153  Por. Je.B. Jerina, B.P. Wyszesławcew, op.cit., s. 33.
154  B.P. Wyszesławcew, Etika prieobrażennogo Erosa, op.cit., s. 26 i 29.
155  Odwołując się do intuicji Mikołaja z Kuzy (którego myśl stanowi tło tych rozważań), 

należy wskazać, że owa idea „synostwa Bożego” powinna łaczyć się z ideą „przebóstwienia” 
(theosis); aspekt ten dość wyraźnie, niejako dopełniając perspektywę „jedności przeciwieństw”, 
zarysowuje się także na gruncie koncepcji Wyszesławcewa, por. O.E. Duszin, „Russkij” Kuzanskij: 
tradicii, sowriemiennost’, pierspiektiwy [w:] Coincidentia oppositorum. Ot Nikołaja Kuzanskogo do Ni-
kołaja Bierdiajewa, Sankt-Pietierburg 2010, s. 43. Dlatego też zarzut Zieńkowskiego wobec Wysze-
sławcewa, iż ten ostatni nie powiązał swej etyki z pojęciem theosis należałoby uznać za argument 
teologiczny, por. W.W. Zieńkowskij, B.P. Wyszesławcew kak fi łosof, op.cit., s. 261.

156  B.P. Wyszesławcew, Etika prieobrażennogo Erosa, op.cit., s. 33.
157  Idem, Wnuszenije i religija, op.cit., s. 70, por. s. 67 i 71.
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Samoświadomość jest bowiem oczywista sama dla siebie, ale jest też dla niej 
oczywiste, że nie jest samowystarczalna:

Jest czymś oczywistym dla mnie moja niesamowystarczalność, moja zależność; 
myślę o niej, odczuwam i przeżywam to, od czego zależę. Jestem dany sobie nie 
w pojedynkę, ale wraz z czymś innym, jestem dany sobie w stanie przeciwieństw, 
w sprzeczności. Ale „temu, co niewystarczające” przeciwstawia się pełnia, skoń-
czonemu – to, co nieskończone, niedoskonałemu – to, co doskonałe, zależnemu – to, co 
niezależne, względnemu – to, co absolutne. Jedno bez drugiego jest nie do pomyśle-
nia i niemożliwe do przeżycia158.

Trzeba podkreślić, iż w przekonaniu Wyszesławcewa jest to zarazem 
podstawowa intuicja, stojąca w samym centrum doświadczenia fi lozofi czne-
go René Descartesa. Odkryty przez siebie „aksjomat zależności” (używając 
terminologii Wyszesławcewa) francuski fi lozof potraktował jednak jako ak-
sjomat rozumu, i dlatego nigdy nie przekroczył jego granicy. Jak przystało 
na typowego racjonalistę, zignorował on obecność elementu irracjonalnego 
– a mimo to, podobnie jak cała jego epoka, odkrył więcej niż mógł pomyśleć. 
Odsłonił bowiem irracjonalną samooczywistość ego i jego zależność od Abso-
lutu, ale borykając się z irracjonalnym charakterem swych odkryć, przekształ-
cił je w substancje – po to, aby uczynić je z kolei przedmiotami ludzkiego 
poznania. Zapomniał – podkreśla z zarzutem autor Etyki przeobrażonego Erosa 
– „(…) że cała wartość i sens jego demonstracji »ego cogito« leży w tym, że ego 
i Absolut całkowicie przewyższają całość świata, i z tego też względu nigdy 
nie mogą być uczynione przedmiotami, rzeczami, substancjami”159. Descartes 
wskazał, co prawda, na istnienie „zależności” ego od Absolutu, ale w ogóle 
nie przemyślał natury tej relacji, a nawet racjonalistycznie ją „wypaczył”. To 
dopiero Rudolf Otto i Max Scheler w pełni oswobodzili ów „aksjomat zależ-
ności” od racjonalizmu, zauważalnego jeszcze u Friedricha D.E. Schleierma-
chera. W ocenie rosyjskiego myśliciela Descartes w swej redukcji (fenomeno-
logicznej) – metodzie, której wszak nie powinno się sprowadzać wyłącznie do 
osiągnięć współczesnej „szkoły” fenomenologii, w dziejach fi lozofi i pojawiła 
się bowiem o wiele wcześniej, a jej zaczątków należy już upatrywać w wy-
stąpieniu francuskiego fi lozofa – poszedł dalej niż Husserl; dalej, czyli do 
granicznego „ujęcia” Absolutu160. Opis fenomenologiczny przeżyć religijnych 

158  Idem, Etika prieobrażennogo Erosa, op.cit., s. 147.
159  Ibidem, s. 149.
160  B.P. Vycheslavzeff, Descartes et la philosophie moderne [w:] J. Maritain, B. Vycheslavzeff, 

Descartes. Textes suivis de débats au Studio franco-russe, „Cahiers de la Quinzaine”, Paris 1931, 
s. 45–46. Specyfi czny, rzadko spotykany wśród fi lozofów rosyjskich aprobatywny stosunek Wy-
szesławcewa do fi lozofi i Descartesa zasługuje w tym miejscu na podkreślenie. Warto przywołać 
dyskusję, która odbyła się 27 stycznia 1931 roku w ramach zainicjowanych i prowadzonych przez 
Wsevoloda de Vogta paryskich spotkań intelektualistów francuskich i przedstawicieli rosyjskiej 
inteligencji emigracyjnej, „zinstytucjonalizowanych” jako „Studio franco-russe”. Według trafnej 
uwagi Bierdiajewa, wygłoszonej po odczytaniu referatów przez J. Maritaina i B. Wyszesławce-
wa, było w tym dwugłosie coś zadziwiającego: „(…) fi lozof francuski, który oskarża Descartesa 
o zgubę Europy, jej dechrystianizację, i fi lozof rosyjski, który broni Descartesa jako największego 
z fi lozofów i zarazem jako fi lozofa mistycznego” (por. Les débats [w:] J. Maritain, B. Vycheslavzeff, 
Descartes, op.cit.,  s. 58).
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wskazuje wprost na ich intencjonalność, gdyż bez niej sama treść przeżyć sta-
je się pusta. Jeśli więc traktować religię jako równoważną antropologicznej 
iluzji (mundus fabulosus), to wtedy zaiste traci ona wszelką moc sublimującą. 
Na takim zresztą niezrozumieniu jej istoty zasadza się podstawowy błąd psy-
chologizmu.

Podsumowując ten wątek, można zatem przyjąć, że Descartes stwierdzał, 
po pierwsze, istnienie dwóch nieredukowalnych istot: „ja” i Absolutu, oraz 
po drugie – wskazał na „zależność transcendentną” (zawisimost’ od transcien-
dientnogo), która wyzwala od mocy „tego, co niższe”, czyli znosi samą zależ-
ność immanentną, naturalną. Należałoby też powiedzieć, że – co wcale nie 
pozostanie bez znaczenia także dla fi lozofi i społecznej – rozjaśnienie natury 
i wskazanie konsekwencji wynikających z uznania podwójnej, jednoczesnej 
relacji zależności i niezależności „ja” od „świata” przekłada się na dialekty-
kę ludzko-boską i bogo-ludzką. O ile więc pierwsza pozostaje immanentną, 
o tyle druga – wiąże się już z „otwartością podmiotową” i rozwija wraz z po-
stępującym uświadomieniem przez każde „ja” jego własnych granic, staje się 
wyrazem uznania skończoności bytu poszczególnego i tym samym podstawą 
do jego „przekroczenia”, transu:

W samym pytaniu „skąd i dokąd” zawiera się dążenie do Absolutu, wyjście 
poza granice samego siebie i całego świata, wielki i ostatni trans, w którym spotyka-
my transcendentną i nieskończoną przestrzeń Absolutu161.

W ten oto sposób w myśleniu fi lozofi cznym – w wyniku trójstopniowe-
go ruchu-przekroczenia oraz dokonania podwójnego transu162 – odsłania się 
świadomość Absolutu jako „minimum poznania i maksimum bytu”. W relacji 
tej Absolut (absolutus) pozostaje z samej swej istoty Bogiem niepoznawalnym 
(Deus est Deus absconditus). Wyszesławcew jednocześnie jednak wskazuje – 
a czyni to na mocy przyjętego przezeń „bogopodobieństwa” człowieka – na 
to, że również u podstaw bytu ludzkiego należy założyć taką „bogopodobną” 
niepoznawalność istoty człowieka (homo absconditus). W związku z tą sytuacją 
pisze, iż paradoksalnie jest nam znana: 

(…) oczywistość irracjonalnej głębi bytu, która zewsząd na nas spogląda: z głębi 
rzeczy i z głębi naszego Ja. Jesteśmy otoczeni tym, co niepoznawalne i nie dające 
się dowieść, my sami jesteśmy – niepoznawalni i nie poddajemy się dowodzeniu, 
bowiem ego jest oczywiste w swej bytowej irracjonalności163. 

Z rozważaniami tymi wiąże się zagadnienie dowodu ontologicznego, któ-
rego sens sprowadza się do twierdzenia, że wszelka relatywizacja istnienia 

161  B.P. Wyszesławcew, Etika prieobrażennogo Erosa, op.cit., s. 161.
162  Schemat wyglądałby następująco: trans pierwszy, umożliwiający redukcję fenomenologiczną, 

wynosi poznanie ponad byt pierwszego wymiaru, czyli byt przestrzenno-czasowy, i odsłania byt 
drugiego wymiaru (Sofi a), zawarty w porządku idei i sensów; natomiast trans drugi, umożliwia-
jący redukcję absolutną, prowadzi już do bytu absolutnego (ponad-byt). Mamy zatem do czynienia 
z trzema poziomami bytu i dwoma „ruchami-przekroczeniami”.

163  B.P. Wyszesławcew, Etika prieobrażennogo Erosa, op.cit., s. 168; idem, Obraz Bożij w suszcze-
stwie czełowieka, op.cit., s. 55.
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i poznania możliwa jest wyłącznie na podstawie tego, co absolutne (si Deus 
non est, Deus est)164. „Wątpienie i negacja – pisał myśliciel – są relatywizującą 
mocą Absolutu, która w nas żyje i działa, a także relatywizuje nas samych”165. 
Możliwość wątpienia w treści poznawcze składające się na „świat” (fenome-
ny) dowodzi, że istnieje to, co jest odniesieniem dla samego aktu wątpienia 
i negowania. Warto w tym miejscu poczynić uwagę, że podobny schemat ro-
zumowania odnoszący się zarówno do kwestii niepoznawalności ostatecz-
nej podstawy bytu (niepostiżimoje), jak i sensu dowodu ontologicznego moż-
na odnaleźć w ontologicznej koncepcji Siemiona Franka166. Tak więc w myśl 
Wyszesławcewowskiego ujęcia paradoks si Deus non est, Deus est powinien 
prowadzić do przekonania, że Absolut, o którym w ogóle można by nie-
udolnie mówić, to ponadpojęciowy, przerastający wszelkie formy intelektu 
Deus absconditus – jedyna nieidolatryczna szansa odniesienia się człowieka 
do sfery absolutnej. Dlatego też rosyjski fi lozof konsekwentnie opowiadał się 
za niepoznawalnością „irracjonalnego Absolutu”, której jednak nie należy ro-
zumieć w sensie negacji rozumu, lecz raczej jako wyraz świadomości jego 
granic. W ślad za Schelerem utrzymywał, że człowiek żyje i działa w relacji 
do Absolutu. Co prawda, ateizm, będący negacją Absolutu, może odgrywać 
ograniczoną rolę w obalaniu poszczególnych „idoli” – byłby to zatem w ter-
minologii Simone Weil „ateizm oczyszczający” – niemniej zmierza on do 
ustanowienia swej własnej formy idolatrii (vel „idolizmu”) w postaci różnych, 
dowolnych i historycznie zmiennych „…izmów”; natomiast ateizm jako taki 
byłby w tym ujęciu zasadniczą i źródłową formą „idolizmu”. Ateizm, negu-
jąc Absolut, pozbawia sam siebie wspomnianej „relatywizującej siły”, która 
nie tylko ustanawia relację hierarchiczną między tym, co absolutne, i tym, co 
zmienne, ale także nadaje temu ostatniemu relatywną moc bytu. Stąd rów-
nież wynika potrzeba zachowania przez myślący podmiot rozumnej „poko-
ry”, doctae ignorantiae, będącej świadomym wyrazem ograniczeń właściwych 
rozumowi ludzkiemu:

(…) przeczenie, ignorowanie tego, co irracjonalne – jest sprzeczne z rozumem, taki 
racjonalizm jest nieznajomością granic rozumu, i dlatego też zadufaną ograniczo-
nością – wyższą i komiczną formą głupoty, jak to pokazał Sokrates. Prawdziwa 
mądrość zna swą niewiedzę, wie, że istnieje x, jest coś, czego ona nie zna (docta 
ignorantia – Mikołaja z Kuzy). Dowód ontologiczny jest bez zarzutu [nieujazwimyj], 
gdy z dostateczną mocą i jasnością wyraża irracjonalność Absolutu167.

164  Nawiązanie do sformułowania św. Bonawentury: Si Deus est Deus, Deus est (O tajemnicy 
Trójcy, I, 29 [w:] idem, O wiedzy Chrystusa. O tajemnicy Trójcy, przeł. M. Olszewski, Kęty 2006, 
s. 144) oraz – podkreślane przez Wyszesławcewa – odniesienie do św. Augustyna (Solilokwia, 
przeł. A. Świderkówna [w:] idem, Dialogi fi lozofi czne, Kraków 1999), warto zwłaszcza zwrócić 
uwagę na następujący wywód: „(…) prawda nie może zginąć, bo choćby zginął nie tylko świat, 
ale nawet prawda, prawdziwe będzie zdanie, że zginął świat i prawda” (ibidem, s. 295).

165  B.P. Wyszesławcew, Etika prieobrażennogo Erosa, op.cit., s. 170. 
166  Por. L. Augustyn, Myślenie z wnętrza objawienia. Studium fi lozofi i Siemiona L. Franka, Kra-

ków 2003, s. 86–96, zwłaszcza s. 95.
167  B.P. Wyszesławcew, Etika prieobrażennogo Erosa, op.cit., s. 173.
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W swych ostatnich partiach Etyka przeobrażonego Erosa operuje pojęciami 
nieskończoności potencjalnej i aktualnej oraz wskazuje na ich przekroczenie 
(indefi nitum, infi nitum, transfi nitum – terminy zaczerpnięte od Georga Cantora). 
Zagadnienie to wymagałoby osobnego rozwinięcia i pogłębionej analizy, co 
jednak znacznie przekraczałoby ramy problemowe tej książki, a i sam fi lozof 
tylko zarysowuje wiążącą się z nim problematykę. Poprzestańmy zatem na 
wskazaniu ogólnego „zwieńczenia” etyki sublimacji. Ogólna jej zasada – jak 
utrzymuje myśliciel – opiera się na przekonaniu, że to, co skończone, odsyła 
do tego, co nieskończone, i tym samym „odgórnie” się funduje. Nieskończo-
ność potencjalna jako nieskończone przechodzenie od jednej do drugiej skoń-
czoności (za przykład może służyć Heglowska „zła nieskończoność”) odsyła 
do pojęcia nieskończoności aktualnej (wszechjedności) – samego nieskończo-
nego ciągu. W myśl tych rozróżnień kosmos jako wszechjedność powinien być 
rozumiany w sensie nieskończoności aktualnej, której jednakowoż nie należy 
utożsamiać z Absolutem. Filozof bowiem uznawał potrzebę dokonania jesz-
cze jednego, tym razem ostatniego transu, będącego w swej istocie przekro-
czeniem infi nitum ku Absolutowi (nazwijmy go „ruchem transfi nitywnym”). 
Myśliciel mówi już teraz o mistycznej „wolnej zależności”, objawiającej się 
Erosowi w jego ostatnim transie168. To zatem dopiero na tym poziomie staje 
się w pełni możliwe przekroczenie antynomii konieczności i wolności. Wa-
syl Zieńkowski jest przekonany, że dzięki właśnie takiemu „wykończeniu” 
swej fi lozofi i Wyszesławcew zdołał uniknąć „pułapki neoplatonizmu”, czyli 
łatwej (zbyt łatwej) pokusy utożsamienia kosmosu z Absolutem; ten ostatni 
jest bowiem usytuowany hierarchicznie „ponad” nieskończonością aktual-
ną169. Z naszej zaś strony możemy przynajmniej uznać, że rosyjski myśliciel 
„zwieńczył” swoje dzieło poprzez jego „odgórne” – absolutne, boskie – umo-
cowanie i tym samym rzeczywiście dał asumpt do uznania etyki sublimacji 
za wersję etyki religijnej. 

Należałoby również zwrócić uwagę na to, że w pewnym sensie etyka sub-
limacji może uchodzić za ponadetyczną (ale, rzecz jasna, nie „nie-etyczną”), 
gdyż fi lozof odwołuje się do irracjonalnej wolności jako podstawy, czyniąc 
z niej materiał poddawany w procesie sublimacji „prześwietleniu” przez ła-
skę: droga wiedzie zatem od tego, co przedetyczne, do tego, co ponadetyczne. 
Zaznaczmy, że cecha ta wyraźnie wskazuje na bliskość stanowiska Wysze-
ławcewa i propozycji fi lozofi cznej Bierdiajewa. Z tego też względu można 
mówić o antynormatywizmie Wyszesławcewowskiego stanowiska, którego 
żadną miarą nie należy sprowadzać do nihilizmu prawnego. Rosyjski myśli-
ciel jest bowiem głęboko świadom tragizmu prawa, czemu zresztą w swych 
rozważaniach dawał niejednokrotnie wyraz. Ta sama świadomość jedno-
cześnie wyostrzała jego własny sposób postrzegania natury życia społecz-
nego i generowanych przez nie utopijnych projektów, z którymi tak często 
się spotykał na swych życiowych i intelektualnych ścieżkach. (Czym innym 

168  Ibidem, s. 192.
169  W.W. Zieńkowskij, B.P. Wyszesławcew kak fi łosof, op.cit., s. 254.
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pozostaje pytanie, czy sam pozostał od nich wolny? Jak wiemy, życie fi lozofa, 
a zwłaszcza jego zaangażowanie polityczne, zostało naznaczone – zawieszo-
ną w czasie – niejednoznacznością).

* * *

Próbując podsumować powyższe rozważania odnoszące się do Wysze-
sławcewowskiej etyki sublimacji, można zapewne uznać, że Etyka przeobra-
żonego Erosa była w zamierzeniu jej twórcy realizacją programu sformułowa-
nego w zakończeniu wcześniejszej jego pracy, a mianowicie Etyki Fichtego, 
w której czytamy: 

Dalsze już pogłębienie tego wyższego stopnia, przedstawiającego sobą to, 
z czego duch Fichtego może być dumny na wieki i co jest jego nieśmiertelną za-
sługą w królestwie wielkich indywidualności – przekracza ramy tych badań. To, 
co może być [w tej materii] jeszcze uczynione, będzie prowadzić do stworzenia 
niezależnego systemu etyki, samodzielnej fi lozofi i prawa i moralności170. 

Rozumienie Absolutu jako sfery irracjonalności niewątpliwie przynależy 
do wątków, które odgrywają w tej „kontynuacji i rozwinięciu” rolę zasadni-
czą. Wydaje się, że podkreślenie ogólno-fi lozofi cznego rodowodu sfery irra-
cjonalnej, a zwłaszcza połączenie Fichteańskiej „intelektualnej naoczności” 
z koncepcją nieświadomości (irracjonalności), wypracowaną przez psycholo-
gię głębi – stanowi o specyfi cznych walorach rozważanego stanowiska171. Ale 
niewykluczone, że również o jego słabościach. Można bowiem przywołać za-
rzuty Wasyla Zieńkowskiego, który utrzymywał, że w etyce Wyszesławcewa 
mamy do czynienia ze zbyt daleko posuniętym naturalizmem religijnym172. 
Czy byłby to właśnie zarzut psychologizmu, który notabene sam myśliciel sta-
rał się w swej koncepcji przezwyciężyć? Prawdopodobnie tak! A mimo to na-
leżałoby przecież, i to niejako równolegle, przyznać słuszność twierdzeniu, 
że Etyka przeobrażonego Erosa mogła w swoim czasie posłużyć za odpowiedź 
„na zagrożenia ze strony freudyzmu” – jak z kolei ujął to inny autor173. Być 
może ma więc rację przytaczany wcześniej krytyk, gdy podkreśla, że zasługa 
Wyszesławcewa polegała nie tyle na oryginalności, co raczej na „błyskotliwej 
interpretacji nowych koncepcji psychologicznych”174 – chociaż, dodajmy, krąg 
owych koncepcji nie sprowadza się wyłącznie do teorii psychologicznych, 
wachlarz bowiem tematów, które fi lozof zdaje się inkorporować we własne 

170  B.P. Wyszesławcew, Etika Fichtie, op.cit., s. 437.
171  O jej fi lozofi cznej doniosłości świadczy chociażby fakt, że Sokratejska „niewiedza” zo-

stała przez myśliciela uznana za pierwszą, chociaż jeszcze „elitarną”, jej wersję (por. ibidem, 
s. 113–114). Można dodać, że w czasach współczesnych, w głównej mierze dzięki psychoanalizie, 
„wiedza” ta została dalece zdemokratyzowana.

172  Por. wyżej rozdz. II, 5, przyp. 94.
173  N.O. Łosskij, Riecienzija na „Etiku prieobrażennogo Erosa” [w:] B.P. Wyszesławcew, Krizis 

industrialnoj kultury. Izbrannyje soczinienija (Priłożenije), op.cit., s. 834. 
174  W.W. Zieńkowskij, Istorija russkoj fi łosofi i, op.cit., t. 2, s. 410.
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rozważania, i jednak mimo wszystko twórczo je interpretować, jest przecież 
o wiele szerszy. 

Etyka przeobrażonego Erosa w swej zaistniałej – jednotomowej – formie sta-
nowi pewien zarys, planowany był drugi tom – niestety nigdy nie został on 
napisany. To poniekąd nieukończone dzieło może więc stanowić „prolegome-
na do etyki”175. Jednakże dałoby się je również ująć w innym sensie, a miano-
wicie jako prolegomena do fi lozofi i społecznej, której przecież fi lozof poświę-
cił w późniejszej twórczości sporo miejsca. Można powiedzieć – postępując 
w ślad za uwagami Romana Redlicha – że nie ma żadnej konieczności do-
konywania wyboru między etyką prawa i etyką łaski, już bowiem w prawie 
mamy do czynienia z minimum tej moralności, której maksimum wyraża się 
w etyce chrześcijańskiej miłości i samoofi arności. Pisze on ponadto: 

(…) jeśli u podstaw etyki prawa i obowiązku leży zasada ogólnie obowiązująca 
i ujednolicająca (zważcie na Kanta z jego imperatywem kategorycznym, postulują-
cym powodowanie się w swym działaniu takim prawidłem, które mogłoby stać się 
ogólnym prawem!), jeśli u samych podstaw prawa i obowiązku leży idea równości 
i jednakowości ludzi, to w miłości [wypływającej z] łaski, oczywiście nieznoszącej 
moralnej równości praw obowiązków (zważcie na ewangeliczne „Nie przyszed-
łem znieść, ale wypełnić!” [Mt 5, 17]), leży prawdziwa wiedza o jawnej nierówno-
ści ludzi i troska o los osobowy oraz doskonałość każdego w jego niepowtarzalnej 
odmienności. Jeśli prawo i obowiązek troszczą się o to, co ogólne i o wszystkich 
wspólnie, to łaska i miłość dostrzegają w żywym człowieku wybrańca, poszuku-
jącego swej osobistej, oddzielnej drogi, aby mógł on służyć temu, co ukochał176. 

Naturalnym następstwem, uzupełnieniem i rozwinięciem teorii etycznej 
byłaby zatem fi lozofi a społeczna. Ze wstępu do Etyki przeobrażonego Erosa do-
wiadujemy się, iż w planowanym drugim tomie miała się pojawić między 
innymi tematyka: „(…) wyższego stopnia soborowości jako ponadprawnych 
więzi wspólnotowych [obszczenije]. Hierarchia stopni więzi wspólnotowych: 
solidarność gospodarcza, sprawiedliwość i miłość”177. Niestety tom ten nigdy 
nie powstał, niemniej inne dzieła fi lozofa pozwalają na rozwinięcie również 
i tych – wyrastających z etyki sublimacji – tematów. Zauważmy, że chrześ-
cijański „tragiczny optymizm”178, jakiego świadectwem zgodnie z zamierze-
niem fi lozofa miała być właśnie „etyka przeobrażonego Erosa”, można spro-
wadzić do dojmującego poczucia kruchości wartości w świecie. Jeśli jest tak 
rzeczywiście, to należałoby przyjąć za rzecz nieodzowną ich „podstawową 
obronę”, a tę funkcję może – przynajmniej do pewnego stopnia – spełniać 
prawo. Wyszesławcew powrócił zatem do zagadnień dotyczących szczegól-
nej relacji, jaka jego zdaniem zachodzi między etyką i prawem. Wydaje się, że 

175  Por. idem, O znaczenii woobrażenija w duchownoj żizni, op.cit., s. 834.
176  R. Riedlich (red.), Dialektika B.P. Wyszesławcewa, Frankfurt am Main 1973, s. 15–16. Inter-

pretacja ta idzie po linii sołowjowowskiej. Obszerniej o prawie jako z konieczności zawierającym 
w sobie minimum moralności pisze W. Sołowjow w traktacie Uzasadnienie dobra (przeł. P. Rojek, 
M. Kita, K. Janowska, L. Augustyn, Kraków 2008, s. 340–342). 

177  B.P. Wyszesławcew, Etika prieobrażennogo Erosa, op.cit., s. 22.
178  Idem, Wiecznoje w russkoj fi łosofi i, op.cit., s. 730; idem, Bogoostawliennost’, op.cit., s. 21.
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oprócz problematyki irracjonalności byłaby to jeszcze jedna część „spadku” 
po jego niegdysiejszych Fichteańskich studiach: „Gospodarka, prawo i moral-
ność – będą warunkami konkretnego urzeczywistnienia w świecie wspólnoty 
wolnych istot”179 – wykładał w Etyce Fichtego niegdysiejsze przekonania nie-
mieckiego fi lozofa. Być może dodać tylko należy, iż narzędziami realizacji 
tego zadania uczynił Fichte ponadto państwo i władzę. Problematyką tą ro-
syjski fi lozof zajmie się szerzej w okresie po drugiej wojnie światowej – co, 
rzecz jasna, nie oznacza, iż niektóre jej wątki nie są obecne w jego wcześniej-
szej twórczości. 

7. DODATEK: PLATON, NARÓD ROSYJSKI I ETYKA 
SUBLIMACJI 

Mówiąc o wolności wcielonej w życie i twórczość Aleksandra Puszkina, 
Wyszesławcew uznaje, że: „(…) zadaniem Rosjanina – jest owładnięcie nie-
świadomą, żywiołową siłą, której doświadcza w swojej duszy, rosyjskim ży-
wiołem. Na tym polega wyzwanie moralne, warunek moralności”180. Zary-
sowuje tym samym pewien istotny projekt etyki społecznej, a zarazem daje 
próbkę autocharakterystyki narodowej. Można powiedzieć, że w rozważa-
niach poświęconych charakterowi Rosjan fi lozof próbował przeprowadzić 
coś na kształt psychoanalizy narodowej: aby poznać duszę narodu, należy 
przeniknąć do jego snów. Snami narodu są jego eposy, bajki, opowieści, by-
liny – zapewne nawiązywał on tutaj do przekonań księcia Eugeniusza Tru-
bieckoja, zawartych w tekście „Inne Królestwo” i jego poszukiwacze w ruskiej 
bajce ludowej181. Utwór ten ukazał się w 1923 roku, a zatem w tym samym 
czasie co i poświęcone charakterystyce narodu rosyjskiego rozważania Wy-
szesławcewa, a zwłaszcza jego odczyt Rosyjski charakter narodowy oraz osobna 
publikacja Żywioł rosyjski u Dostojewskiego. Do tematyki tej fi lozof powrócił 
również w artykułach ze zbioru O tym, co wieczne w fi lozofi i rosyjskiej, będą-
cych czymś w rodzaju resumé intelektualnego. W myśl tej charakterystyki 
naród rosyjski cechuje się żywiołowością, czego aż nazbyt oczywistym świa-
dectwem był wybuch i przebieg rewolucji w Rosji, gdyż: „(…) nie jest to re-
wolucja zachodnioeuropejska; z jej domaganiem się praw i walką o nowy 
ustrój życia, ale jest to żywiołowy nihilizm (…). Nie jest to przywrócenie na-
ruszonej sprawiedliwości w świecie, ale »odrzucenie świata«, w którym ist-
nieje taka niesprawiedliwość”182. Owa żywiołowość wraz z nihilistycznymi 

179  Idem, Etika Fichtie, op.cit., s. 395.
180  Idem, Wiecznoje w russkoj fi łosofi i, op.cit., s. 644.
181  Je.N. Trubieckoj, „Inoje carstwo” i jego iskatieli w russkoj narodnoj skazkie [w:] idem, Izbran-

nyje proizwiedienija, Rostow-na-Donu 1998, s. 442–492.
182  B.P. Wyszesławcew, Russkij nacionalnyj charaktier, „Woprosy fi łosofi i” 1995, nr 6, s. 116–

–117 (warto podkreślić, że jest to pierwsza, odczytana z rękopisu, publikacja tego tekstu).
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konsekwencjami nie jest oczywiście jedyną właściwością „duszy rosyjskiej”, 
o jakiej fi lozof pisał, aczkolwiek wydaje się jej cechą zasadniczą. Istnieje rów-
nież jej wymiar pozytywny. Jak myśliciel podkreśla, „rosyjska Psyche” zna-
lazła swój wyraz w literaturze i fi lozofi i. Wystarczy bowiem przywołać poe-
zję Puszkina, a tym bardziej postacie starca Zosimy i księcia Lwa Myszkina 
(z dzieł Dostojewskiego), aby dojść do przekonania, że wyrażają one ideał 
„wszechjedności pozytywnej”, o której z kolei w języku fi lozofi cznym pisał 
Włodzimierz Sołowjow. W przekonaniu myśliciela Dostojewski, utrzymując, 
że „piękno zbawi świat”, dążył do uznania stanu harmonii świata za szczyt 
miłości chrześcijańskiej (w czym wyrażał się „franciszkański” charakter Zo-
simy i Myszkina). Wiązało się to z naturalną skłonnością „duszy rosyjskiej” 
do wzniesienia się ponad poziom skończoności, gdzie możliwa byłaby so-
lidarność wszystkich ludzi i całego bytu stworzonego. Wiemy bowiem od 
Dostojewskiego, że „wszyscy za wszystkich są odpowiedzialni”. A wynika 
stąd, że „istnienie wyosobnione jest iluzją, śmiercią”. W ten sposób zarówno 
charakter rosyjskiej religii (religijności), jak i rosyjskiej fi lozofi i, stanowiące 
wyraz i „zapis” żywiołowych skłonności narodu rosyjskiego, najwyraźniej 
ukierunkowuje świadomość narodową Rosjan w stronę „wszechjedności po-
zytywnej”. 

Ważny w tej charakterystyce jest motyw estetyczny (jak pamiętamy, to 
piękno ma „zbawić świat”), który według myśliciela pozwala wyzwolić 
miłość spod presji obowiązku czy też powinności; wszakże piękno jest bez-
pośrednim wyrazem i „przestrzenią” wolności, dążeniem „serca”, właśnie 
– „rosyjskim Erosem”. Z owym ideałem etyczno-estetycznym (zbliżającym 
dobrotolubije i krasotolubije) wiąże się jednak pewna pasywność rosyjskiej 
„wszechjedności pozytywnej”. Otóż rosyjska Psyche przejawia się w postaci 
Sofi i (sofi ologii, biorącej swój początek u Sołowjowa) i nie jest niczym innym 
jak „uduchowionym kosmicznym pięknem”. Zwracając się do Włochów (od-
niesienie to przynajmniej częściowo zostało podyktowane przez okoliczności 
odczytu, na który się tutaj powołujemy; miał on bowiem miejsce w listopadzie 
1923 roku w Rzymie na konferencji zorganizowanej przez Instytut Europy 
Wschodniej), rosyjski fi lozof mówił o rzekomo wspólnej cesze erotyczności 
kultury łacińskiej i rosyjskiej. Jednocześnie jednak podkreślał ważną różnicę, 
która swój wyraz znajdowała przede wszystkim w archaiczności i swoistej ne-
gatywności Erosa rosyjskiego – co prawda, pragnącego nieskończoności (be-
spriedielnost’), ale zarazem nieświadomego swej własnej formy, posiadającego 
zatem charakter wybitnie żywiołowy i trans-graniczny. W przeciwieństwie 
do Erosa italskiego, z natury bliższego swemu mitycznemu ojcu Porosowi 
(Dostatek), Eros rosyjski naznaczony jest bowiem pochodzeniem od matki 
Penii (Bieda), dlatego też podstawowym jego odczuciem pozostaje dojmujący 
i nieokreślony brak. To właśnie stąd bierze się skłonność Rosjan do głębo-
kiego odczuwania dysharmonii życia i reagowania na sposób nihilistyczny, 
tak charakterystyczna – przynajmniej w pewnych okresach historycznych – 
rewolucyjna żywiołowość. Ale z sytuacji tej wynika również pozytywne za-
danie dla Rosjan, przed którymi staje wymóg odnalezienia i nadania formy 
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Erosowi, czyli samookreślenia narodowego i przez to także osadzenia się we 
własnej żywiołowości; innymi słowy – ustanowienia duchowego „centrum” 
życia narodowego183.

Warto w tym miejscu przytoczyć fragment zachowanego w rękopisie listu 
rosyjskiego fi lozofa, datowanego na 11 lutego 1936 roku, a skierowanego do 
Emila Karłowicza Medtnera184. Otóż Medtner był między innymi pacjentem 
i (nieco samozwańczym) przyjacielem Carla Gustava Junga, a nadto wydaw-
cą – we współpracy z Wyszesławcewem – rosyjskiej edycji dzieł wielkiego 
szwajcarskiego psychologa i myśliciela; co też niejako z miejsca wskazuje na 
kontekst niniejszych rozważań. Fragment ten bezpośrednio dotyczy interesu-
jącej nas tematyki: 

Nasza kultura emocjonalna w ogóle przewyższa zachodnią, co jest charaktery-
styczne dla całego Wschodu – podczas gdy intelektualno-techniczna jest wyższa 
na Zachodzie. Obecnie w Rosji kultura emocjonalna czasowo znajduje się w od-
wrocie, a stawia się na technicyzm i racjonalizację – ale jest to czasowa koniecz-
ność… Jest coś charakterystycznego w tym, co Jung o Panu powiedział: „Psycho-
logia Niemca XVIII stulecia oraz współczesności rosyjskiej, i wraz z tym rosyjska 
archaiczność psychologii”. To znaczący komplement dla kultury rosyjskiej, gdyż jest 
wielką wartością zachowanie „archaiczności” i wejście w nowoczesność. To jest 
właśnie ponadczasowość [wsiewriemiennost’] duszy! A jaka stąd płynie wartość dla 
sztuki, która powinna nieprzerwanie zachowywać „archaizm” w swej anima185.

Wyszesławcew wskazywał więc na archaiczność duszy rosyjskiej i tej 
właśnie cesze nadawał szczególne znaczenie. To w braku samoświadomo-
ści granic dopatrywał się źródeł tragizmu tej duszy. O żywiole rosyjskim – 
„tajemniczej podświadomej życiowej sile” – napisał, że jest: „(…) to staroru-
ski żywioł, rozszalały żywioł boga Jaryły, uchodzący w ciemność czasów”. 
W owej archaiczności dostrzegał źródło twórczości artystycznej Rosjan, jedną 
z cech żywiołu rosyjskiego stanowi bowiem fantazja, a ta „(…) jest przeobra-
żonym i prześwietlonym szaleństwem”186. To w sztuce, a przede wszystkim 
w literaturze, dopatrywał się możliwości „samookreślenia i przeobrażenia” 
podświadomej, popędliwej duszy narodu rosyjskiego. Wydaje się nie ulegać 
tutaj żadnej wątpliwości, iż chodzi o proces sublimacji. Etyka sublimacji nie 
dotyczy zatem tylko życia indywidualnego, lecz odnosi się także do życia 
narodowego. Aby jednak rzeczywiście była ona możliwa, trzeba wpierw od-
naleźć i opracować metodę kształtowania owej duchowej mocy w wymiarze 
indywidualnym: 

183  Ibidem, s. 120–121.   
184  Emil Karłowicz Medtner (1872–1936) – rosyjski publicysta, krytyk literacki i muzyczny, 

współzałożyciel wraz z Andriejem Biełym moskiewskiego wydawnictwa „Musaget”, wreszcie 
antropozof. Medtner założył wydawnictwo (działające w latach 1909–1917 w Moskwie) z myślą 
przede wszystkim o publikacji utworów Biełego, z którym jednakże później się poróżnił, por. F.F. 
Stiepun, Bywszeje i niesbywszejesja, Sankt-Pietierburg 2000, s. 208. 

185  Cyt. za: W.W. Sapow, „Rachmaninow russkoj fi łosofi i”, op.cit., s. 9–10.
186  B.P. Wyszesławcew, Russkaja stichija u Dostojewskogo, op.cit., s. 15 i 49.
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Należy zapanować nad sobą, należy stworzyć trwałe centrum ducha, przezwy-
ciężyć odśrodkowe siły namiętności i podświadomych żywiołów, potrzeba stałego 
samookreślenia, stałej koncentracji rozlewającej i rozbiegającej się duszy, albowiem 
moc duszy, jak to już pokazał Augustyn, jest koncentracją187.

Można więc rzec, iż Wyszesławcew – w ślad za Dostojewskim – zapro-
ponował przeprowadzenie swoistej psychoanalizy narodowej bądź też jej 
rozwinięcie w społecznej etyce sublimacji, która jednocześnie łączyłaby się 
z fi lozofi ą twórczości.

Oprócz – jak zapewne moglibyśmy to ująć – pogańsko-słowiańskiej ar-
chaiczności „duszy rosyjskiej” myśliciel dostrzegał również komponent „kla-
syczny”, a więc przede wszystkim dziedzictwo grecko-bizantyńskie. Wie-
lokrotnie przecież podkreślał, że Rosjanie są prawdziwymi spadkobiercami 
teologii bizantyńskiej i w tym dokładnie sensie na gruncie „narodowej” fi -
lozofi i pozostają chrześcijańskimi platonikami188. Twierdził jednocześnie, że 
przynależność fi lozofi i rosyjskiej do „czcigodnej tradycji helleńsko-chrześ-
cijańskiej” stanowi o jej trwałej łączności z fi lozofi ą zachodnioeuropejską189. 
Można powiedzieć, że to właśnie Platon pozostawał dlań stałym odniesie-
niem i, co więcej, że został on uznany za fi lozofa szczególnie bliskiego wrażli-
wości i umysłowości Rosjan. Co charakterystyczne, sam Wyszesławcew przy-
należał – na co wskazywał Sergiusz Lewicki – do typu „chrystianizujących 
platoników”190. Rosyjski fi lozof chętnie podkreślał owo niezwykłe pokre-
wieństwo zachodzące między szeroko rozumianą tradycją platońską i „świa-
tem duchowym” narodu rosyjskiego (oczywiście, sama też specyfi ka „duszy 
rosyjskiej” miała być według tej interpretacji „istotowo” ukształtowana przez 
tradycję platońsko-bizantyńską). Przywołajmy jedną, ale nader istotną w tym 
kontekście wypowiedź. Otóż w dwudziestopięciolecie śmierci Włodzimierza 
Sołowjowa odbyło się w Paryżu uroczyste zebranie Akademii Religijno-Filo-
zofi cznej, na której rosyjski fi lozof wygłosił między innymi takie słowa: 

W całej światowej fi lozofi i Platon jawi się jako jedyne w swoim rodzaju po-
łączenie trzech potencji ducha: geniuszu dialektycznego, talentu poetyckiego 
i uzdolnienia mistycznego. W tym zjednoczeniu darów Sołowjow jest kongenialny 
Platonowi; a nawet więcej, Platonowi jest kongenialna dusza rosyjska [podkr. – L.A.]: 
dowodem tego jawi się Dostojewski ze swym tragicznym geniuszem, dialektycz-
nym talentem i mistycznymi olśnieniami191. 

Linia wyznaczona przez Wyszesławcewa wiedzie zatem od Platona do 
Dostojewskiego i od Platońskiego Erosa do rosyjskiej fi lozofi i religijnej. Teza 
taka może oczywiście przez swą ogólnikowość i „brawurowość” wzbudzać 

187  Ibidem, s. 46.
188  B.P. Wyszesławcew, Etika prieobrażennogo Erosa, op.cit., s. 165.
189  Idem, Wiecznoje w russkoj fi łosofi i, op.cit., s. 617.
190  S.A. Lewickij, Oczerki po istorii russkoj fi łosofi i. Tom wtoroj, op.cit., s. 815.
191  Publicznoje zasiedanije Rieligiozno-Fiłosowskoj Akademii, poswiaszczennoje pamjati Władimira 

Sołowjewa, „Put’” 1926, nr 2, s. 79 [reprint: Put’. Organ russkoj rieligioznoj mysli, kniga 1 (I–VI), 
Moskwa 1992].
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mniej lub bardziej uzasadnione wątpliwości – niemniej wydaje się, że dla 
rosyjskiego fi lozofa ważne jest tutaj wskazanie na możliwość „erotyzacji” 
myśli chrześcijańskiej, a tym samym dokonanie syntezy tradycji helleńskiej 
i chrześcijańskiej na gruncie fi lozofi i rosyjskiej. 





III. „BĄDŹMY JAKO BOGOWIE”, CZYLI ETYKA 
PARADOKSALNA 

(personalizm komunitarny Mikołaja Bierdiajewa)∗

Błędy naszej epoki pochodzą z chrystianizmu bez pierwiastka nadprzyrodzonego.
Przyczyną jest laicyzm – a przede wszystkim humanizm. 

Simone Weil

1. POPRZEZ PRAWO I ODKUPIENIE DO TWÓRCZOŚCI. 
ODYSEJA WOLNOŚCI

Wyszesławcew był przekonany o bliskości swej propozycji etycznej
(w istocie będącej pars pro toto swoistej koncepcji fi lozofi cznej) do jej wersji 
Bierdiajewowskiej – czemu zresztą dawał jednoznaczny wyraz w przedmo-
wie do Etyki przeobrażonego Erosa. I chociaż podkreślał w niej różnice, które 
dotyczą prawomocności dowodu ontologicznego i „intuicji Absolutu”, to nie-
mniej zarazem przyznawał, że jego etyka jest przede wszystkim – tak drogą 
sercu Bierdiajewa – etyką twórczości. Z tego też względu, zanim przejdziemy 
do prezentacji fi lozofi i społecznej Wyszesławcewa, zaproponujemy poszerze-
nie problematyki etycznej – dokładnie tak, jak chce tego sam Wyszesławcew 

∗  Termin kommiunotarnost’ (w innej wersji kommunitarnost’) oddajemy niezbyt dobrze 
brzmiącym słowem „komunitarność” z dwóch powodów. Po pierwsze, sam fi lozof świadomie 
wykorzystał łaciński termin communitas i niejako go zeslawizował (rzecz jasna, dokonał tego za 
pośrednictwem języka francuskiego – przy czym nie bez wpływu pozostawała Mounierowska la 
révolution communautaire). Ponadto ważne było skojarzenie słowa z terminem „komunizm” – tym 
samym fi lozof w pełni świadomie wskazywał na zdeformowaną „prawdę” komunizmu, którą 
na powrót starał się ukazać w swej własnej fi lozofi i komunitarystycznej. Jednocześnie należy 
odróżnić tak rozumianą „komunitarność” od współczesnego komunitaryzmu (komunitariani-
zmu). Po drugie zaś – fi lozof, najprawdopodobniej chcąc podkreślić swe uniwersalne rozumienie 
wspólnotowości (różne od słowianofi lskiej idealizacji „wspólnoty chłopskiej” – obszcziny), raczej 
nie powoływał się wprost na rosyjskie słowo obszczinnost’, chociaż go używał – niekiedy nawet 
zamiennie. Innym pokrewnym terminem, często występującym w interesującym nas sensie, było 
słowo obszczenije – znaczące tyle co „obcowanie”, „stosunki”. Trzeba przyznać, że myśliciel nie 
dość konsekwentnie rozróżniał zakresy i odcienie znaczeniowe przywoływanych terminów.
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– o niektóre wątki fi lozofi i Bierdiajewa. Uwzględnimy jednocześnie to, co na 
gruncie wydawałoby się ściśle etycznym bezpośrednio łączy się z fi lozofi ą 
społeczną. Nie należy jednak zapominać, że przywoływane podobieństwa 
współistnieją z licznymi i niekiedy głębokimi odmiennościami, wyrażającymi 
się zarówno w założeniach, jak i wnioskach danej teorii.

Zdaje się, że wezwanie: „bądźmy jako bogowie”, sformułowane i umiesz-
czone w tytule niniejszego rozdziału, dość dobrze oddaje postawę i projekt 
fi lozofi i Bierdiajewa. Czyż w istocie nie wzywa on do wyciągnięcia najdal-
szych konsekwencji (oczywiście, nie chodzi o konsekwencje czysto logiczne, 
ale raczej – egzystencjalne) z przesłania biblijnego? Uznaje wszakże „syno-
stwo Boże” ludzi, które decyduje o „boskim” powołaniu każdego człowieka 
(por. Ps 82, 6). 

Jak powszechnie wiadomo, Bierdiajew uchodził w swoich (i cudzych) 
oczach za fi lozofa religijnego par excellence – na potwierdzenie czego moż-
na przywołać otrzymanie przezeń w 1947 roku tytułu doktora teologii ho-
noris causa uniwersytetu w Cambridge. Przede wszystkim był on fi lozofem
-„spirytualistą”, czyli myślicielem uprawiającym swoistą „fi lozofi ę ducha”. 
Wymiar życia praktycznego i społecznego – a zwłaszcza potrzeba zrozumie-
nia „duchowych” jego podstaw – stanowiły jednak ważny element wypraco-
wywanego „światopoglądu” fi lozofa. Nie można przy tym ignorować „prak-
tycznego” (chociaż „teoretyczność” i „praktyczność” wydają się kategoriami 
nie do końca adekwatnymi w próbach ujęcia stanowiska Bierdiajewa) wymia-
ru tej myśli i sprowadzać jej wyłącznie do czysto „duchowego” charakteru 
– byłoby to rozstrzygnięcie z gruntu nieprawdziwe, „duchowość” myślenia 
Bierdiajewa jest bowiem intrygująco wpleciona w „materię” świata. W rozu-
mieniu fi lozofa „duchowość” jest życiem w prawdzie, a „istotę” owej prawdy 
stanowi wolność, z którą wszak nieodłącznie wiąże się poczucie odpowiedzial-
ności za siebie, czyli innych; a to oznacza również świadomość obejmującą cały 
(bogo-ludzki) świat. Zważmy więc na słowa, które zdają się stanowić ważne 
– chociaż poniekąd zewnętrzne – świadectwo duchowej i życiowej postawy 
fi lozofa:

Od Bierdiajewa – przyznaje emigracyjny literat rosyjski – przejąłem tylko jed-
ną ważną myśl dotyczącą porządku społecznego. To od niego usłyszałem po raz 
pierwszy, że nie można iść do głodującego i opowiadać mu o Duchu Świętym: 
byłoby to grzechem przeciw Duchowi Świętemu1.

Oczywiście, sama presja historii wymuszała na myślicielu zarówno du-
chową reakcję, jak i intelektualną odpowiedź (w postaci między innymi hi-
storiozofi i). Zauważmy, iż w ostatniej książce Bierdiajewa Królestwo ducha 
i królestwo cezara napotykamy niezmiernie ważne rozważania skupione wokół 
kluczowych dlań zagadnień społecznych, czyli kolektywizmu, wspólnotowo-
ści i komunitarności (kommiunotarnost’) – co, rzecz jasna, bezpośrednio łączy 
się z ideą soborowości. Problematyka ta wymaga jednak szerszego ujęcia 

1  W.S. Janowskij, Polja Elisejskije, New York 1983, s. 161.
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całego kompleksu zagadnień, takich jak wolność, etyka twórczości, fi lozofi a 
społeczna i społeczny (a czasem wręcz polityczny) wymiar światopoglądu 
rosyjskiego fi lozofa. 

Podjęte w niniejszym rozdziale wątki myślowe zostaną poświęcone tym 
elementom fi lozofi i Bierdiajewa, które – zachowując własną autonomiczność 
– mogą jednocześnie posłużyć do wskazania, uwypuklenia i skonfrontowa-
nia przynajmniej niektórych „problemów węzłowych” w myśleniu Bierdiaje-
wa, Wyszesławcewa i Lewickiego. Z naszego punktu widzenia wątki te mogą 
stanowić pewną nić przewodnią: a jest nią w swej istocie opierająca się pełnej 
konceptualizacji idea sobornosti. Rosyjski myśliciel częstokroć podkreślał, że 
jego fi lozofi ę należy zawsze rozpatrywać w sposób „organiczny” i „integral-
ny”, albowiem – pomimo swego rozwichrzenia – stanowi ona wyraz pierwot-
nej jedności, harmonijnie łączącej doświadczenie osobowe i wspólnotowe. 
Podążmy więc za przywołaną wskazówką, i w miarę możliwości spróbujmy 
przybliżyć się do „soborowego” wymiaru tej fi lozofi i.

Rozpocznijmy od następującej uwagi: nie o literę, lecz o ducha w swej fi -
lozofi i walczył Bierdiajew. Zgodziłby się on zapewne ze słowami Pawła Apo-
stoła: Littera occidit, spiritus autem vivifi cat (2 Kor 3, 6). I rzeczywiście starał się 
„nie zabijać” ducha ożywiającego jego myślenie. A jednocześnie z tak posta-
wionym przed samym sobą zadaniem – przecież w istocie niewykonalnym 
– miał ustawiczny problem. W związku z tym niejednokrotnie przywoływał 
słynne słowa poety mówiącego, iż: „Kłamstwem jest myśl wypowiedziana” 
(F. Tiutczew, Silentium!, przeł. W. Słobodnik). I to właśnie owa „litera”, czyli 
zobiektywizowany wytwór cudzej, a nade wszystko własnej myśli, sprawia-
ła mu największą trudność. Niejednokrotnie z wyraźną nutą rozczarowania 
narzekał na to, iż zawsze był źle rozumiany2. Jako myśliciel musiał więc sta-
nąć przed problemem komunikacji. Wychodząc bowiem od „oczywistości” 
prawdy duchowej w podmiocie – na mocy konieczności rządzącej w „upad-
łym” świecie, której jak wszyscy był poddany – „pogrążał” i „zaciemniał” 
ją w wymiarze martwych, zobiektywizowanych prawd. Świadomość tego 
stanu rzeczy (w sensie dosłownym!) zarazem domagała się – na przekór owe-
mu „ciążeniu” świata – przełamywania wszelkich struktur obiektywnych 
w stronę międzypodmiotową, czyli eo ipso wspólnotową. Problem komuni-
kacji łączy się zatem z problemem wspólnotowości, a to z kolei prowadzi do 
zagadnienia soborowości poznania. Podkreślając doniosłość teognozeologii 
Aleksego Chomiakowa, ale przy tym najwyraźniej nie doceniając wkładu 
w tę problematykę Iwana Kiriejewskiego, Bierdiajew pisał: „Szczególnie nale-
ży podkreślić, że soborowość, wspólnota w miłości, dla Chomiakowa nie była 
ideą fi lozofi czną, przejętą z myśli zachodniej, lecz była faktem religijnym, 
pochodzącym z żywego doświadczenia Kościoła wschodniego”. I następnie 
dodawał: „Wspólnota soborowa w miłości jest też religijną przesłanką gno-

2  M. Bierdiajew, Autobiografi a fi lozofi czna, przeł. H. Paprocki, Kęty 2002, s. 91.
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zeologii Chomiakowa”3. Tak więc wiara jako wyraz miłości i wspólnotowo-
ści kościelnej poprzedza i warunkuje charakter poznania. W związku z tym 
należałoby chyba uznać, że w pojedynkę nie tylko nie można się zbawić, ale 
ponadto każdy „indywidualista” pozbawia się możliwości istotnego pozna-
nia, a tym samym również uprawiania fi lozofi i. Chcąc pozostać w zgodzie ze 
stanowiskiem Bierdiajewa, należy bowiem przyjąć, że w sensie ostatecznym 
„prawdziwa” fi lozofi a jest poszukiwaniem zbawienia.

Zasygnalizowany problem komunikacji wiąże się ściśle z problematyką 
wspólnoty. Komunikacja bowiem w sposób istotny – genetyczny i funkcjo-
nalny – dotyczy życia społecznego. Zakłada uprzednią wobec siebie sym-
bolizację, która nie jest niczym innym niż poziomem znaczeń odnoszonych 
do tego, co pierwotne (symbolizm realistyczny)4. Komunikacja społeczna od-
syła więc do głębokiej, prefenomenalnej realności. W takim sensie jest ona 
wyrazem rozbicia „pierwotnej” jedności, świadectwem wyzbycia się przez 
nią charakteru bytowej, istnieniowej i poznawczej wspólnotowości5. O ile 
bowiem wspólnota zakłada bezpośredniość odniesienia „ja” do „ty”, która 
zawsze dokonuje się w „my”, o tyle komunikacja zachodząca na poziomie 
społeczeństwa świadczy o utracie, zapoznaniu wymiaru wspólnotowości6. 
Myśliciel dotyka tym samym istotnej również dla jego własnej fi lozofi i prob-
lematyki społecznego oraz kulturowego zapośredniczenia relacji między-
ludzkich. W jakim stopniu więc możliwa jest głoszona przezeń komunika-
cja niezapośredniczona? Wszakże był przekonany i niezachwianie wierzył, 
że „ostateczna” prawda jest ze swej istoty niedowodliwa. Jak to ujmował: 
„Jedynym kryterium prawdy jest sama Prawda…”7. Co więcej, przekornie 
dodawał: „Możliwe, że fałsz jest o wiele bardziej udowadnialny niż praw-
da. Dowodliwość jest jedną z pokus, która oddziela nas od prawdy”8. Niech 
nas nie zwiedzie formalna modalność tego sądu: Bierdiajew jest rzeczywiście 
przekonany, że dowodzenie prawdy nie może być czynnością konkluzywną. 
Logicznie operujemy bowiem na całkowicie innym poziomie niż doświad-
czenie Prawdy, a mianowicie „tylko” myśląc, pozostajemy w wymiarze bytu 
„upadłego”. Prawda egzystencjalna nie utożsamia się z prawdą logiczną, po-
dobnie zresztą – co byłoby tylko innym ujęciem tego samego zagadnienia – 
jak los człowieka i świata nigdy nie jest tożsamy „prawom” życia i historii. 

3  N.A. Bierdiajew, Aleksiej Stiepanowicz Chomiakow, Moskwa 1912, s. 128 [pierwsze zdanie 
w oryginale wyróżnione].

4  Por. J. Krasicki, Symbolizm fi lozofi czny Mikołaja Bierdiajewa [w:] Symbol w kulturze rosyjskiej, 
(red.) K. Duda, T. Obolevitch, Kraków 2010, s. 162.

5  Termin „byt” (bytije) jest u Bierdiajewa pojęciem niejednoznacznym. F. Copleston wska-
zuje przynajmniej na trzy jego znaczenia: 1) byt abstrakcyjny; 2) byt jako uprzedmiotowienie;
3) byt pierwotny (Historia fi lozofi i, przeł . B. Chwedeńczuk, Warszawa 2009, t. 10: Filozofi a rosyjska, 
s. 327).  

6  Por. M. Bierdiajew, Rozważania o egzystencji. Filozofi a samotności i wspólnoty, przeł. H. Pa-
procki, Kęty 2002, s. 62 i 100.

7  Idem, Zarys metafi zyki eschatologicznej. Twórczość i uprzedmiotowienie, przeł. W. i R. Para-
dowscy, Kęty 2004, s. 46.

8  Idem, Filozofi a wolności, przeł. E. Matuszczyk, Białystok 1995, s. 60.
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Jeśli prawda jest niedowodliwa, gdyż zarazem jest oczywista-w-sobie 
i oczywista-dla-podmiotu (obejmując pierwszą osobę liczby pojedynczej 
i mnogiej: nierozłączności „ja” w „my” i „my” w „ja”), albo inaczej mówiąc – 
prawdą noumenalną i personalną, to tym samym kolejny raz – nolens volens 
– powracamy do kwestii komunikacji. Komunikacja bowiem zawsze doty-
czy „innego”, a zatem każdego podmiotu „zanurzonego” w zobiektywizo-
wanym świecie: „Nie należy sądzić – konkluduje fi lozof – że trzeba sobie 
czegoś dowodzić, dowodzić trzeba komuś innemu”9. Jednocześnie myśliciel 
utyskiwał na to, że o ile nigdy nie musi dowodzić prawdy samemu sobie, 
o tyle zawsze jest zmuszony udowadniać ją innym10. Dlatego jego wniosek 
da się sprowadzić do jednoznacznej konstatacji: „Poznanie jest ustanowione 
dla komunikacji w tym obcym świecie”11. Stosownie zatem do natury „tego” 
świata, i wyłącznie w granicach „tego” świata, obowiązują w nim zasady ko-
munikacji i symbolizacji. O ile więc chcemy dążyć do przekroczenia zawsze 
jakoś „zastanej” kondycji podmiotu fi lozofującego, o tyle należy samą fi lo-
zofi ę „urealnić” przez jej zakorzenienie w osobowym doświadczeniu religij-
nym. „Wyzwolenie” myślenia od ciążących na nim więzów racjonalistycz-
nych i społecznych może przeto zachodzić wyłącznie w sytuacji otwarcia na 
pierwotne doświadczenie wolności.

Zauważmy, iż już na tym wstępnym etapie podążania za myślą Bierdia-
jewa staje się oczywisty „wewnętrzny paradoks” przyjętego przezeń stano-
wiska. Myślenie o niemożliwości myślenia albo poznawanie niepoznawalno-
ści i przekraczanie granic „upadłego” świata w granicach „tego” świata – to 
tylko niektóre z jawnych niekonsekwencji, na jakie można by wskazywać. 
Jednakowoż myśliciel był ich w pełni świadom, w związku z czym podkre-
ślał intuicyjność i aforystyczność własnego sposobu myślenia, ale zarazem 
nie godził się na uznanie tak uprawianej przezeń fi lozofi i za fragmentaryczną 
i, co gorsza, niespójną. W jego głębokim przekonaniu jest to bowiem propo-
zycja integralna i wprost wynikająca z jej „umiejscowienia” w pierwotnym 
porządku sensu, a nie we wtórnej płaszczyźnie dyskursu12. Kwestia ta zatem 
nie jest li tylko stylistyczna, lecz dotyka najistotniejszej, gdyż w istocie „wy-
zwoleńczej” – a nawet więcej: „zbawczej” – funkcji myślenia fi lozofi cznego. 
Za każdorazowo indywidualną, duchowo-intelektualną formą „prawdy fi lo-
zofi cznej” stoi zawsze doświadczenie wspólnotowości, i w tym sensie „byt” 
zawsze poprzedza „myśl”. Jedynym możliwym przezwyciężeniem kryjącej 
się w tej postawie antynomii może być zatem ustanowienie wspólnoty perso-
nalistycznej; co jednakże będzie wymagało osobnego rozwinięcia.

Rozpocznijmy od rozważań etyczno-personalistycznych, gdyż w istocie 
stanowią one jeden z ważniejszych punktów ośrodkowych fi lozofi i Bierdia-
jewa, wokół którego grupuje się większość zasadniczych problemów doty-

9  Idem, Zarys metafi zyki eschatologicznej, op.cit., s. 63.
10  Por. ibidem, s. 46.
11  Ibidem, s. 64.
12  M. Bierdiajew, Autobiografi a fi lozofi czna, op.cit., s. 76.
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czących duchowych i społecznych wymiarów osoby13. Filozof mówił o trzech 
etykach, które, co prawda, w perspektywie rozwoju świadomości moral-
nej następują po sobie, ale mimo to w ukonkretnionej rzeczywistości egzy-
stencjalno-historycznej współwystępują w jednym, jakkolwiek wewnętrz-
nie złożonym, czasie. Mowa zatem o etyce prawa, etyce odkupienia i etyce 
twórczości. Zapewne można uznać ów triadyczny schemat za – tak szeroko 
rozprzestrzenione w dziewiętnastowiecznej fi lozofi i rosyjskiej – heglizujące 
ujęcie, dzięki któremu na podstawie generalizacji i strukturalizacji próbuje 
się uchwycić dynamiczną jedność opisywanej rzeczywistości14. Ważne jest 
również to, iż w przekonaniu myśliciela każde stanowisko etyczne musi być 
prima facie rozważane w kontekście personalistycznym. O ile bowiem indywi-
duum, a zatem jednostka społeczna, odwołuje się do naturalnego (wręcz bio-
logicznego) i społecznego środowiska – z którego się wywodzi, i w którym 
funkcjonuje – czyli zakorzenienia „rodowego”, o tyle osobę należy odnosić 
do zasad ponadspołecznych. Osoba staje się tym samym kryterium etycznym 
par excellence. 

Z etyką prawa wiąże się chrześcijański paradoks dobra, w którym zostaje 
obnażona bezsilność dobra jako prawa – co, jak doskonale już wiemy (chociaż-
by od Wyszesławcewa), w sposób mistrzowski i paradygmatyczny wykazał 
Apostoł Paweł. Etyka prawa zakorzenia się w tradycjach przedchrześcijań-
skich. Pierwotny swój wyraz znalazła w instytucji zemsty rodowej, która na 
dalszych etapach rozwoju społecznego stała się jednym z głównych źródeł 
państwowości, ale także indywidualnego poczucia „winy i odpowiedzialno-
ści”. Innymi słowy – doprowadziła do rozszczepienia świadomości pomiędzy 
koniecznością poddania się obyczajom i prawom stanowionym przez państwo 
oraz opartej na wolności emancypacji osoby ludzkiej; co z kolei musiało zrodzić 
nierozwiązywalne – ani czysto państwowymi, ani też osobowymi środkami 
– napięcie egzystencjalne. Genetycznie rzecz ujmując, etyka prawa stanowi 
przede wszystkim wynik procesu eksterioryzacji, a ostatecznym jej kryte-
rium jest społeczeństwo i ustanawiane przez nie bezosobowe normy. W ten 
sposób opiera się ona na „rzeczach”: prawach ustanowionych, stanowionych 
i w przyszłości ustanawianych. Odnosi się zatem do hierarchii zewnętrznej 
i obiektywnej, ustanawia prawa i nawołuje do ich przestrzegania, wobec czego 
należy ją uznać za wynik pomieszania dwóch planów życiowych: zewnętrz-

13  Nie bez kozery pisze Wasyl Zieńkowski, że Bierdiajew był przede wszystkim „moralistą-
-romantykiem” (Istorija russkoj fi łosofi i, Moskwa 1999, t. 2, s. 347). 

14  Zauważmy, iż oprócz „triady etycznej” spotykamy w myśleniu Bierdiajewa również inne, 
i to wcale nie mniej ważne, quasi-heglowskie układy pojęć: 1) średniowieczna wiara w Boga z po-
minięciem wiary w człowieka, 2) nowożytna wiara w człowieka z pominięciem wiary w Boga i 3) 
„nowe chrześcijaństwo” oparte na idei Bogoczłowieczeństwa. I kolejny przykład: 1) indywidua-
lizm renesansowy, 2) kolektywizm socjalistyczny i 3) socjalizm personalistyczny (chrześcijański). 
Rzecz jasna, trzeci termin to negacja negacji. Na tę właściwość fi lozofi i Bierdiajewa kładzie duży 
nacisk George L. Kline, przyznając jednocześnie, że najmniej heglowska pozostaje „triada etycz-
na” (G.L. Kline, Religious and Anti-Religious Thought in Russia, Chicago–London 1968, s. 93–94). 
Zapewne owe triady można także uznać za pozostałość postromantycznego joachimizmu, por. 
niżej rozdz. III, 3, przyp. 152.
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nego porządku społecznego i wewnętrznego wymiaru ducha. Etykę prawa 
można więc określić jako socjologizm w etyce, albo inaczej – perspektywizm 
socjologiczny. Ustawienie etyki na poziomie prawnym, na którym byłaby 
ona „ustawodawczym” źródłem norm etycznych, prowadzi do modyfi kacji 
podstawowego sposobu ujmowania i przeżywania wartości przez „uspołecz-
nioną” jednostkę. W planie zaś społecznym wyraża się w perspektywie kon-
serwatywnej (stanowisko to odnosi się raczej do społeczeństw tradycyjnych) 
lub rewolucyjnej (współczesne formy kolektywizmu). Tracąc z oczu wymiar 
osobowy, albo raczej nigdy nie osiągając oglądu osobowego, etyka prawa po-
zostaje na poziomie społecznej powszedniości. Jest zatem stanowiskiem tak 
dalece podległym siłom obiektywizacji, iż w gruncie rzeczy całkowicie igno-
ruje konkretność i bogactwo duchowego zaplecza osoby ludzkiej. 

Co prawda, „stara” etyka prawa jest etyką grzechu – to wszakże dzięki 
prawu poznaje się grzech (por. Rz 7, 7) – niemniej pozostając na poziomie 
„świadomości prawnej”, popada ona w fałszywe i tylko pozorne przezwy-
ciężenie stanu grzesznego (albowiem prawo w ogóle nie radzi sobie z grze-
chem). W konsekwencji należy więc uznać, że etyka prawa jest odmianą 
moralizmu. Etyka prawa jako moralizm opiera się wyłącznie na dobru rozu-
mianym w sposób abstrakcyjny (co stanowi istotę moralizmu tout court), a to 
przecież oznacza zarazem brak odniesienia do konkretnej osoby. Na skutek 
popadnięcia w abstrakcjonizm popełnia więc „ciężki grzech” antypersonali-
zmu. Co najwyżej, etyka prawa może się odnosić do „osoby abstrakcyjnej”, 
ale na pewno rozmija się z żywą osobą. Należy wreszcie powiedzieć, że etyka 
prawa jest faryzeizmem, albo ujmując to inaczej – faryzeizm stanowi szczyto-
we osiągnięcie etyki prawa, której „najdoskonalszą” formę odnaleźć można 
na kartach Starego Testamentu. Chrześcijańska demaskacja faryzeizmu jest 
nie tylko demaskacją etyki prawa, ale także jego przekroczeniem, wyjściem 
ponad poziom czysto prawny. Błąd faryzeizmu polegał bowiem na skrupu-
latnym wypełnianiu „prawa dobra” i uznaniu tej właśnie postawy za drogę 
odkupieńczą, prowadzącą do ustanowienia Królestwa Bożego. W rzeczywi-
stości zaś chodzi o „wypełnienie” prawa w sensie jego „przekroczenia” i wyj-
ścia ponad „okowy” prawa. Nie oznacza to bynajmniej, że prawo w każdym 
jego możliwym sensie jest „złe”. Funkcjonalnie da się bowiem obronić. Moż-
na zasadnie mówić o dobrej funkcji prawa, czyli zakreślaniu pewnych granic, 
dzięki którym intymne życie osoby może być chronione przed napastliwością 
innych. Jednakże – i tu pojawia się wyraźne zakłopotanie fi lozofa – dotyczy 
to sytuacji radykalnego rozdzielenia tychże osób, przy stwierdzonym jedno-
cześnie braku życia wspólnotowego, a zatem i życia pozbawionego (religij-
nej) łaski. Na tym etapie rozwoju świadomości moralnej etyka prawa wcho-
dzi więc w paradoksalną relację z etyką łaski15. 

Otóż etyka odkupienia nie może całkowicie znieść etyki prawa, samej za-
sady prawnej, i przejąć jej funkcji, gdyż w „przejściu” tym zagubiłaby właś-

15  Por. M. Bierdiajew, O przeznaczeniu człowieka. Zarys etyki paradoksalnej, przeł. H. Paprocki, 
przekład przejrzał i uzupełnił W. Polanowski, Kęty 2006, s. 107. 
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ciwą sobie „wolnościową” perspektywę i tym samym popadłaby w stan 
sprzeczności. W realizacji dobra musiałaby bowiem dopuścić konieczność 
stosowania przymusu. Oczywiście, nie tylko w sensie fi zycznym, lecz także 
w szerokim jego znaczeniu. Prawdziwą zatem granicę między sferą etyki pra-
wa i etyką odkupienia wyznacza pojęcie wolnej osoby ludzkiej. 

To właśnie objawienie osoby, leżące u podstaw personalizmu chrześcijań-
skiego, stało się kresem dominacji etyki prawa, i zarazem początkiem „no-
wej”, Bogoczłowieczej etyki odkupienia. Chrześcijaństwo wywyższyło czło-
wieka i „umiejscowiło” go ponad dobrem, a tym samym dokonało największej 
– i w sensie ścisłym: jedynej – rewolucji w dziejach świata. W przeciwieństwie 
do etyki prawa etyka odkupienia przywraca świadomość „zapomnianych” 
źródeł życia. Zwraca się bowiem ku (religijnym, duchowym) początkom czło-
wieka i odsłania nierozerwalną więź tego, co Boskie, z tym, co ludzkie: jest 
więc etyką teandryczną, na nowo łączącą teologiczną i humanistyczną stronę 
świadomości etycznej.

Należy zatem przyjąć, że „nowa” etyka opiera się na współczuciu – prze-
żywanym zawsze w sposób osobisty, lecz obejmującym sobą wszelkie stany 
cierpienia w świecie; nie wyłączając także cierpienia zwierząt. Jest to otwar-
tość i gotowość do współcierpienia, jaką można przeciwstawić egoizmowi 
soteriologicznemu (o którym już niegdyś z taką „bojaźnią i drżeniem” mó-
wił Konstanty Leontjew). Stan takiego „jasnego cierpienia”, przyjmowanego 
i „prześwietlanego” sensem współcierpienia (sensu Bożego – sensu krzyża), 
przeciwstawia rosyjski fi lozof indywidualistycznemu i na wskroś egoistycz-
nemu dążeniu do „zbawienia w pojedynkę”. Z zagadnieniem tym wiąże się 
problematyka ascetyzmu, rozumiana jako odruch albo częściej trwała posta-
wa wycofania się ze świata, uczucie pogardy i związane z nią „wywyższenie 
się” ponad „zepsucie” świata. Z punktu widzenia świadomości moralnej tak 
ujmowany ascetyzm może być postrzegany jako niebezpieczny, gdyż domi-
nuje w nim formalnoprawny stosunek do życia. W tym właśnie sensie można 
go rozumieć jako świadomościową pozostałość (niejako „relikt”) etyki prawa. 
Nie musi to bynajmniej oznaczać odrzucenia samej zasady ascetyzmu jako 
postawy zdystansowania wobec „upadłego” świata, która – w niektórych 
wypadkach – mogłaby przeciwdziałać pokusie „przystosowania” prawdy 
chrześcijańskiej do jego „pogańskiej” natury. Zbyt często bowiem chrześci-
jaństwo – za przyczyną dwuznaczności wniesionej doń przez św. Pawła – 
współpracowało, a nawet próbowało utożsamiać się z „potęgami tego świata” 
(w myśl zasady, iż „każda władza pochodzi od Boga”)16. Ciężar świadomości 
prawnej może (o czym wszak dobrze świadczy historia chrześcijaństwa), i to 
ze szkodą dla nas wszystkich, przeważyć na szali świata. 

O ile etyka prawa „obowiązuje” w świecie upadłym – po tej stronie dobra 
i zła, o tyle etyka odkupienia staje się drogą wyjścia poza „ten” świat – poza 

16  Por. N.A. Bierdiajew, Carstwo ducha i carstwo kiesarija [w:] idem, Duch i riealnost’, Moskwa 
2006, s. 597 (por. wyd. pol.: Królestwo Ducha i królestwo cesarza, przeł. H. Paprocki, Kęty 2003, 
s. 33); nawiązanie do Listu do Rzymian (13, 1).
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dobro i zło, albowiem na miejsce abstrakcyjnego dobra, niezdolnego do praw-
dziwej konfrontacji ze złem świata, stawia ona żywego człowieka – osobę 
ludzką. Dokonuje się to za przyczyną aktu zbawczego Boga, dzięki któremu 
człowiek został już ostatecznie wyzwolony spod władzy Prawa (Rz 7, 4–6). 
Nie jest to jednak koniec drogi: warunek negatywny („wyzwolenie”) musi 
bowiem zostać uzupełniony „treścią” pozytywną. Etyka odkupienia powinna 
„wznieść się” na poziom etyki twórczości: działanie Boga domaga się wszak 
od człowieka jego twórczej odpowiedzi, jest wezwaniem do współdziałania. 

Na koniec należy więc zwrócić się ku początkom, co w istocie realizuje 
się dopiero na poziomie „najwyższej” etyki twórczości. To ona właśnie do-
tyczy źródeł, ku którym etyka odkupienia prowadzi, ale z których wprost 
nie czerpie „wody żywej”. To dlatego etyka twórczości nie może być roz-
ważana – z czym spotykaliśmy się na poprzednich etapach ewolucji świa-
domości moralnej – w perspektywie teleologicznej. Nie jest zorientowana na 
realizację abstrakcyjnego dobra lub indywidualnego w nim doskonalenia, 
a nawet ostatecznie – własnego zbawienia. Nie jest więc w jakimkolwiek sen-
sie etyką formalnoprawną, ograniczającą i negującą wolność człowieka. Nie 
może być też rozumiana jako „praca” na rzecz własnego zbawienia. A mimo 
to etykę twórczości można rozważać jako część etyki odkupienia: chociaż bo-
wiem ta pierwsza nie jest konieczna do zbawienia, to jednak jest też drogą 
(realizacją zasady Bogo-ludzkiej od strony ludzkiej) prowadzącą do ustano-
wienia Królestwa Bożego. Można zatem rzec, iż w tym sensie człowiek jako 
„twórca” usprawiedliwia się w oczach Boga za przyczyną swej twórczości17. 
Usprawiedliwienie wynika z aktu twórczego; zapewne na poparcie tej tezy 
myśliciel mógłby przywołać przesłanki biblijne, według których „usprawied-
liwienie osiąga się przez wiarę”, natomiast sama „wiara bez uczynków jest 
martwa” (Rz 3, 28; Jk 2, 17). I wcale nie o proste spełnianie nakazów Prawa 
chodzi, lecz o nie-egoistyczne, wewnętrznie umotywowane, miłosierne (wol-
ne i twórcze – dodałby Bierdiajew) „uczynki”.

Nowa etyka twórczości – stanowiąca trzeci i najwyższy etap „świadomo-
ści etycznej” – kieruje się ku duchowym źródłom i stamtąd właśnie czerpie 
swą moc. Można powiedzieć, że jest etyką energetyczną (w tym przypadku 
„energetyzm” stanowi poniekąd pojęcie przeciwstawne „teleologizmowi”) 
i na wskroś dynamiczną: nie jest zatem ani życiową, ani tym bardziej teore-
tyczną doktryną. Przypomina natomiast człowiekowi jego powołanie sprzed 
„upadku” i zwraca się ku jego własnym początkom. „Na początku był Raj” 
– podkreśla myśliciel i zastanawia się co może to w istocie oznaczać? Odpo-
wiada: Raj jest królestwem nieświadomości18. I wyprowadza stąd wniosek: 
Nie wszystko zatem zostało objawione. W innym, chociaż komplementarnym 
ujęciu Raj oznacza – zarówno in principio, jak i in fi ne – jedność mikrokosmo-

17  M. Bierdiajew, O przeznaczeniu człowieka, op.cit., s. 137.
18  Jednakże nie należy sprowadzać owej „nieświadomości” do pojęcia psychoanalityczne-

go: jest ona poziomem głębszym (ungrund’owym) ducha ludzkiego; psychoanaliza dociera tylko 
do „zatartego” oblicza Boga-w-człowieku, i dlatego też pozostaje „psychologią bez duszy”, por. 
ibidem, s. 78.
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su i makrokosmosu, czyli teoandrię. Pomiędzy Bogiem, człowiekiem i światem 
zachodzi istotna zależność metafi zyczna: tak jak kosmos zawiera się w czło-
wieku (przywołajmy mit o „człowieku kosmicznym”), tak również człowiek 
zawiera się w Bogu19. W ramach zaś etyki twórczości można uznać, że Raj to 
„ekstatyczny wzlot twórczy w nieskończoność”20. Paradoksalnie jednak ów 
„wzlot” wymaga złożenia ofi ary z egotycznie rozumianej „wartości osoby”, 
gdyż twórczość jest potrzebna do budowania Królestwa Bożego, czyli rzeczy-
wistości opartej na wspólnotowej wzajemności „poza dobrem i złem”. Nie 
jest natomiast warunkiem koniecznym dla zbawienia indywidualnego, albo-
wiem tak rozumiany indywidualizm soteriologiczny opiera się na egoizmie 
transcendentnym i skutkuje ostatecznym rozdzieleniem „dobrych” i „złych”. 
Twórczość jest więc aktywnością nie-indywidualistyczną i nie-egoistyczną, 
lecz w sensie pozytywnym – personalistyczną. Nie przestając być postawą 
„twórczo-indywidualną”, jednocześnie najwyraźniej zachowuje znaczenie 
wspólnotowe. A jeśli jest tak rzeczywiście, to posiada też charakter „wspól-
nego czynu” (wykorzystajmy termin M.F. Fiodorowa); i z tego względu, do-
dajmy, w poczet twórców należy zaliczyć działaczy społecznych (nie mylmy 
ich jednak z politykami sensu stricto). 

Podsumowując ten wątek, można zatem uznać, że o ile etyka twórczości 
na poziomie „wyższym”, czyli religijnym, przezwycięża egoizm soteriolo-
giczny, o tyle ujmowana w płaszczyźnie międzyludzkiej, etyczno-społecznej, 
opowiada się za wspólnotowością i solidarnością w każdym indywidualnym 
przeżyciu. I wreszcie wypada podkreślić, że etyka twórczości odnosi się do 
wartości, a mówiąc wprost – jest etyką wartości, która nie tylko za swój cel 
wyznacza realizację poszczególnych wartości, ale także dąży do wypełnienia 
ideału sprawiedliwości. W perspektywie zaś eschatologicznej (a tę wskazuje 
fi lozof) nie może być niczym innym, jak wezwaniem do budowania Króle-
stwa Bożego21. W tym aksjologicznym ujęciu metafora „Królestwa Bożego” 
oznacza królestwo wartości zrealizowanych, a sama etyka twórczości stano-
wi najwyższą formę i wyraz świadomości moralnej. Pozytywna strona aktu 
twórczego wyraża się w wzbogacaniu „istnienia” o nowe wartości. Etyka 
twórczości prowadzi więc walkę ze złem nie tylko przez jego niszczenie, nie 
wyłącznie w aktach negatywnych, lecz także przez urzeczywistnianie dobra, 
dokonujące się w każdym akcie twórczym. 

Etyka twórczości odwołuje się do procesu sublimacji, jakiemu winny 
być poddane niższe i „grzeszne” stany istnienia („namiętności”). Z tego też 
względu należy przyjąć, że jest ona odmianą etyki erotycznej: „Złe namiętności 
– utrzymywał fi lozof – przez eros przemieniają się w namiętności twórcze”22. 
To właśnie dzięki zakorzenieniu w konkretnej tkance życia etyka twórczości 
może się stać etyką realistyczną (w odróżnieniu od etyki symbolicznej, ope-

19  Por. ibidem, s. 42–43.
20  Ibidem, s. 296. 
21  Por. N.A. Bierdiajew, Carstwo ducha i carstwo kiesarija, op.cit., s. 616 (por. wyd. pol.,

s. 48–49).
22  M. Bierdiajew, O przeznaczeniu człowieka, op.cit., s. 144.
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rującej na poziomie „abstrakcji”, czyli „teorii” zorientowanej na dobro abs-
trakcyjne), a więc zarazem etyką dążącą do realnej przemiany życia i świata: 
konkretyzacji dobra. Znajduje w tym również wyraz jej profetyczna i ewan-
geliczna natura23. Uznając zaś realistyczny charakter etyki twórczości, należy 
wreszcie przyjąć, że jest to etyka duchowa (za jedyną realność w jej właściwym 
sensie fi lozof uznawał ducha), i dopiero jako taka może ona przezwyciężyć 
„niedoskonałą” etykę lęku (przede wszystkim etyka prawa), która, pozosta-
jąc wyrazem powszedniości społecznej, prowadzi do zniesienia samej możli-
wości dokonywania aktów moralnych24. 

W ten sposób etyczne rozważania Bierdiajewa – zgodnie zresztą z inten-
cjami ich twórcy – zmierzają ku „odnowionym” i „wzbogaconym” począt-
kom: przeto na ich gruncie protologia łączy się z eschatologią. A jednak nie 
oznacza to, że zostały już zniesione wszelkie napięcia i wewnętrzne sprzecz-
ności Bierdiajewowskiej idei „myślącej życie”. Dzieje się wręcz odwrotnie. 
Jak podkreśla fi lozof, tragiczność jest podstawową kategorią etyki, która pro-
wadzi ją na „tamtą” stronę, poza normatywność: z etyką wiąże się bowiem 
fi lozofi a zła, a ta ostatnia przekształca myśl etyczną w wersję fi lozofi i tra-
gedii25. Tragizm życia ludzkiego można, oczywiście, sprowadzać do swego 
rodzaju „rozpaczliwej” sytuacji (użas) człowieka-w-świecie, który najczęściej 
– czy to chcąc, czy tego nie chcąc – realizuje dobro przez zło, prawdę przez 
fałsz, a piękno przez brzydotę26. W tym sensie tragizm wynika z dualizmu 
bycia-w-świecie, dualizmu ducha i świata, wolności i niewoli27. Najwyższą 
zaś świadomość tragizmu rosyjski myśliciel łączył z etyką twórczości. Na jej 
gruncie każda skończona forma, czyli właśnie „światowe” i czysto ludzkie 
możliwości urzeczywistnienia wyzwania etycznego, zderzają się z własną 
nieskończoną treścią. W takiej sytuacji jedyną możliwą opcją staje się etyka 
teandryczna, w jakiej uwyraźnia się nieprzystawalność dwóch, budujących jej 

23  Ibidem, s. 248.
24  Ibidem, s. 181.
25  Ibidem, s. 25.
26  N.A. Bierdiajew, Carstwo ducha i carstwo kiesarija, op.cit., s. 617 (por. wyd. pol., s. 49).
27  Nie jest to bynajmniej dualizm typu manichejskiego – przekonuje rosyjski myśliciel – al-

bowiem nie dotyczy przeciwieństwa ducha i materii; źródło zła leży w duchu (por. N. Berdiaeff, 
Au seuil de la nouvelle époque, przeł. D. Olivier, Paris 1947, s. 22–23, por. także: M. Bierdiajew, Au-
tobiografi a fi lozofi czna, op.cit., s. 273). A jednak relacje zachodzące między pojęciami „ducha”, „ni-
cości” (me on) i wolności pozostają dość niejasne. Zauważmy, że światopoglądowy dualizm łączy 
się z religijnym monoteizmem, gdyż dualizm transcendentny (rozdzielenie dwóch światów) po-
przedza immanentny dualizm przeciwieństw (dualizm dobra i zła); ten ostatni zaś jest wręcz nie-
zrozumiały bez uprzedniego przyjęcia pierwszego (por. S. Pètrement, Le dualisme dans l’histoire 
de la philosophie et des religions, Paris 1946, s. 12, 106–107 i 107–108). Z taką też sytuacją wyjściową 
mamy do czynienia u Bierdiajewa: przedświatowy dualizm Boga (Boskości) i nicości (wolności 
meonicznej) poprzedza dualizm wewnątrzświatowy. Jednakże fi lozof przyjmował stanowisko 
dualizmu dialektycznego, które w jego mniemaniu wprost wykluczało ontologię dualistyczną; 
odrzucał więc wewnątrzświatowy dualizm ontologiczny, dualistyczne „pęknięcie” umieszczał 
natomiast na poziomie świata fenomenalnego. Wspomniana dialektyczność dualizmu powinna 
przeto prowadzić do przekroczenia „tego” świata i ustanowienia monizmu eschatologicznego 
(M. Bierdiajew, Zarys metafi zyki eschatologicznej, op.cit., s. 104–105). 
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wewnętrzne napięcie, rzeczywistości: człowiek nie może pomieścić, ani tym 
bardziej „zamknąć” w sobie, Boga. Etyka odnosi się nie tylko do człowieka, 
lecz dotyczy także „poziomu” Boga; jest więc formą antropodycei i teodycei28. 
Należy podkreślić, że swój bezpośredni wyraz znajduje w niej właśnie świa-
domość (bogo)ludzkiego tragizmu, i w tym sensie etyka pozostaje apologią 
wolności i twórczości. A to wzięte razem oznacza, że fi lozofi a etyczna Bier-
diajewa zawiera w sobie nieredukowalny element tragizmu. Mówiąc wprost 
– jest etyką tragiczną. Filozofi a wartości prowadzi do zbliżenia i przynajmniej 
częściowego (rzec by można: propedeutycznego) rozjaśnienia głównego pa-
radoksu światopoglądu chrześcijańskiego – stanowiącego zarazem najpeł-
niejszą egzemplifi kację prawa mocy wartości Nicolai Hartmanna – i tym sa-
mym daje wyraz przekonaniu, że „najwyższa prawda została ukrzyżowana 
w tym świecie”29. 

W Bogu zawiera się inherentna zasada cierpienia – przekonanie to sta-
nowi wyjściową tezę etyki tragicznej. Dlaczego? Otóż w takim ujęciu osoba 
określana jest przede wszystkim przez jej zdolność do cierpienia. Odnosząc 
się zatem do zasady teandrycznej, należy przyjąć, że Bogoczłowiek doznaje 
cierpienia zarówno w wymiarze ludzkim, jak i Boskim. Dlatego wniosek, jaki 
myśliciel stara się stąd wyprowadzić, odnosi się przede wszystkim do prze-
konania, iż w Bogu musi się zawierać – co zresztą było już podkreślane – zasa-
da tragizmu. W przeciwnym bowiem wypadku Bóg nie mógłby być w sensie 
właściwym w ogóle uznany za zasadę osobową (Osobę), a tym samym zo-
stałaby również zanegowana i zniesiona absolutnie podstawowa przesłanka 
personalizmu chrześcijańskiego30. Tak więc rosyjski myśliciel zdecydowanie 
opowiadał się za stanowiskiem etyki personalistycznej. 

Przywołując wątpliwości, wyrażone chociażby przez Vassilisa Lambropo-
ulosa, zapytajmy jeszcze o to, czy rzeczywiście „przezwyciężający śmierć” 
Bogoczłowiek może być uznany za „byt”, „los” i „prawdę” tragiczną? Czy nie 
jest wręcz przeciwnie? Czy właśnie w wymiarze najgłębszej prawdy Bogo-
-ludzkiej, która wszak została ukonkretniona i „wcielona” w Bogoczłowieku, 
nie należałoby dopatrywać się raczej przezwyciężenia tragizmu31? Jak przy-
znawał to sam myśliciel, tragizm przeżywał on zawsze jako „element religij-
ny par excellence”32. Przyjmował, że w Bogu dokonuje się tragedia, która ści-
śle łączy się z procesem teogonicznym. Owa koncepcja „stającego się Boga” 
zakłada nadto wolność „zakorzenioną” w nicości. W ten sposób zarysowuje 

28  Por. J. Krasicki, Bogoczłowieczeństwo i humanizm [w:] idem, Przeciw nicości. Eseje, Kraków 
2002, s. 147. 

29  N. Berdiaeff, Au seuil de la nouvelle époque, op.cit., s. 15. 
30  M. Bierdiajew, Niewola i wolność człowieka. Zarys fi lozofi i personalistycznej, przeł. H. Papro-

cki, Kęty 2003, s. 39; por. wyżej rozdz. II, 3, s. 61–64.
31  Por. wyżej rozdz. II, 3, przyp. 42.
32  M. Bierdiajew, Autobiografi a fi lozofi czna, op.cit., s. 162–163. Co więcej, owa tragiczno-reli-

gijna wrażliwość na trwałe naznaczyła sposób uprawiania fi lozofi i przez Bierdiajewa. Świadczyć 
mogą o tym chociażby słowa fi lozofa stanowiące próbkę fi lozofi cznej i egzystencjalnej autocha-
rakterystyki: „Eschatologia oznacza symboliczną obiektywizację tragedii świadomości” (ibidem, 
s. 277). 
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się, niejako łagodząca tę wewnętrzną sprzeczność, relacja odpowiedniości. 
„Z tragedią świata – twierdził fi lozof – można się pogodzić jedynie dlatego, 
że istnieje cierpienie Boga”33. Sens cierpienia zawiera się w cierpieniu Boga, 
ludzka konfrontacja z bezsensem zła-w-świecie przełamuje się natomiast 
w Bogo-ludzkiej wspólnocie cierpienia, jego przezwyciężaniu i mocy twór-
czej. Z tego chociażby względu teodycea i antropodycea przynależą do siebie 
nawzajem; w sposób zaś szczególny uwidacznia się to w perspektywie es-
chatologicznej. Przywoływana „tragedia w Bogu” wprost odsyła do niekiedy 
niedocenianych intuicyjnych i mistycznych nauk Jakoba Böhme (1575–1624), 
w których – zgodnie nie tylko z odczytaniem Bierdiajewa – zasadniczą rolę 
odgrywa pojęcie (istota i charakter) wolności. Tradycyjna teologia przyjmuje 
w tej sprawie „charakter pedagogiczny, moralno-jurydyczny”; wolność po-
trzebna jest jej tylko po to, aby móc „nakazywać”, stawiać wymogi oraz je 
egzekwować, i dlatego za podstawowe swe pojęcie przyjmuje wolną wolę. To 
dopiero Jakob Böhme, jako jeden z nielicznych spośród genialnych twórców 
europejskiej mistyki fi lozofi cznej, zrozumiał, że ewolucja absolutnej wolności 
rozpoczyna się w Bogu; że proces kosmogoniczny i antropogeniczny łączy się 
z teogonią; że innymi słowy – „(…) wewnętrzne, wieczne życie Boga objawia 
się jako proces dynamiczny, jako tragedia w wieczności, jako walka z ciem-
nością niebytu”34.

Etyka jest więc tragiczna, obejmuje w sobie zarówno Boga, jak i człowieka. 
Można rzec, iż jest reakcją na „zderzenie” przedstwórczej wolności z zaist-
niałym światem, nie-bytu i bytu, a „wydarzenie” to wpisuje w „los” same-
go Boga. Ale – dodajmy – nieodmiennie i na wszystkich poziomach istnie-
nia podstawową jej kategorią pozostaje wciąż wolność. Problem ten można 
również rozważać w diapazonie „od – do”. Proces dojrzewania wolności wi-
nien rozpoczynać się od stanu wolności „od”, czyli wyzwolenia od ciężaru 
etyki prawa (to właśnie w jej ramach rozwija się tradycyjne pojęcie wolno-
ści jako wolnej woli) i następnie zmierzać w stronę wolności „do”, w pełni 
już pozytywnej etyki twórczości. Świadomość tego „zadania” (imitatio Dei) 
wymaga jednak uprzedniego oczyszczenia. Tragizm miłości jest „czystym 
tragizmem wewnętrznym”, który bywa zazwyczaj – zarówno obecnie, jak 
i (o wiele częściej) w przeszłości – przesłaniany przez konfl ikty pochodzące 
z zewnątrz, narzucane przez społeczeństwo. Najwyższy natomiast tragizm, 
w uwewnętrznieniu religijnym, ujawnia się w pozaspołecznej i niczym nie 
zapośredniczonej relacji człowieka do Boga – albowiem jest on w istocie zde-
rzeniem skończoności i nieskończoności, czasu i wieczności „w” człowieku35.

W ogólnym, jakkolwiek dość wczesnym zarysie trójstopniowej świado-
mości etycznej proces ten wygląda następująco:

33  M. Bierdiajew, O przeznaczeniu człowieka, op.cit., s. 36.
34  N.A. Bierdiajew, Iz etjudow o Jakowie Beme. Etjud I: Uczenije ob Ungrundie i swobodie, „Put’” 

1930, nr 20, s. 60.
35  Idem, Carstwo ducha i carstwo kiesarija, op.cit., s. 666 (por. wyd. pol., s. 88).



118 Wolność w jedności?

 Tajemnica odkupienia wyzwala z moralizmu i ujawnia drogę do wyższej mo-
ralności twórczej miłości. Nowotestamentowa miłość osłabia ciężar moralizmu. 
Tajemnica odkupienia osłabia ciężar prawa, ale nakłada ciężar twórczości. Odku-
pienie prowadzi od prawa do twórczości. To, co zaczęło się w prawie kończy się 
w twórczości36. 

Etyczny sens prawa jest zatem negatywny; w istocie powinno być ono 
skierowane przeciwko pierwotnemu chaosowi, niemniej najczęściej odwraca 
się od tak rozumianej „służebności” na rzecz twórczości. Tym samym prze-
kształca się w moralizm, który ogranicza i dławi prawdziwą sferę twórczości. 
O ile więc moralizm jest bezpośrednim wynikiem przeniesienia tego, co ze-
wnętrzne (prawa) do intymnego wnętrza człowieka, jego świadomości i du-
chowości, o tyle przezwyciężenie takiego stanu może się dokonać na drodze 
pogłębionego uduchowienia i odrzucenia wszystkiego tego, co przychodzi 
z zewnątrz. A to jednocześnie wyznacza drogę „wyzwolenia” od narzuconej 
formy, wyjście ducha ludzkiego ponad zwykłą zależność od zewnętrznych 
„struktur” społeczeństwa – owej „krainy” powszedniości. Aby jednak to 
„wyzwolenie” było skuteczne, należy uprzednio przyjąć „wolność” (również 
po to, by ją zrozumieć – rzecz jasna, w takim stopniu, w jakim ona sama to 
umożliwi). Przyjrzyjmy się zatem podstawowym elementom Bierdiajewow-
skiej fi lozofi i wolności.

Jedność „losów” Boga, człowieka i świata (teodycea, antropodycea i kos-
modycea) domaga się radykalnego postawienia problemu wolności: „neutral-
nej”, „złej” i „dobrej” wolności. Poszukując możliwości takiego zapytywania 
rosyjski fi lozof zwrócił się w stronę mistyki „szewca z Görlitz”. „Zagłębienie 
się w myśli Böhmego – przekonuje Bierdiajew – to być może jedyna droga 
rozwiązania problemu zła”37. Wchodzenie tedy w meandry dzieł Böhmego, 
rekonstruowanie „teorii” mistycyzmu böhmeańskiego, a także poszukiwanie 
w nim świadectwa pierwotnego doświadczenia mistycznego, musi prowa-
dzić do odkrycia podstawowego dla niej samej, ale też – jak wiemy – nie-
zwykle inspirującego dla rosyjskiego fi lozofa, pojęcia „pierwotnej bezdni”38. 
Intuicję tę fi lozof wyraził następująco:

Tajemnicza nauka Böhmego o Ungrund, o bezdni, pozbawionej podstawy, 
ciemnej i irracjonalnej, poprzedzającej byt, jest próbą odpowiedzi na podstawowe 
pytanie wszystkich pytań, pytaniem o pochodzenie świata i pochodzenie zła. Cała 
nauka Böhmego o Ungrund tak splotła się z nauką o wolności, że nie sposób ich od 
siebie oddzielić, jest to jedna i ta sama nauka. Ja również jestem skłonny wyjaśniać 
Ungrund jako pierwotną, niezdeterminowaną nawet przez Boga wolność meonicz-

36  M. Bierdiajew, Sens twórczości. Próba usprawiedliwienia człowieka, przeł. H. Paprocki, Kęty 
2001, s. 224 (por. wyd. ros.: Smysł tworczestwa. Opyt oprawdanija czełowieka [w:] idem, Fiłosofi ja 
tworczestwa, kultury i iskusstwa, t. 1, Moskwa 1994, s. 255).

37  Idem, Zarys metafi zyki eschatologicznej, op.cit., s. 105.
38  Rozróżnienie między mistyką (poziom przeżyciowy) i mistycyzmem (zespół twierdzeń 

próbujących zdać sprawę z przeżycia mistycznego) w kontekście stanowiska Böhmego przepro-
wadził J. Garewicz, Wprowadzenie w metafi zykę Jakuba Böhmego [w:] idem, Wokół fi lozofi i niemieckiej. 
Wybór pism, Warszawa 2003, s. 138.
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ną. (…) Ale jest to – nicość, która ein Hunger zum Etwas. Dlatego też Ungrund jest 
zarazem wolnością. W ciemności Ungrund zapala się ogień i jest to wolność, wol-
ność meoniczna, potencjalna39. 

I wreszcie pojawia się zasadnicza kwestia:

Pomyłka [ukłon] Böhmego polegała na tym, że umieścił on ciemną zasadę Un-
grund w Bogu, zamiast dostrzegać zasadę wolności w nicości, w meonie, poza Bo-
giem. Należy rozróżniać Boską Nicość i niebyt poza Bogiem40.

Rosyjski myśliciel dokonał zatem korekty podstawowej intuicji Böhme-
go. Utrzymywał przy tym, iż myśl tego ostatniego jest na tyle „nieostra”, że 
dopuszcza różne interpretacje. Tak więc przez zgłębianie teorii mistycyzmu 
böhmeańskiego odsłoniła się dlań przeżyciowa prawda odległego w czasie 
mistyka śląskiego. Bliska zresztą przeczuciom i odczuciom żywionym już 
od dawna przez rosyjskiego fi lozofa. Jak wiadomo, Böhme umieszczał wol-
ność w Bogu, natomiast według jego rosyjskiego „późnego ucznia” należy 
ją umiejscawiać poza Bogiem. Jednakże sam Bierdiajew nieco łagodzi swoje 
stanowisko za pomocą uwagi, że owo „przemieszczenie” wolności dotyczy 
wtórnego poziomu „Boga” (Gott), a nie pierwotnej „Boskości” (Gottheit)41. 
Intuicja Böhmego została w tym wypadku uzupełniona przez rozróżnienie 
zaczerpnięte z fi lozofi cznej mistyki Mistrza Eckharta. 

Bierdiajew nie zgadzał się też na propozycję przekładu Böhmeańskiego 
terminu Ungrund, przedłożoną przez Alexandra Koyré, jako Absolut (l’Absolu). 
Autor imponującej monografi i myśli Böhmego utrzymywał, że Ungrund moż-
na oddać terminem Absolut, gdyż odpowiada on pryncypium, które radykal-
nie różni się i separuje od wszystkiego (ab-solutum) w najmocniejszym tego 
słowa sensie. Bierdiajew dostrzegał w tym próbę wpisania „(…) pierwotnej 
wolności, która leży poza Bogiem, poza bytem, poprzedza wszelki byt, któ-
ry jest już zdeterminowany”, w klimat późnego idealizmu niemieckiego; po-
sądzał zatem rosyjsko-francuskiego badacza o nadmierną skłonność do ra-
cjonalizacji intuicji i wyrosłych na niej myśli genialnego mistyka42. Ungrund 
należy bowiem do pojęć z zakresu teologii apofatycznej, odrzucającej pokusę 
dokonywania ich pozytywnych racjonalizacji. Dzieje się tak dlatego, że wol-
ność poprzedza byt, jest przeto preontologiczna i z tego względu nie mają 
do niej zastosowania żadne kategorie bytowe. W tym sensie jest to wolność 
„negatywna”, niemniej jest ona brzemienna potencjalnością (gr. me on). Taka 

39  N.A. Bierdiajew, Iz etjudow o Jakowie Beme, op.cit., s. 57 i 61.
40  Ibidem, s. 76.
41  M. Bierdiajew, Autobiografi a fi lozofi czna, op.cit., s. 89.
42  A. Koyré, La Philosophie de Jacob Boehme, Paris 1929, s. 280–281 i 322–323 (Oto możliwe 

określenia Ungrund zaproponowane w przywoływanym opracowaniu: absolutny brak determi-
nacji, brak przyczyny, brak fundamentu, brak zasady (Grund). Jest to: Absolut absolutnie niezde-
terminowany i wolny od wszelkich determinacji, „boskie Nic” mistyków niemieckich. Nie należy 
jednak mieszać Ungrund z Nicością absolutną. Znajduje się w Absolucie i jest w Nim tym, co 
nieobjawione i niewyrażone: Jego negatywną i transcendentną stroną lub aspektem); por. także: 
N.A. Bierdiajew, Nowaja kniga o Ja. Beme, „Put’” 1926, nr 5, s. 118 i 120.
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jest zatem wolność początku: wieczna i irracjonalna. Wolność ta – jako nie-
wypowiedziane źródło, obdarzające mową – przenika całość fi lozofi i Bierdia-
jewa i nadaje jej charakterystyczną i wielomówną stylistykę. Odnieść moż-
na wrażenie, że myśliciel na przekór „oporowi” świata (przypomnijmy ową 
szczególną, „sporządzoną” na samego siebie pułapkę komunikacji) próbował 
wypowiedzieć niewypowiadalne, ująć i przekazać w racjonalnym języku to, 
co niezmiennie pozostaje sferą irracjonalności.

Schemat rozwoju wolności, który można wyprowadzić z fi lozofi i Bier-
diajewa, przyjmuje postać dychotomiczną lub w nieco innym ujęciu – try-
chotomiczną. Zacznijmy od tego drugiego, gdyż jest bardziej przejrzysty43. 
Przebiega on od a) wolności meonicznej, ungrund’owej (na poziomie przed-
światowym), wiedzie poprzez b) wolność wolnej woli (w świecie zobiekty-
wizowanym) i prowadzi do c) wolności eschatycznej, będącej zrealizowaną 
wolnością-ku-dobru (albo ściślej ujmując: wolnością-w-dobru). Podział dy-
chotomiczny przebiegałby natomiast od a) wolności meonicznej i preonto-
logicznej, w której należy wyróżnić dwa skrajne aspekty; z jednej strony, 
wiecznie ożywioną twórczym impulsem wolność Ungrund oraz z drugiej 
– wolność eschatyczną, wolność-w-dobru. Pośrodku nich znajdowałaby się 
b) wolność wyboru między dobrem i złem, a zatem wolność woli. Ta ostatnia, 
będąc wyrazem zanurzenia osoby ludzkiej w świecie „upadłym”, a nawet uj-
mując mocniej – „stwarzając” tę (świato-ludzką) rzeczywistość, podlegałaby 
sama zachodzącym w niej procesom obiektywizacji. Jakkolwiek, stanowiąc 
tylko etap na drodze do pełnej realizacji wolności, umożliwia ona „dążenie 
ku dobru”44. 

Z przeświadczeniem, że wolność wprost pochodzi z preontologicznej ni-
cości, wiąże się szczególny problem. Wasyl Zieńkowski uważa, że tak właś-
nie rozumiana wolność pierwotna prowadzi do rozluźnienia więzi człowieka 
z Bogiem: człowiek nie jest już wyłącznym dzieckiem Boga, lecz dzieckiem 
dwojga rodziców: Boga i wolności (scil. Boga i nicości), a to niezwykle mocno 
uderza w podstawy koncepcji antropologicznej45. Człowiek jako osoba zo-
staje wydany na pastwę osamotnienia, nicość drążąca byt ludzki prowadzi 
bowiem do zamknięcia się „monad” ludzkich. Ten wybitny teolog i badacz 
fi lozofi i rosyjskiej utrzymuje, że na gruncie myśli Bierdiajewa idea Bogoczło-
wieczeństwa przyjmuje charakter indywidualny, czyli właściwie mówiąc – 
etyczny, i wbrew temu, co głosił sam fi lozof, wcale nie posiada (w tej kwestii 
interpretator nie miał wątpliwości) charakteru wspólnotowego. Z zarzutami 
tymi częściowo współbrzmi również krytyka przeprowadzona przez Sergiu-
sza Lewickiego, mówiącego o mistycznym panmeonizmie i idolatrii wolno-

43  Por. M. Styczyński, Umiłowanie przyszłości, albo fi lozofi a spraw ostatecznych. Studia nad fi -
lozofi ą Mikołaja Bierdiajewa, Łódź 2001, s. 96–97. S.A. Lewicki mówi o 1) irracjonalnej samowoli, 
2) wolności racjonalnej i 3) supraracjonalnej „wolności sublimowanej” (Oczerki po istorii russkoj 
fi łosofi i. Tom wtoroj [w:] idem, Tragedija swobody. Izbrannyje proizwiedienija, Moskwa 2008, s. 778).

44  Por. I.I. Jewłampijew, Istorija russkoj mietafi ziki w XIX–XX wiekach. Russkaja fi łosofi ja w pois-
kach Absoliuta, cz. 1, Sankt-Pietierburg 2000, s. 318–319. 

45  W.W. Zieńkowskij, Istorija russkoj fi łosofi i, op.cit., s. 362–363.



121III. „BĄDŹMY JAKO BOGOWIE”, CZYLI ETYKA PARADOKSALNA 

ści, co w konsekwencji doprowadza do „osłabienia” Boga. Pod tym ostatnim 
zaś rozumiał tyleż niepożądane, co i nieuniknione wnioski, które prostą dro-
gą zdają się wynikać z założeń Bierdiajewowskiej fi lozofi i wolności46. Jednak-
że najdalej w swej próbie poddania interpretacji stanowiska Bierdiajewa idzie 
Igor Jewłampijew, który ni mniej, ni więcej tylko posądza fi lozofa o dokona-
nie absolutyzacji człowieka. Najpierw zwraca on uwagę na zaistniałą w świa-
topoglądzie fi lozofa sprzeczność. Z jednej strony należy przyjąć, że wolność 
rodzi się z nicości, która jest rozumiana w charakterze pierwszej z dwóch 
zasad. Drugą bowiem jest Bóg objawienia, czyli Bóg-Stwórca, który dopiero 
wraz ze swoim stworzeniem wyłania się z pierwotnej Boskości. Na poziomie 
pierwszego przejawu bytu zarysowuje się zatem stanowisko dualistyczne: 
obok pierwobytu (pierwobytije) Boga „istnieje” niebyt Nicości. Z drugiej zaś 
strony, wolność jest ujmowana jako podstawowa cecha ducha, która przeja-
wia się (a zatem również jakoś uprzednio istnieje) w osobie Boga i w osobie 
człowieka. A to stoi w sprzeczności z tezą pierwszą, według której wolność 
wyłaniająca się z nicości jest zasadą pozaboską. Jest to więc – jak podkreśla 
badacz – „zasadnicza sprzeczność światopoglądu” fi lozofa47. Wskazane przez 
Jewłampijewa konsekwencje są nad wyraz poważne, albowiem odnoszą się 
do podstawowych założeń, na których Bierdiajew oparł swe stanowisko, a co 
w sposób szczególny uwidacznia się na gruncie antropologii. Otóż z założeń 
tych można wyprowadzić przekonanie o wyższości człowieka jako nosiciela 
wolności meonicznej wobec Boga; to bowiem poprzez człowieka wolność re-
alizuje się w świecie (albowiem sam Bóg pozostaje „bezsilny” w tym samym 
świecie), i dlatego to właśnie do człowieka przynależy podstawowe zadanie 
przeobrażenia świata, a nawet w pierwotnym sensie – stwarzanie świata. 
Pojęcie Boga jako Stwórcy przybiera zatem znaczenie alegoryczne. Jeśli Bóg 
jest bezsilny wobec losu swojego stworzenia, to człowiek staje się „bogiem 
ziemskim”, który kontynuuje dzieło stworzenia. Przez swą twórczą postawę 
człowiek realizuje (dodalibyśmy: sublimuje) wolność meoniczną i zmierza ku 
wolności agatologicznej. Wniosek wydaje się oczywisty: „Bóg – to uświado-
mienie przez człowieka swej własnej absolutności”48. Tak więc człowiek jako 
twórca staje się absolutem. Takie są przynajmniej wnioski cytowanego auto-
ra49. Z naszej strony powiedzielibyśmy ostrożniej: człowiek jest istotą-osobą 
absolutopodobną. Sam myśliciel zapewne powiedziałby – odwołując się do 
Franza von Baadera – iż człowiek jest mikroteosem50. Nie należy bowiem za-

46  Por. niżej rozdz. V, 2, s. 253–254.
47  I.I. Jewłampijew, Istorija russkoj mietafi ziki w XIX–XX wiekach, op.cit., s. 319. 
48  Ibidem, s. 335.
49  Równie daleko w swej interpretacji idzie P.P. Gajdenko, która podkreśla, że dla Bierdia-

jewa antropologia utożsamia się z chrystologią: każdy człowiek jako osoba jest zatem w sen-
sie dosłownym „synem Bożym” – Chrystusem (Władimir Sołowjew i fi łosofi ja Sieriebrianogo wieka, 
Moskwa 2001, s. 311). Autorka wręcz twierdzi, iż na gruncie stanowiska Bierdiajewa człowiek 
staje się „ponadboski”, albowiem „(…) jako uosobienie wolności, tj. nicości, nie tylko poprzedza 
Boga, lecz – przewyższa Boga” (ibidem, s. 318–319). 

50  Por. C.S. Calian, The Signifi cance of Eschatology in the Thoughts of Nicolas Berdyaev, Leiden 
1965, s. 81.
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pominać o zasadniczej roli, jaką na gruncie myślenia Bierdiajewa odgrywa 
idea Bogoczłowieczeństwa. Człowiek jest istotą „pomiędzy”, znajduje się za-
wsze pomiędzy dwiema wolnościami, albo inaczej – dwiema „bezdniami”. 
Tak więc uczłowieczenie Boga (kenosis) i przebóstwienie człowieka (theosis) 
są dwoma równoległymi procesami, w których wyniku następuje stopniowe 
przezwyciężenie obiektywizujących skutków wolności meonicznej: uwolnie-
nie bytu i jego ostateczne przeobrażenie w akcie twórczości. A to wszak zara-
zem oznacza personalizację bytu. 

Podsumujmy ten wątek wypowiedzią – co prawda, nieco upraszczającą 
samo zagadnienie, ale za to wskazującą na jego wspólną z „etyką przeobrażo-
nego Erosa” podstawę – którą zaczerpnęliśmy od Wyszesławcewa:

Istnieją dwie wolności, albo dwa stopnie wolności: wolność samowoli i wol-
ność twórczości. Przejście od pierwszej do drugiej jest sublimacją wolności. W fi -
lozofi i rosyjskiej to właśnie M. Bierdiajew ze szczególną siłą i przekonująco roz-
wijał relację pomiędzy tymi dwiema wolnościami: „wolności w nicości”, wolności 
samowoli [biezopasnosti] (Ungrund) – i wolności opierającej się na dobru i miłości 
(zgodnie ze słowami: „Przekazuję wam prawdę, a prawda was wyzwoli”)51. 

Autor tych słów dodaje, że niedocenianie bądź nawet niezauważanie 
pierwszej wolności (z czym niestety nader często spotykamy się w dziejach 
fi lozofi i) uniemożliwia rozpoznanie zła i w konsekwencji grozi popadnięciem 
w naiwny optymizm, natomiast – patrząc z innej perspektywy – przecenia-
nie wolności drugiej skutkuje systemem Wielkiego Inkwizytora, w którym 
z kolei odrzuca się wolność (samowolę) na rzecz przymusowej wolności-w-
-dobru. Tak więc oba te skrajne, nazbyt jednostronne ujęcia, jawią się jako nie-
bezpieczne w skutkach wypaczenia podstawowego sensu wolności. W peł-
nym tego słowa znaczeniu wolność musi bowiem wzrastać w procesie jej 
sublimacji, co zarazem wyznacza środkowy „przedział” wolności etycznej. 
W oczach Wyszesławcewa fi lozofi a Bierdiajewa pozostaje bardzo dobrym 
przykładem etyki sublimacji. Wszak człowiek zawsze odnajduje siebie „po-
między” dwiema bezdniami: podświadomością i nadświadomością. Stąd 
wynika tragizm bytu i rozdwojenie etyczne52. Sublimacja wolności jest zatem 
konieczna, w przeciwnym bowiem wypadku tragiczna kondycja człowieka 
nie zostałaby nigdy przekroczona, a w konsekwencji – tragizm pozostałby 
uwieczniony. Czyż bowiem, zgodnie z przekonaniem Bierdiajewa, idea Pie-
kła nie jest wyrazem przemienionej w fatum wolności meonicznej53? Piekło 
wszak dotyczy kondycji ludzkiej, jest umiejscowione w samym wnętrzu czło-
wieka i istnieje w porządku czasowym. Nic więc dziwnego, że fi lozof tak 
namiętnie polemizował z tradycyjnymi wyobrażeniami wiecznych męczarni 
piekielnych. Trawestując ogólnie znane fi lozofi czne dictum, można by powie-

51  B.P. Wyszesławcew, Etika prieobrażennogo Erosa [w:] idem, Krizis industrialnoj kultury. Iz-
brannyje soczinienija, Moskwa 2006, s. 118; nawiązanie do słów z Ewangelii według św. Jana: „ (…) 
i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (8, 32).

52  M. Bierdiajew, O przeznaczeniu człowieka, op.cit., 82.
53  Ibidem, s. 276.
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dzieć, że dla Bierdiajewa „piekło – to świat obiektywizacji”. Świat próbują-
cy uwiecznić nieustanne niepowodzenia, sytuacje przegrane, doświadczone 
klęski, czyny miałkie i podłe, przeciętność i powszedniość, wszelkie postacie 
biernego i aktywnego zła – wszystko to, co, świadcząc na niekorzyść czło-
wieka, zarazem go pomniejsza. W tym również to, co rzekomo przeczy jego 
„boskiemu” powołaniu.

Człowiek jest rzeczywiście zanurzony w historii, ale jest także istotą trans-
cendującą jej „zwykły”, potoczny poziom: żyje nie tylko w czasie biologiczno-
-naturalnym (cyklicznym) i historycznym (liniowym), lecz nade wszystko jest 
istotą egzystującą. Istnieje zatem w „osobowym” czasie, czasie egzystencjal-
nym. Oprócz naturalnego trwania i ciągłości następujących po sobie zdarzeń, 
które tworzą historię, doświadcza on również eschatologicznego „spełnienia 
historii” i „wyjścia poza historię”54. Wiąże się z tym swoisty paradoks świado-
mości eschatologicznej, gdyż według myśliciela „eschatologia tkwi wewnątrz 
procesu życia”55. Wyjście poza historię to również wyjście z samotności, wią-
żącej się z modusem bycia-w-społeczeństwie, w stronę – wskazywanej i po-
szukiwanej przez fi lozofa – realnej wspólnoty osób (sobornost’, communauté), 
którą uznawał za ostateczne spełnienie personalizmu komunitarnego. Jest to za-
razem zwycięstwo ducha (scil. wolności) nad zobiektywizowanym światem 
(scil. koniecznością). To jednocześnie twórcze przeobrażenie świata, jakie do-
konuje się zarówno w każdej „chwili” (kairos egzystencjalny), jak i w wymiarze 
ostatecznego spełnienia historii świata, czyli eo ipso eschatologicznego prze-
kroczenia historii (apokalipsy zewnętrznej). Nietrudno spostrzec, iż trwanie 
wewnątrz historii i „praca” nad twórczym przeobrażaniem świata pozostaje 
nadal sytuacją tragiczną. Bycie-w-historii i wiążący się z tym tragizm losu 
człowieka domagają się zatem oczyszczającego „przebudzenia”: wszakże 
prawdziwa tragedia powinna prowadzić do katharsis. Nie zawsze jednak jest 
dane ludzkości jej doświadczenie (niekiedy, zdaje się, podobne wątpliwości 
co do znaczenia swego losu nawiedzały samego fi lozofa). Świadomość tego 
stanu rzeczy nolens volens ujawniała się w przeświadczeniu o „faktycznej” 
niemożliwości zachowania efektów aktu twórczego w świecie56. Zapytując 
o samą możliwość twórczości w „tym” świecie, rosyjski fi lozof zarazem przy-
znawał, że „akty” duchowe, czyli wolne czyny wolnych osób, mogą prze-
zwyciężyć ciążącą nad człowiekiem inercję bytu zobiektywizowanego: to one 
dokonują jedynie prawdziwych wyłomów wolności w uprzedmiotowionym 
i wyobcowanym świecie. Co prawda, „płody” każdej prawdziwej twórczości 
w jakimś sensie zawierają w sobie (symbolizują) akt twórczy, jednakże same 

54  N.A. Bierdiajew, Smysł istorii [w:] idem, Smysł istorii. Nowoje sriedniewiekow’je, Moskwa 
2002, s. 202 (por. wyd. pol.: Sens historii. Filozofi a losu człowieka, przeł. H. Paprocki, Kęty 2002, 
s. 136). 

55  M. Bierdiajew, O przeznaczeniu człowieka, op.cit., s. 292.
56  Oczywiście możliwe jest przeformułowanie tego problemu: „wcielenie” ducha w kon-

kretny przedmiot („dzieło”), czyli obiektywizacja, to nie tylko – jak uparcie podtrzymuje Bierdia-
jew – „tragedia twórczości”, ale także „sens twórczości” – utrzymuje R. Riedlich (Fiłosofi ja ducha 
N.A. Bierdiajewa, Frankfurt am Main 1972, s. 43). 
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w sobie pozostają tylko znakiem, niejako „śladem” niegdysiejszej aktywności 
ducha ludzkiego.

Sensu twórczości należałoby więc szukać u źródeł, czyli w jej początkach, 
a nie w stworzonym, dokonanym, a tym samym zawsze już „zakończonym” 
dziele. Chociaż trzeba też dodać, że każdy „prawdziwy” akt twórczy (rozu-
miany w szerokim, jak najszerszym znaczeniu) jest przybliżaniem Królestwa 
Bożego i w tym właśnie sensie dotyczy wymiaru końca historii, wyznacza 
bowiem przejście w wymiar wieczności (a zatem i spojrzenie sub specie fi nis 
na los człowieka-w-świecie musi, jeśli tylko nie chce popaść w absurd, prowa-
dzić do spojrzenia sub specie aeternitatis).

Wydaje się więc, że metafi zyka apofatyczna prowadzi myślenie Bier-
diajewa wprost ku projektowi antropologii negatywnej (scil. personalizmu 
apofatycznego)57. Oczywiste stało się przekonanie, że osoba ludzka jest czymś 
(a raczej kimś) więcej niż tym, czym faktycznie pozostaje w swym bycie świa-
towym, i że w swej istocie jest rzeczywistością „przerastającą” zdolność jej 
wysłowienia w jakichkolwiek kategoriach „tego” świata. To, co osobowe 
zakłada to, co ponadosobowe. O czym jednakże nie sposób mówić w sensie 
właściwym, albowiem osoba jest – wymykającą się wszelkim schematom in-
terpretacyjnym – irracjonalną wolnością.

2. „ZWROT PERSONALISTYCZNY”. PUŁAPKI 
ZNIEWOLENIA 

Przyjąć można, że na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych Bier-
diajew rozwijał ogólną teorię personalizmu oraz propagował socjalizm per-
sonalistyczny, rozumiany przezeń jako społeczne implikacje (jego własnej) 
koncepcji personalistycznej. Relacja między teorią personalistyczną (onto-
-etyczną) i społeczną zasadza się na tym, iż socjalizm został uznany za „spo-
łeczną projekcję personalizmu”. Myśliciel budował własną wersję personali-
zmu w bezpośredniej konfrontacji z logiką marksizmu, a zwłaszcza praktyką 
komunizmu; co też nie pozostawało bez wymiernego wpływu na „pozytyw-
ny” wykład koncepcji58. Uogólniając, można powiedzieć, że stanowi to szcze-
gólny przykład strukturalnej zasady, na której opiera się personalistyczna 
metafi zyka Bierdiajewa w jej przeciwstawieniu do wszelkich procesów obiek-
tywizacji (obiektiwacija) w świecie59. Pod koniec lat czterdziestych, spoglądając 
wstecz i próbując jednocześnie dokonać oceny swej dotychczasowej ewolucji 
intelektualnej, myśliciel przyznawał, że przynajmniej na gruncie fi lozofi i spo-
łecznej „krąg jego idei domknął się” – powrócił bowiem do „prawdy socjali-

57  Por. G.L. Kline, Religious and Anti-Religious Thought in Russia, op.cit., s. 99.
58  Por. A. Arżakowskij, Żurnał „Put’” (1924–1940). Pokolienije russkich rieligioznych myslitieliej 

w emigracii, Kijew 2000, s. 512.
59  Por. W.W. Zieńkowskij, Istorija russkoj fi łosofi i, op.cit., s. 354. 
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zmu”, idei swej młodości, ale obecnie już wzbogaconej o poparte doświadcze-
niem „całego życia” personalistyczne przemyślenia60.

Na gruncie Bierdiajewowskiego personalizmu za podstawowe rozróżnie-
nie – nie tylko terminologiczne, ale i metafi zyczne – należy uznać podział na 
indywiduum i osobę. Indywiduum jest przede wszystkim kategorią naturali-
styczną i może się odnosić zarówno do „jednostki” biologicznej, jak i socjolo-
gicznej. W hierarchii przejawów bytowych plasuje się jako kategoria niższe-
go rzędu, poprzedzająca „istnienie” osobowe. „Osoba – podkreślał explicite 
myśliciel – dla naturalnego indywiduum jest zadaniem”61. A jeśli jest tak – to 
„osoba jest bólem”, gdyż realizowanie osoby w bycie ludzkim odbywa się 
w nieustannej (wewnętrznej i zewnętrznej) walce62. Oczywiście, ośrodkową 
kategorią w myśleniu fi lozofa-personalisty jest osoba ludzka, i dlatego każ-
da prawdziwa fi lozofi a jest dlań stanowiskiem antropologicznym. Osoba 
poprzedza byt: świat jest światem-dla-osoby lub światem-przeciw-osobie, 
nigdy zaś nie może być bytem indyferentnym. Każda osoba utwierdza się 
w swej wolności i twórczości, i dzięki temu może zachować swą absolutną 
suwerenność wobec świata. Należy zatem przyjąć, że Bierdiajew opowiada 
się za „mocną” wersją personalizmu, którą określić można mianem persona-
lizmu radykalnego (scil. anarchistycznego)63. W każdy razie – jego projekt jest 
wymierzony przeciw uzurpatorskiej „władzy” świata. W pełnym tego słowa 
znaczeniu tak radykalne kryterium może spełnić tylko fi lozofi a chrześcijańska. 
Osoba stanowi bowiem dla rosyjskiego fi lozofa przede wszystkim kategorię 
duchową i religijną. Używając innego sformułowania można powiedzieć, że 
jest najdoskonalszym tworem Boga: ideą i zamysłem Boga. Na mocy swojego 
(za)istnienia dokonuje wyłomu (proryw, hiatus) w porządku przyrodniczym, 
konstytuuje opozycję w centrum świata i sama sobą ustanawia sprzeciw wo-
bec zewnętrznej, niezależnej od niej determinacji przyrodniczej i społecznej. 
Aby taka sytuacja była w ogóle możliwa, jej własna historyczność musi zna-
leźć oparcie w „porządku” metahistorycznym. Istnienie (ludzkiej) osoby za-
kłada więc „istnienie” i „moc” wartości metapersonalnych: każda osoba jest 
twórcą i nosicielem wartości ponadosobowych. W takim ujęciu osoba staje się 
„ośrodkową” kategorią aksjologiczną i źródłowym przejawem autonomicz-
nej zdolności ducha, mogącego poddawać własnej ocenie „dookolną” rzeczy-
wistość. Osoba nie jest zatem w dosłownym sensie samowystarczalna, gdyż 
konstytuuje i utwierdza ją to, co ponadosobowe. Dotyczy to również wszyst-
kich jej aktów osobowych (np. wspomniane ocenianie), znajdujących się za-
wsze w relacji do wartości. Prowadzi to z kolei do wyodrębnienia i uznania 
dwóch poziomów „istnienia”, jakie wyznaczają skrajne „krawędzie” struk-
tury personalistycznej. Personalizm musi zatem stanąć na stanowisku duali-
stycznym:

60  M. Bierdiajew, Niewola i wolność człowieka, op.cit., s. 14.
61  Idem, O przeznaczeniu człowieka, op.cit., s. 62.
62  Idem, Rozważania o egzystencji, op.cit., s. 87.
63  Pierwsze określenie zostało użyte przez I.I. Jewłampijewa (Istorija russkoj mietafi ziki w XIX–

–XX wiekach, op.cit., s. 314), drugi natomiast aspekt podkreślony przez P.P. Gajdenko (Władimir 
Sołowjew i fi łosofi ja Sieriebranogo wieka, op.cit., s. 314).
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Osoba jest zakorzeniona w świecie duchowym, jej istnienie zakłada dualizm 
ducha i przyrody, wolności i determinacji, tego, co indywidualne, i tego, co ogólne, 
królestwa Boga i królestwa Cezara64. 

Z owym przejściowym usytuowaniem osoby, znajdującej się, jeśli można 
tak to ująć, na „skrzyżowaniu płaszczyzn istnienia”, wiąże się podatność na 
ból i lęk. Wynika to wprost ze sprzeciwu wobec ograniczających ją zewsząd 
determinizmów, co też stanowi podstawowy modus jej bycia. Uwaga ta od-
nosi się również (chciałoby się rzec: toutes proportions gardées) do osoby Boga, 
Osoby, którą „dotknęła” tajemnica cierpienia.

Z jednej strony, osoba uczestniczy w porządku wyższym, boskim, a zatem 
ze swej istoty ją przewyższającym, z drugiej natomiast – jest jednocześnie za-
korzeniona w tym, co wobec niej niższe, czyli w sferze podświadomości. Osoba 
jest zanurzona w „oceanie prażycia” i tylko częściowo poddaje się procesowi 
racjonalizacji. Nie bez istotnej przyczyny pojawia się w rozważaniach fi lozofa 
Bergsonowskie rozróżnienie na „ja” głębinowe i „ja” powierzchniowe65. Jak-
kolwiek bliższy intuicjom rosyjskiego myśliciela byłby podział na „ja” egzy-
stencjalne i „ja” socjomorfi czne.

 Powracając zaś do kwestii Bierdiajewowskiego energetyzmu, tak moc-
no podkreślanej na gruncie etyki, należy przyjąć, iż sam jej podmiot, czyli 
osoba ludzka, stanowi właściwe „centrum energii twórczej” – przez to, jak 
się zdaje, fi lozof próbował ocalić w granicach „tego” świata wolną i twórczą 
podmiotowość osoby, wnoszącej w byt światowy własną prawdę duchową66. 
Według Bierdiajewa, najwyraźniej idącego tutaj wbrew poglądom Maksa 
Schelera, „duch w osobie” jest zasadą aktywną, albowiem każda twórczość, 
będąca wyrazem duchowości człowieka, jest twórczością „wspartą” na wol-
ności67. Otóż w swej źródłowości osoba ludzka pozostaje wolna od – w róż-
ny sposób próbującego zamknąć ją w sobie – świata intelektualnych, spo-
łecznych i biologicznych obiektywizacji. Aby to jednak było możliwe, należy 
również założyć, że u podstaw wolności-od-świata znajduje się pozytywna 
zasada Bogoczłowieczeństwa. Wynika stąd, że każda osoba ludzka jest istotą 
teandryczną. Z tych też względów Bierdiajewowski personalizm można więc 
uznać za duchowo-intelektualny wyraz źródłowej zasady duchowej, opartej 
na prymacie wolności nad bytem68.

Co prawda, osoba-w-świecie pozostaje „żywą sprzecznością”69 – ale 
określenie to dotyczy tylko jednego, zewnętrznego i światowego planu; acz-
kolwiek stan ten może zostać przez osobę uwewnętrzniony, doświadczo-
ny i „przeżywany”. Należy zatem niezwłocznie uzupełnić tę uwagę przez 
stwierdzenie, że osoba ludzka jest również „jednością w wielości i niezmien-

64  N.A. Bierdiajew, Piersonalizm i marksizm, „Put’” 1935, nr 48, s. 5; podkr. – L.A.
65  M. Bierdiajew, Niewola i wolność człowieka, op.cit., s. 21.
66  N.A. Bierdiajew, Fiłosofi ja swobodnogo ducha. Probliematika i apołogija christianstwa, cz. 1, 

Paris 1927, s. 42.
67  Idem, Piersonalizm i marksizm, op.cit., s. 6.
68  M. Bierdiajew, Niewola i wolność człowieka, op.cit., s. 35 i 57.
69  Idem, Rozważania o egzystencji, op.cit., s. 95.
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nością w tym, co zmienne”70. Z naszego punktu widzenia, w nawiązaniu do 
Wyszesławcewowskiej dialektyki, jest to określenie nader doniosłe. Tak więc 
raz jeszcze podkreślmy, że osoba, według Bierdiajewa, jest żywym (scil. tra-
gicznym) wcieleniem zasady coincidentia oppositorum:

(…) osoba jest paradoksalną jednością przeciwieństw: tego, co osobowe i ponad-
osobowe, skończonego i nieskończonego, tego, co stałe i zmienne, wolności i losu. 
Podstawowy paradoks osoby zawiera się w tym, że powinna ona zostać stworzona 
i musi ona już istnieć, aby było możliwe twórcze stworzenie osoby. Ten, kto musi 
siebie stworzyć, musi uprzednio już istnieć71.

Istnienie realne, czyli możliwość „realizacji” osoby ludzkiej, zakłada 
uprzednie istnienie „osoby w Bogu”. W wymiarze zaś praktycznym „reali-
zacja” osoby dokonuje się na podstawie idei. (W pewnym sensie sama idea 
„osoby” może się stać narzędziem jej realizacji, czego też najlepszym przy-
kładem jest teoria personalizmu). Idee wiążą się bowiem z „treściami osobo-
wymi” wcielonymi we „wspólnoty osób”, spośród których należy wymienić: 
ludzkość, naród, społeczeństwo72. Z tego względu teorii personalizmu nigdy 
nie należy – zresztą z góry skazane jest to na porażkę – rozwijać indywidu-
alistycznie, w oderwaniu od wymiaru międzyosobowego, wspólnotowego. 

Relacja zachodząca między tym, co osobowe, i tym, co społeczne, charak-
teryzuje się pewną zasadniczą paradoksalnością. Z socjologicznego punktu 
widzenia osoba stanowi tylko znikomą część społeczeństwa, w perspektywie 
duchowej natomiast społeczeństwo jest zaledwie cząstką osoby. „My” nie po-
siada żadnego centrum egzystencjalnego, gdyż znajduje się wyłącznie w „ja” 
oraz w jego relacji do „ty” i „my”. Otóż: „»My« w swojej egzystencjalności jest 
wspólnotą (communauté), a nie społeczeństwem”73. Oczywiście, personalizm 
powinien posiadać „projekcję społeczną”, niemniej to właśnie zmierzenie 
się z problemem człowieka musi zawsze poprzedzać podjęcie zagadnienia czy-
sto społecznego. Dopiero po rozjaśnieniu „idei” osoby ludzkiej można więc 
przejść do „ideologii” życia społecznego: socjalizmu personalistycznego. Bier-
diajew przyjmuje, że właściwie pomyślana teoria personalistyczna może do-
konać rzeczywistego przewartościowania wszystkich wartości społecznych: 

Społeczna projekcja personalizmu zakłada radykalne, rewolucyjne przewar-
tościowanie społecznych wartości, tzn. przeniesienie środka ciężkości z wartości 
społeczeństwa, państwa, narodu, kolektywu i grupy społecznej na wartość osoby, 
każdej osoby. Społeczna projekcja personalizmu jest rewolucyjnym odrzuceniem 
ustroju [rieżima] kapitalistycznego, z gruntu antypersonalistycznego i najbardziej 
z istniejących w historii zgubnego dla osoby. Socjalizacja gospodarki, która utwier-
dza prawo do pracy oraz daje gwarancje godnego życia dla każdego człowieka 
i nie dopuszcza do eksploatacji człowieka przez człowieka, jest żądaniem stawia-

70  N.A. Bierdiajew, Piersonalizm i marksizm, op.cit., s. 5; podkr. – L.A.
71  Ibidem, s. 7.
72  M. Bierdiajew, Rozważania o egzystencji, op.cit., s. 96.
73  Idem, Niewola i wolność człowieka, op.cit., s. 78.
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nym przez personalizm. Dlatego jedynym systemem odpowiadającym wiecznej 
prawdzie personalizmu jest system socjalizmu personalistycznego74.

I dodaje, że u podstaw społecznego światopoglądu personalizmu nie leży 
ani idea równości, ani idea sprawiedliwości, lecz idea godności osoby ludz-
kiej, zawierająca sama w sobie wymóg realizacji. Odnosząc się do problema-
tyki społecznej, personalizm opowiada się za stworzeniem „wolnościowych” 
warunków dla rozwoju „arystokratycznej zasady” osoby ludzkiej. Społeczny 
proces egalitarny, wcielający niektóre elementy demokratyzmu, może sprzy-
jać ujawnianiu – opartej na skali rozwoju duchowego – nierówności ludzi, 
ich arystokratyzmu osobowego75. Co prawda, podmiotem w świecie pozo-
staje osoba ludzka, takie zaś „byty zbiorowe” jak naród (nacija), ale także 
inne „jedności społeczne”, stanowią historyczne indywidualności, niemniej  
w żadnym wypadku, pod groźbą zatraty samej wolności, nie należy ich 
uznawać za „osoby”. Bierdiajew stoi na stanowisku swoiście rozumianego 
antyrealizmu socjologicznego. Opowiada się więc za koncepcją, którą jednak 
opracowuje w zarysach nader ogólnych i ze wszech miar niezadowalających. 
Mimo to – spróbujmy ująć jej główne zarysy.

Czym charakteryzuje się projekt socjalizmu personalistycznego? Przede 
wszystkim ożywia go duch antykapitalizmu. Przyjmuje bezwzględny prymat 
ducha nad ekonomią i polityką. Dołącza do tego rozumienie chrześcijaństwa 
jako „religii ubogich”. Otóż bezsporny fakt zaistnienia mas proletariackich 
świadczy o popełnieniu obiektywnego, uspołecznionego grzechu. Stojąc 
konsekwentnie na pozycjach nominalistycznych, fi lozof odrzuca zasadność 
pojęcia „klasy społecznej”. W przeciwieństwie do marksizmu socjalizm per-
sonalistyczny nie opiera się zatem na klasach społecznych (samo pojęcie „kla-
sy” powinno zostać zastąpione przez „zawód” i związki zawodowe). Dlate-
go też należy dążyć do „wyzwolenia pracy” i tym samym uzupełnienia jej 
o istotny wymiar twórczości, osobistej inicjatywy. W wymiarze politycznym, 
podejmując problem powstawania wspólnot politycznych, socjalizm perso-
nalistyczny opowiada się za federalizmem. Możliwe są trzy opcje „jedności” 
ponadnarodowych: a) imperium światowe, b) wielość suwerennych państw 
narodowych, dążących do stanu równowagi, i wreszcie c) światowa federacja 
wolnych narodów, które rezygnują z władzy suwerennej na rzecz organiza-
cji ogólnoświatowej76. Ostatnia opcja, rzecz jasna, pozostaje najbliższa kon-
cepcji rosyjskiego fi lozofa, chociaż, jak przewidywał, do jej realizacji dojdzie 
dopiero „po wymordowaniu znacznej części ludzkości”77. Być może bóle po-
rodowe „nowego średniowiecza” – początkowej fazy rodzącej się ludzkości 
soborowej – spłyną krwią ofi ar. Tymczasem stulecie dwudzieste zapisze się 
w pamięci ludzkości jako wiek wojen między państwami i o państwa (wojny 

74  N.A. Bierdiajew, Piersonalizm i marksizm, op.cit., s. 7.
75  M. Bierdiajew, Niewola i wolność człowieka, op.cit., s. 126.
76  N.A. Bierdiajew, Carstwo ducha i carstwo kiesarija, op.cit., s. 611–612 (por. wyd. pol., s. 44).
77  M. Bierdiajew, Los człowieka we współczesnym świecie [w:] idem, Nowe Średniowiecze. Los 

człowieka we współczesnym świecie, przeł. H. Paprocki, Warszawa 2003, s. 220.
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domowe); co tak naprawdę wydaje się tylko prostą konsekwencją niekon-
trolowanego przerostu znaczenia zasady państwowej, „galopującego” eta-
tyzmu. Pozostając zapewne w zgodzie z przekonaniami fi lozofa, można by 
ten czas światowego zamętu określić mianem szaleństwa etatyzmu, którego 
najczarniejsze i najkrwawsze karty w historii zostały zapisane przez nacjona-
lizm i imperializm (zarówno kapitalistyczny, jak i komunistyczny)78. Próbu-
jąc sprzeciwiać się zgubnym dla ludzkości tendencjom, myśliciel wskazywał 
na naglącą konieczność wypracowania podstaw nowego typu społeczeństwa 
światowego, czyli wcielenia w życie federalizmu wspólnot duchowych, mającego 
być w istocie praktycznym zastosowaniem zasad socjalizmu personalistycz-
nego w dziedzinie stosunków międzyludzkich i międzynarodowych. 

Za ustrój ekonomiczny najbardziej sprzyjający tej koncepcji Bierdiajew 
uznawał „pluralistyczny system gospodarki”. Opowiadał się za typem eko-
nomii, w którym dążono by do harmonijnego połączenia elementów gospo-
darki uspołecznionej i indywidualnej. Był więc przekonany, że procesowi 
uspołecznienia gospodarki powinna równolegle towarzyszyć indywidualiza-
cja jednostek pod względem personalnym, społecznym i ekonomicznym. Na 
pytanie zaś dotyczące proporcji tych elementów nie otrzymujemy odeń prak-
tycznie żadnej odpowiedzi. „Nie mam na celu – wyznaje – podania programu 
rozwiązania problemów społecznych. Jestem fi lozofem, a nie ekonomistą, in-
teresuje mnie duchowa strona tego zagadnienia”79. Tak więc na tym poziomie 
teorii społecznej, i próbie jej „wpisania” w perspektywę duchową, muszą się 
również zatrzymać komentatorzy twórczości fi lozofa. 

Powróćmy zatem do kwestii personalistycznej. Jak już wspominaliśmy, 
odwrotnością i swoistym dopełnieniem personalizmu oraz (przyznajmy, że 
niewystarczająco rozwiniętej) koncepcji socjalizmu personalistycznego jest 
problematyka „prawdy i fałszu komunizmu” – kwestia ważna nie tylko ze 
względu na kontekst polityczny, ale wręcz nieodzowna dla pełniejszego zro-
zumienia fi lozofi i Rosjanina. Otóż myśliciel dopatruje się w komunizmie wie-
lu prawd i jednego (ale za to) zasadniczego fałszu. Inaczej ujmując, można 
dostrzegać dwie strony owej „prawdy-nieprawdy” komunizmu. Pierwszą, 
negatywną prawdę stanowi przekonanie o słuszności i zasadności krytyki cy-
wilizacji burżuazyjno-kapitalistycznej. Drugą prawdą, tym razem pozytyw-
ną, było natomiast uznanie idei gospodarczej regulacji życia społeczeństw za 
rzecz pożądaną. Jak pisze myśliciel: 

Idea gospodarki planowej jest w zasadzie ideą prawdziwą. (…) Prawda komu-
nizmu sprowadza się do tego, że społeczeństwo powinno być [społeczeństwem] 
pracującym, społeczeństwem pracujących, mimo że komunizm nie rozumie jakoś-
ciowej hierarchii pracy. (…) Prawda komunizmu polega na tym, iż nie powinna 
mieć miejsca eksploatacja człowieka przez człowieka i klasy przez klasę80. 

78  Por. N.A. Bierdiajew, Carstwo ducha i carstwo kiesarija, op.cit., s. 654–655 (por. wyd. pol.,
s. 78–79).

79  M. Bierdiajew, Niewola i wolność człowieka, op.cit., s. 156. 
80  N.A. Bierdiajew, Prawda i łoż kommunizma (K ponimaniju rieligii kommunizma), „Put’” 1931, 

nr 30, s. 21. W następnym roku francuska wersja tego artykułu ukazała się w Mounierowskim 
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To właśnie taką prawdą karmi się i żyje fałsz komunizmu – zauważa Em-
manuel Mounier81. Komunizm stawia zatem przed ludzkością problem ra-
dykalnej, całościowej przebudowy społecznej. Co więcej, w swym proteście 
pierwotnie wychodzi od przesłanek jak najbardziej humanistycznych, opo-
wiadając się przeciwko siłom zmierzającym do „urzeczowienia” człowieka82. 
Pierwotnie był więc nie tylko deklaratywnym, lecz także realnym wyrazem 
buntu wobec procesów alienacyjnych i reifi kacyjnych. Mimo to fałsz ko-
munizmu zdecydowanie przeważa nad jego prawdami; a jest nim w sensie 
właściwym fałsz duchowy, przenikający i zarażający wszystkie jego częściowe 
prawdy. „Duch” komunizmu jest więc negacją ducha, dąży do zniesienia sa-
mej duchowej zasady człowieka i, co stanowi tego stanu rzeczy prostą konse-
kwencję, stanowi wyraz bezbożności. Ateizm wiąże się nierozerwalnie z ne-
gacją duchowej zasady człowieczeństwa. Bogoburstwo komunistyczne jest 
najskrajniejszą formą ateizmu humanistycznego, wkraczającego w fazę walki 
bezpośredniej. Wczesny humanizm zachowywał jeszcze wiarę w człowie-
ka i postrzegał go na podobieństwo Boga (dalekim odblaskiem tej tendencji 
pozostaje przewrotny antropologizm Ludwika Feuerbacha). W humanizmie 
marksistowskim nastąpiło natomiast całkowite odejście od tej pierwotnej za-
sady, a w związku z tym dokonało się też radykalne odrzucenie przesłania 
chrześcijańskiego. Nie tylko zresztą odejście, ale i zwrócenie się przeciwko 
własnym źródłom, obalenie bogoczłowieczego fundamentu „humanizmu”. 
Proces ten bezpośrednio wiąże się z „religijną”, czyli całościową i „totali-
tarną” naturą przesłania marksizmu, który przybrał w tym czasie charakter 
wiary, pseudo-religii. To stąd wynika jego antyreligijny radykalizm. Można 
powiedzieć, że „prawdziwy”, „żyjący w prawdzie” komunista działa w myśl 
przykazania: „nie będziesz miał innej religii prócz komunizmu”. Na miejsce 
chrześcijańskiego Boga i humanistycznego człowieka marksizm wstawił więc 
ideę człowieka uspołecznionego. Najwyraźniej popadł on w pułapkę idolatrii 
społecznej. Wskutek tego pojawił się też nowy typ antropologiczny – czło-
wiek bez reszty uspołeczniony, upaństwowiony. 

Oprócz humanistycznego wymiaru komunizmu można również wskazy-
wać na częściowo paralelną – chociaż z gruntu nie-humanistyczną – jego linię 
genealogiczną. Zło komunizmu było bowiem przez fi lozofa rozpatrywane 
jako przedłużenie zła kapitalizmu:

Świadomość marksistowska jest ofi arą kapitalizmu i postępu technicznego. 
W kapitalizmie i cywilizacji technicznej XIX wieku rozpoczęła się już mechanizacja 
życia, wyobcowanie [obezliczenije] człowieka, przekształcenie człowieka w środek 

czasopiśmie „Esprit” 1932, nr 1 (N. Berdiaeff, Vérité et mensonge du communisme, przeł. L.J. Cain), 
co – jak już wiemy – zapoczątkowało okres współpracy rosyjskiego fi lozofa z francuskim ruchem 
personalistycznym. (Istnieje polski przedwojenny przekład cytowanego artykułu pt. Prawda 
i fałsz komunizmu [w:] M. Bierdiajew, Problem komunizmu, przeł. M. Reutt, Warszawa 1937; cytu-
jemy według wersji oryginalnej). 

81  Por. E. Mounier, Oeuvres, Paris 1961, t. 1, s. 515. 
82  N.A. Bierdiajew, Piersonalizm i marksizm, op.cit., s. 9.
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do osiągania sukcesów materialnych, osłabienie duchowości. Społeczeństwo, prze-
ciw któremu powstał Marks, było już dostatecznie bezbożnym i nieludzkim…83. 

Istotnym błędem komunizmu był jego – mniej lub bardziej skrywany – eta-
tyzm. Wiąże się z tą kwestią nie dość wystarczająco podkreślany fakt politycz-
ny („tym gorzej dla idei” – chciałoby się dodać), czyli całkowite przeniesienie 
zasady własności na państwo, gospodarcza monopolizacja. Komunizm bynaj-
mniej nie zniósł własności, lecz przeciwnie – wyłącznym posiadaczem uczynił 
kolektyw, komunę, czyli de facto – państwo84. Realizacja przez komunistyczne 
państwo (stanowiące doskonałą pseudomorfozę teokracji) planów „pięciola-
tek”, będących propagandowym zabiegiem na rzecz forsownej industrializacji, 
jest w ocenie myśliciela działalnością znamionującą już w pełni dojrzały etap 
kapitalizmu państwowego85. Bierdiajew uznawał system kapitalizmu upań-
stwowionego za wystarczający dowód na to, że świat wkroczył w okres przej-
ściowy. Przekonywał, iż w świecie dokonuje się apokalipsa wewnątrzhisto-
ryczna, osądzająca źródłowy fałsz kapitalizmu i etatyzmu. W ocenie myśliciela 
był to czas najwyraźniej wychylony ku nowej rzeczywistości, znajdujący się 
na przedprożu „nowego średniowiecza” (a nawet próg ten przekraczający)86. 
Dlatego też w duchu Kropotkinowskim próbował przeciwstawić przerostowi 
zasady państwowej projekt kooperatywy, rozumianej jako swoiste „państwo 
minimum”, ale mające tę zaletę, że przynajmniej może służyć za narzędzie 
rozwoju osoby ludzkiej, czyli przyszłej personalizacji świata87.

W całych dotychczasowych dziejach ludzkości – oceniał Bierdiajew – nie 
istniał jeszcze ustrój, który bezpośrednio sprzyjałby wzrostowi, wniesionej 
w świat przez chrześcijaństwo, zasady integralno-personalistycznej. Historia 
społeczna wymownie świadczy o dominacji tendencji przeciwnej, antyper-
sonalistycznej. Chrześcijaństwo i państwo sprzęgły swe siły w celu utrzyma-
nia władzy kosztem wolności osobowej. Historyczny sukces komunizmu jest 
więc tylko prostą konsekwencją owego – bądź co bądź – skandalicznego sta-
nu rzeczy. Integralność prawdy duchowej została bowiem całkowicie prze-
niesiona na państwo, a proces ten doprowadzono do skrajności w państwie 
komunistycznym, tej najjaskrawszej z dotychczas zrealizowanych ideokracji. 
Stanowiącego wcielenie państwa światopoglądowego i zarazem będącego 
ostatnią historyczną transformacją utopii Platona, którą z tego samego wzglę-
du należałoby uznać za archetyp państwa totalitarnego tout court88.

83  Idem, Marksizm i rieligija. Rieligija kak orudije gospodstwa i ekspluatacii [w:] N. Bierdiajew, 
W. Iljin, S. Frank, Christianstwo, atieizm i sowriemiennost’, Paris 1969, s. 48–49. Tekst pochodzi 
z 1929 roku. (Istnieje polski anonimowy przekład pt. Marksizm i religia, Poznań 1984; cytujemy 
według wersji oryginalnej). 

84  M. Bierdiajew, O przeznaczeniu człowieka, op.cit., s. 223–224.
85  N.A. Bierdiajew, Prawda i łoż marksizma, op.cit., s. 27.
86  Por. M. Bierdiajew, Źródła i sens komunizmu rosyjskiego, przeł. H. Paprocki, Kęty 2005,

s. 113.
87  Idem, Niewola i wolność człowieka, op.cit., s. 111.
88  N.A. Bierdiajew, Prawda i łoż marksizma, op.cit., s. 5; idem, Niewola i wolność człowieka, 

op.cit., s. 104; idem, Źródła i sens komunizmu rosyjskiego, op.cit., s. 123.
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Można zasadnie zapytywać: kto wobec tego zawinił? Na kim spoczywa 
historyczna i moralna odpowiedzialność za ogrom tragedii dziejów ludzkich? 
Odpowiedź dana przez fi lozofa wydawać by się mogła poniekąd paradoksal-
na, ale w istocie wcale taką nie jest. Otóż zawinili chrześcijanie, którzy nad 
wyraz szybko pogrążyli prawdę w zniewalających uwarunkowaniach histo-
rii, „zdradzili” ją, dokonali terrestrializacji jej ideału i tym samym pomieszali 
„królestwo Boga” z „królestwem cezara”. Utożsamili Kościół z państwem, 
aby w końcu popaść w „herezję” monizmu89. Jednym słowem, podstawową 
winę ponosi tutaj chrześcijaństwo historyczne, obecnie burżuazyjne, na po-
wrót dualistyczne. W tym jednak wypadku ważna jest różnica; jest to bowiem 
dualizm immanentny, wewnątrzświatowy, dość skutecznie separujący to, co 
religijne, od tego, co światowe. Stanowi on wyraz dostosowania się do sze-
roko rozprzestrzenionej postawy pseudo-religijnej, oznaczającej „osłabienie” 
chrześcijaństwa-w-świecie. Chrześcijaństwa, nie tylko niedostrzegającego ak-
tualnych i palących problemów współczesności, lecz także skutecznie uchy-
lającego się od ich rozwiązywania. Jest to innymi słowy – chrześcijaństwo 
konformistyczne, burżuazyjne, w pełni zadomowione w świecie stosunków 
społecznych, a jednocześnie wycofane ze świata ludzkich trosk i potrzeb90. 

Warto podkreślić, że to specyfi czne ujęcie burżuazyjności religijnej Bierdia-
jew przejął wprost od Léona Bloya (1846–1917). W artykule Rycerz ubóstwa 
(1914) pisał o burżuazyjności właśnie w sensie nadawanym temu pojęciu 
przez Bloya. Podkreślał w nim, że „burżuazyjność” jest przede wszystkim 
pojęciem metafi zycznym. Czym natomiast charakteryzuje się i jak przy tym 
manifestuje się postawa burżuazyjna? Burżuj, po pierwsze, zadomawia się 
w „tym” świecie, i niezależnie od przynależności religijnej – dajmy na to kato-
lickiej – „wierzy w ten świat, w to, co dane, w konieczność, w to, co przynosi 
korzyści i jest pożyteczne i w nic innego nie wierzy, nawet w to, co zrodziło 
się po Krzyżu i Golgocie”. Wykazuje, po drugie, skłonności bałwochwalcze. 
Idolatrysta daje pierwszeństwo temu, co widzialne, przed tym, co niewidzial-
ne, i w konsekwencji „żyje w niewoli u tego, co widzialne”. Taka burżuazyjna 
religijność jest nawet gorsza niż ateizm. „Burżuj jest »światem«. To burżuj 
ukrzyżował Chrystusa i wiecznie Go krzyżuje” – powtarza za francuskim 
pisarzem Bierdiajew91. Roman Redlich wskazuje na to, że termin „burżua-
zyjność” pełni u Bierdiajewa funkcję symbolu obiektywizacji92. Myśliciel daje 
temu przypuszczeniu dość mocne podstawy: „Burżujem – pisze – w sensie 

89  Por. N. Berdiaeff, Conception chrétienne et conception marxiste de l’histoire [w:] idem, Chri-
stianisme. Marxisme. Conception chrétienne et conception marxiste de l’histoire, présentation et tra-
duction de Laurent Gagnebit, Paris 1975, s. 32. 

90  Por. M. Bierdiajew, Źródła i sens komunizmu rosyjskiego, op.cit., s. 125 i 128.
91  N.A. Bierdiajew, Rycar niszczety [w:] L. Blua, Krow’ biedniaka. Tołkowanije obszczich miest. 

Dusza Napolieona. Izbrannaja proza, Moskwa 2005, s. 38. Nieco wcześniej o „duchowym mieszczań-
stwie” i najgorszym jego wcieleniu – „nadchodzącym chamie”, mówił D.S. Mereżkowski. Rosyj-
ska tradycja krytyki „mieszczaństwa duchowego” albo „burżuazyjności duchowej” sięga swymi 
korzeniami co najmniej lat czterdziestych XIX wieku. Można przyjąć, że po raz pierwszy w spo-
sób paradygmatyczny wyraziła się ona w reakcji A.I. Hercena na wydarzenia Wiosny Ludów. 

92  R. Riedlich (red.), Fiłosofi ja ducha N.A. Bierdiajewa, op.cit., s. 42. 
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metafi zycznym jest człowiek, który zmusza się do uznania i zajęcia zdecydo-
wanego miejsca w świecie”93. I chociaż burżuj wierzy w niekończące się trwa-
nie swojego królestwa, czyli de facto świata zobiektywizowanego, to niemniej 
pozostaje on postacią eschatologiczną, albowiem działając wbrew końcowi 
świata – przez antagonizowanie życiowych elementów – przyczynia się do 
jego nadejścia. W wymiarze historii społecznej, będącej tylko zewnętrznym 
wyrazem głębszych procesów duchowych, i dlatego też pozostając „nieświa-
dom tego, co czyni”, przygotowuje on przełom – przyszłą rewolucję. Dwa-
naście lat później w artykule O duchowej burżuazji (O duchownoj burżuaznosti, 
1926), powtarzając tezy wcześniejszego tekstu, rosyjski fi lozof wykazał istot-
ną analogię między „faryzeuszem” i „wzniosłym burżujem”, a także między 
„burżujem-parvenu” i rewolucyjnym socjalistą. Najwyraźniej świadczyć ma 
to o duchowej i ontologicznej naturze burżuazyjności oraz o szczególnym na-
tężeniu owego „ducha” burżuazyjnego (a w istocie – braku ducha), przenika-
jącego i kształtującego współczesną cywilizację94. Można więc stwierdzić, iż 
w takim ujęciu „ekspansja” burżuja jest wprost przeciwstawiana rozwojowi 
osoby ludzkiej: przeto zło narastającej depersonalizacji, będącej bezpośred-
nim skutkiem rozprzestrzenienia się „duchowości” burżuazyjnej, powinno 
wyzwolić duchową siłę i ustanowić przeciwwagę w postaci czynnej zasady 
osobowej95. W perspektywie zaś genealogii Bierdiajewowskich idei można 
wręcz utrzymywać – co czyni francuski uczeń rosyjskiego fi lozofa, Olivier 
Clément – że to dopiero zapoznanie się z tak bezkompromisowym stanowi-
skiem Bloya pozwoliło Bierdiajewowi „uwewnętrznić i uogólnić” krytykę 
marksistowską zawartą w pojęciu alienacji społecznej i nadać jej charakter 
duchowy. W ten właśnie sposób, opierając się na tradycji marksistowskiej, 
ale na powrót wzbogaconej o wątki fi lozofi i idealistycznej i nadto skonfron-
towanej z chrześcijańską postawą Léona Bloya, fi lozof zdołał wyprowadzić 
podstawowe dla swej koncepcji pojęcie obiektywizacji96.

Ostatecznie więc nie należy się dziwić, że reakcja na taki stan „rzeczy” 
nadeszła spoza okaleczonej prawdy chrześcijaństwa: 

Chrześcijaństwo nie urzeczywistniło swojej prawdy w pełni życia. Chrześci-
jaństwo urzeczywistniło się albo względnie-symbolicznie w teokracjach, które nie 
uznawały wolności, tzn. podstawowego warunku każdego prawdziwego urze-
czywistnienia, albo praktykowało system dualizmu, jak to miało miejsce w epoce 
nowożytnej, gdy władza chrześcijan uległa osłabieniu. I dlatego pojawił się komu-
nizm jako kara i napomnienie, i jako wypaczenie jakiejś istotnej prawdy97. 

93  M. Bierdiajew, Niewola i wolność człowieka, op.cit., s. 132. To dlatego: „Proletariusz nie ma 
miejsca na tej ziemi, musi szukać dla siebie miejsca na przemienionej ziemi” (ibidem).

94  Idem, O duchowej burżuazji [w:] idem, Głoszę wolność. Wybór pism przeł. H. Paprocki, War-
szawa 1999, s. 159 i 162. 

95  Idem, Niewola i wolność człowieka, op.cit., s. 136–137.
96  O. Clément, Berdiaev. Un philosophe russe en France, Paris 1991, s. 133.
97  N.A. Bierdiajew, Prawda i łoż kommunizma, op.cit., s. 29–30.
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Chrześcijaństwo w swym historycznym wcieleniu pozostaje niepełne, nie 
zdołało bowiem objąć swoim zasięgiem sfery duchowo-społecznej. Grzeszy-
ło zaś nazbyt wiele, i to w sposób jawny, przede wszystkim przez związek 
z państwem. Niezrealizowana dotąd zapowiedź domaga się więc nie tylko jej 
podjęcia (zadanie, na które wskazywał wiele lat wcześniej Włodzimierz So-
łowjow, wzięli już na siebie niechrześcijanie98), lecz także osądzenia i pokuty. 
A taką historycznie urzeczywistnioną karą i pokutą okazał się komunizm.

Otóż fi lozofi a historii stanowi prawdziwy kościec marksizmu. W prze-
konaniu Bierdiajewa pozostaje ona najbardziej dynamiczną częścią fi lozofi i, 
a nadto łączy się z profetyzmem i mesjanizmem. To stąd wywodził się ów 
zadziwiający entuzjazm rewolucyjny marksistów, wypływający wprost z ich 
„wiary” mesjanistycznej, w której zresztą należy się dopatrywać emocjonal-
no-ideowego spadku po wierze judeochrześcijańskiej („symbolikę” mesja-
nistyczną można dość łatwo odnaleźć na przykład w klasie proletariackiej, 
traktowanej jako „zbiorowy mesjasz”, a nawet w wierze w „mesjański skok” 
z królestwa konieczności do królestwa wolności)99. Komunizm podmie-
nił zatem transcendencję-wieczność (wyznaczającą perspektywę religijną) 
na transcendencję-przyszłość (tworzącą perspektywę pseudo-religijną): całą 
swoją „wiarę” ulokował w przyszłościowym, progresywnym ideale100. O ile 
zatem założyć, że w rewolucji rosyjskiej doszło do sytuacji zmieszania po-
ziomu religijnego i społecznego (a obydwa te wymiary zawierają się w „idei 
rosyjskiej”), o tyle też należałoby przyznać, że w wyniku rewolucji nastąpiło 
daleko idące wypaczenie prawdy religijnej przez prawdę społeczną101. Tak 
więc ateistyczny i antyregijny komunizm stał się jednym z głównych akto-
rów dokonującej się – zawsze tu i teraz – apokalipsy historii. Tak rozumiany 
„osąd nad historią” może być uznany za eschatologizm wewnątrzhistorycz-
ny, zakreślający perspektywę eschatyczną, której jednak nigdy nie będzie dane 
przekroczyć granic historycznego hic et nunc i tym samym wznieść się ponad 
historię. Z tego więc chociażby względu – ku utrapieniu, a może ku oczysz-
czeniu ludzkości – byłoby to eschatologiczne wejrzenie w toczącą się walkę, 
dokonujące się w czasie osądzenie fałszu historii. Historyczne powodzenie 
komunizmu może być zatem odczytywane – a bynajmniej nie jest to stanowi-
sko aż tak ekscentryczne, jak na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać – 
w sensie sądu nad „nieprawdą” historii chrześcijańskiej. „Komunizm w swej 
złowieszczej i bezbożnej postaci – podkreślał fi lozof – jest fatum społeczeństw 
»chrześcijańskich« i zarazem napomnieniem, sądem, którego te społeczeń-

98  W. Sołowjow, O przyczynach upadku światopoglądu średniowiecznego, przeł. T. Brzostowska, 
„Przegląd Filozofi czno-Literacki” 2002, nr 2 (2), s. 55 (tekst powstał w 1891 roku).   

99  W okresie jeszcze poprzedzającym rewolucję bolszewicką Bierdiajew interpretował „re-
ligię socjalizmu” jako radykalną odmianę „religii postępu” – podkreśla A. Walicki (Rosyjscy fi lo-
zofowie srebrnego wieku jako krytycy marksizmu [w:] Filozofi a rosyjska wobec problemów modernizacyj-
nych, (red.) W. Rydzewski, M. Bohun, Kraków 1999, s. 51.

100  Por. J. Dobieszewski, Komunizm rosyjski oczami Mikołaja Bierdiajewa [w:] Fenomen rosyjskie-
go komunizmu. Geneza, konteksty, konsekwencje, (red.) B. Brzeziński, Poznań 2010, s. 43 i 47. 

101  N. Berdiaeff, Au seuil de la nouvelle époque, op.cit., s. 142–143.
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stwa nie chciały odbyć nad samymi sobą i który zostanie odbyty nad nimi”102. 
Winni zatem tych nieszczęść są również pseudo-chrześcijanie, którzy w obli-
czu zła realnego uprawiali „chrześcijaństwo retoryczne”, co w konsekwencji 
musiało zrodzić „bunt sprawiedliwy”; aczkolwiek, dodajmy, realizujący się 
na drogach opuszczonych przez Boga103. Najbardziej jednak zawinili, i w tej 
kwestii rosyjski fi lozof pozostanie nieugięty, chrześcijanie epoki burżuazji. 
Konkluduje, iż moc marksizmu wypływa przynajmniej po części ze słabo-
ści współczesnych chrześcijan104. To bowiem oddanie przez nich samych pola 
działania-w-świecie, odrzucenie wezwania do wcielenia idei chrześcijańskiej, 
umożliwiło historyczną realizację idei komunizmu. Przekonani są o tym tak-
że socjalistyczni i komunistyczni wrogowie chrześcijan:

Socjaliści-materialiści w sposób osobliwy lubią mówić o tym, że chrześcijań-
stwo nie udało się, nie zbudowało Królestwa Bożego na ziemi. (…) Socjaliści-ma-
terialiści obiecują zrealizować bez Boga i Chrystusa to, co nie udało się urzeczy-
wistnić chrześcijaństwu – braterstwo ludzi, prawdę w życiu społecznym, pokój, 
Królestwo Boże na ziemi…105. 

Chrześcijaństwo historyczne w dużym stopniu zatem nie powiodło się 
– pozostaje to prawdą historyczną, jednakże owo fi asko nie było spowodo-
wane wyłącznie małością chrześcijan. Było ono także skutkiem „wielkości 
ideału”, wzniosłego sensu chrześcijaństwa, wymagającego od człowieka nie 
tylko wiary, ale także uczynków wypływających wprost z wolności. Mimo 
owej gorzkiej porażki w planie historycznym, zarówno ideał chrześcijański, 
jak i prawda religijna pozostają w swej istocie nienaruszone. Dlatego też jest 
wciąż możliwe, a nawet wskazane, podjęcie walki i danie komunizmowi rze-
czywistego odporu. Filozof nie tracił zatem wiary w możliwość zwycięskiego 
przeciwdziałania nieprawdzie komunizmu. Możliwa jest bowiem jeszcze „re-
wolucja ducha” i „rewolucja wolności”. W tym celu integralnemu komuni-
zmowi należy przeciwstawić nie mniej integralne chrześcijaństwo (wszakże 
jest to walka dwóch wiar). „Nowe”, odrodzone chrześcijaństwo, które urze-
czywistni swą prawdę w całokształcie życia i tym samym „oświeci” prawdę 
społeczną. Rosyjski myśliciel zakładał, że to dopiero chrześcijaństwo społecz-
ne może stworzyć realne warunki realizacji zasad personalizmu. Chrześci-
jaństwo integralne powinno więc przejąć (chociaż, będąc sprzeciwem wobec 
świata niesprawiedliwości, od początku zawierało ją w sobie) prawdę komu-
nizmu, a jednocześnie równie stanowczo odrzucić jego fałsz, stanąć w du-

102  N.A. Bierdiajew, Prawda i łoż kommunizma, op.cit., s. 7, por. s. 30.
103  Spoglądając z pozycji Bierdiajewowskiej historiozofi i, można powiedzieć, iż chrześci-

jaństwo historyczne wypaczyło („zeświecczyło”) prawdę chrześcijaństwa (pierwszy krok na tej 
drodze wykonali więc sami chrześcijanie), a dopiero w następnej kolejności wyłoniła się opozy-
cja wobec tak zdeformowanej prawdy, co w konsekwencji doprowadziło do porzucenia ideału 
chrześcijańskiego (a zatem dokonał się i krok drugi – całościowa negacja chrześcijaństwa), por. 
N.A. Bierdiajew, Smysł istorii, op.cit., s. 198 (por. wyd. pol., s. 134). 

104  Idem, Carstwo ducha i carstwo kiesarija, op.cit., s. 652 (por. wyd. pol., s. 76).
105  Idem, O dostoinstwie christianstwa i niedostoinstwie christian, Paris–Warszawa 1928, s. 8. 
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chowej opozycji. W tym celu – jak podkreślał myśliciel – należy odrzucić ideę 
skrajnej socjalizacji (kolektywizmu) i w jej miejsce opowiedzieć się za ideą 
personalistyczną (komunitarnością). A to, rzecz jasna, wymaga także wejścia 
w ideową konfrontację z upolitycznioną wersją „fi lozofi i radzieckiej”. 

W porównaniu z marksizmem klasycznym – nieco przewrotnie twierdzi 
Bierdiajew – marksizm-leninizm stanowi rzeczywistą nowość (nowszestwo), 
wyrażającą się w odejściu od zasad determinizmu naturalistycznego (mate-
rializmu mechanistycznego) na rzecz „materializmu dialektycznego”, które-
go istotę można sprowadzić do pojęcia samoorganizującej się i samodziała-
jącej materii (samotiok). W klasycznym marksizmie wolność była rozumiana 
w sensie poznanej-już-konieczności, marksizm-leninizm natomiast przyj-
mował wolność samostwarzania, spontaniczności ruchu w każdej „cząstce” 
świata. Z jednej strony, pozwalało to nadać marksizmowi pożądany przez 
jego „praktyków” charakter aktywistyczny, z drugiej zaś – wbrew intencjom 
„fi lozofów” radzieckich – zbliżało go do systemu spirytualistycznego, a na-
wet skutkowało przyjęciem swoistej metafi zyki wolności: teorii aktywizmu 
rewolucyjnego. Ontologię marksizmu rosyjskiego można określić jako hylo-
zoiczną, albowiem materia i ruch – ten ostatni zawsze zapośredniczony przez 
aktywizm ludzki – stanowią na jej gruncie rzeczywistą jedność. Dlatego też 
niezbyt konsekwentnie przemyślane założenia, a raczej polityczne dezyde-
raty, prowadziły radzieckich teoretyków do wniosków zgoła przez nich nie-
oczekiwanych. Ostatecznie Bierdiajew ogłasza – a trzeba przyznać, że czyni 
to nad wyraz stanowczo – następujący wyrok:

 Leninizm nie jest już marksizmem. Jest to bowiem fi lozofi a jakości, ale nie 
ilości. Sama rzeczywistość, z którą rosyjski marksizm ma do czynienia, jest w prze-
ważającej mierze rzeczywistością mózgową, idealistyczną i fantasmagoryczną. 
Świadczy to jedynie o mocy idei, mocy aktywności ludzkiej, przeobrażających 
znaczenie mitów i fantazji. Sam już fakt istnienia radzieckiej, komunistycznej Rosji 
jest zniesieniem [oprowierżenije] materializmu106.

Teoria materializmu ekonomicznego stanowi zaś przykład postawy opar-
tej na determinizmie społecznym, czyli stanowiska rozpowszechnionego 
wśród ówczesnych komunistów, w którym – jak przekonywał myśliciel – 
swój najpełniejszy wyraz znalazł pasywny „duch” klasycznego marksizmu. 
Możliwa jest również inna interpretacja. Wyjściową tezą jest tutaj przeko-
nanie o istnieniu niezależnej od ludzkości siły ekonomicznej, która posiada 
zdolność określania życia i nadawania mu nowego kształtu. Wychodząc za-
tem od „rzeczywistości” zastanej, marksizm-leninizm, po pierwsze, wypraco-
wuje warunki teoretyczne i, po drugie, realnie przybliża dzień oswobodzenia 
społeczeństwa od władztwa praw ekonomii. W przyszłości bowiem ludzkość 

106  Idem, Gienieralnaja linija sowietskoj fi łosofi i i woinstwujuszczij atieizm, „Put’” 1932, nr 34 
(Priłożenije k żurnału „Put’”), s. 20. (Istnieje polski przedwojenny przekład cytowanego artykułu 
pt. „Linja generalna” sowieckiej fi lozofji [w:] M. Bierdiajew, Problem komunizmu, przeł. M. Reutt, 
Warszawa 1937; cytujemy według wersji oryginalnej).
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będzie potrafi ła w pełni zapanować nad całością życia ekonomicznego i spo-
łecznego. 

Wydaje się, że różnice między obydwoma ujęciami marksizmu można 
wyjaśnić przez odniesienie do ich odmiennych kontekstów historycznych. 
Karolowi Marksowi przyszło żyć w dość stabilnym społeczeństwie kapita-
listycznym; można domniemywać, że fakt ten na stałe określił świadomość 
twórcy doktryny marksistowskiej. Inaczej było w wypadku budowniczych 
Związku Radzieckiego. Nowo powstałe państwo proletariackie kształtowało 
się w warunkach dotychczas niespotykanych: charakteryzowało się wprost 
niebywałą „płynnością” podstaw gospodarczo-społecznych i nieodpartą 
presją „świadomości rewolucyjnej”. To dlatego świadomość społeczna, nad 
którą tak wytrwale pracowali ideolodzy-władcy państwa, mogła w tej sytua-
cji realnie określać byt społeczny107. Tak więc „fi lozofi a” komunizmu, porzu-
cając stary pasywizm deterministyczny i przystosowując się do charakteru 
nowych czasów, stała się realiter ideologiczną formą aktywizmu, ukonkret-
nionym „idealizmem”. Jakkolwiek trzeba dodać, że aktywizm ten opierał się 
na „gatunkowym bycie ludzkości”. W tym sensie pozostał on wierny swym 
korzeniom. Materializm marksistowski należy jednak rozważać w kontekście 
wczesnych poglądów Marksa, czyli umieszczać go w latach czterdziestych 
XIX wieku, i ujmować jako bezpośredni wyraz protestu wobec abstrakcyjne-
go idealizmu niemieckiego108. W tym znaczeniu przynależy do przeszłości. 
Na jego miejsce pojawiła się „nowa”, aktywistyczna i ideokratyczna forma 
materializmu dynamicznego, czyli materializm radziecki.

Inną nie mniej doniosłą spuścizną, jaką doktryna marksizmu przejęła od 
kapitalizmu, była idea społeczeństwa industrialnego. Otóż budując nowego 
„człowieka społecznego”, marksizm odwołuje się do wizji społeczeństwa zor-
ganizowanego na wzór fabryki, w wyniku czego „życie w społeczeństwie” 
staje się równoznaczne „pracy w fabryce”109. Najwyraźniej teoretyczne i ideo-
logiczne podstawy nowej rzeczywistości oparto na redukcjonizmie antropo-
logicznym. Wprawdzie marksizm ustanawia ziemskie „królestwo cezara”, 
ale całkowicie zapomina przy tym, że wyjątkowość i godność człowieka za-
sadza się na idei osoby duchowej, częściowo przynależącej również do „kró-
lestwa Boga”. Nic więc dziwnego, że marksizm przeobraził się w wojujący 

107  Idem, Piersonalizm i marksizm, op.cit., s. 12. 
108  Idem, Carstwo ducha i carstwo kiesarija, op.cit., s. 641–642 (por. wyd. pol., s. 68).
109  Industrializm jest przez Bierdiajewa rozumiany jako ostatnia metamorfoza królestwa ce-

zara: władzy techniki. Twierdzi, że mamy tutaj w istocie do czynienia z ostatnim stadium proce-
su sekularyzacji. Technika prowadzi do wzmocnienia etatyzmu i ukierunkowuje jego ewolucję 
w stronę totalitaryzmu. Innymi zauważalnymi skutkami „wkroczenia techniki” w życie społe-
czeństw są przyśpieszenie tempa „rozwoju” i powstanie mas społecznych. Jednakże samej tech-
niki nie należy negować (jak utrzymuje: negacja romantyczna jest tutaj bezsilna!), ale poddawać 
ją Duchowi (M. Bierdiajew, Carstwo ducha i carstwo kiesarija, op.cit., s. 587–594; por. wyd. pol., 
s. 25–30). Zagadnieniu temu Bierdiajew poświęcił (oprócz uwag poczynionych w VIII rozdziale 
książki Sens historii) osobny artykuł Człowiek i maszyna. Problem socjologii i metafi zyki techniki, przeł. 
E. Matuszczyk, „Idea – Studia nad strukturą i rozwojem pojęć fi lozofi cznych”, VII, Białystok 
1995. Tekst pierwotnie został opublikowany w 1933 roku.
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antypersonalizm. Mimo to wcale nie należy – co niezmordowanie podkreślał 
rosyjski myśliciel – tak negatywnego osądu rozciągać na cały socjalizm.

Do czego zatem sprowadza się podstawowy błąd komunizmu i na czym 
zasadza się nowa szansa socjalizmu? Otóż komunizm wierzy:

(…) w możliwość przymusowego urzeczywistnienia nie tylko sprawiedliwości, 
ale także braterstwa ludzi, w możliwość przymusowej organizacji nie tylko społe-
czeństwa, ale także obcowania [obszczenija], komunii ludzi. Socjalizm wywodzi się 
od słowa „społeczeństwo”, natomiast komunizm pochodzi od słowa „komunia”, 
od wzajemnego współbycia ludzi. (…) Ale socjalizm można pojmować wyłącznie 
w charakterze społeczno-ekonomicznej organizacji społeczeństwa i tym samym 
ograniczyć jego zadanie, komunizm zaś z konieczności wykazuje naturę totalitar-
ną, zakłada bowiem całościowy światopogląd, chce stworzyć nowego człowieka, 
nowe braterstwo ludzi, [ustanowić] swą własną relację do całości życia110. 

Bierdiajew utrzymuje, że chrześcijanin – bez uszczerbku dla swej prawdy re-
ligijnej – może być socjalistą, czego jednak w żadnej mierze nie można już po-
wiedzieć o światopoglądzie komunistycznym. Wszelako ten ostatni pozostaje 
stanowiskiem nie do pogodzenia ze światopoglądem religijnym. Chrześcijań-
ski socjalizm okazuje się zatem możliwy, czego zresztą najlepszym przykła-
dem jest propagowany przez fi lozofa socjalizm personalistyczny, opierający 
się na antropologii par excellence antymarksistowskiej. Co więcej, w sytuacji 
zaogniającej się walki społecznej i wzrastającego zagrożenia militarnego to 
właśnie spersonalizowany socjalizm może się stać prawdziwą odpowiedzią 
na coraz bardziej złożone wyzwania współczesności. Rewolucja personali-
styczna (jak mawiał Emmanuel Mounier) jest zatem ze wszech miar pożą-
dana; w przeciwieństwie, oczywiście, do rewolucji o charakterze polityczno-
-społecznym.

Otóż rewolucja sprowadzona wyłącznie do jej wymiarów zewnętrznych, 
a zwłaszcza polityczno-społecznych, nie może się powieść. Paradoks rewo-
lucji polega bowiem na tym, że łączy ona w sobie „podglebie” irracjonalno-
ści i „nadbudowę” projektu racjonalistycznego. Tak więc rewolucja, będąc 
siłą irracjonalną – na podobieństwo irracjonalności odnajdywanej u podstaw 
„tego” świata – stwarza „pułapkę” samonapędzającego się terroru (w któ-
rego ramach rozum rewolucyjny, zamknięty w racjonalistycznym projekcie, 
sam siebie niejako pożera). Objawia się w postaci rewolucyjnego „szału”. Na 
mocy ciążącego nad rewolucją fatum niepostrzeżenie przekształca się ona ze 
święta wolności w piekło zniewolenia. Będąc w swych początkach wyrazem 
„słusznego gniewu”, prowadzi do rządów terroru. W trakcie rozwoju sytua-
cji rewolucyjnej, i w miarę narastającego strachu, władza rewolucyjna – owa 
„przewodnia siła” historii – popada w panikę „słabej” władzy, która ucieka 
się do pomocy „silnych” (scil. „siłowych”) metod. W każdym społeczeństwie 
ogarniętym rewolucją zachodzą takie procesy wyłaniania, organizowania 
i stopniowego poddawania ludzkiej wolności „nowej” władzy (w rzeczywi-

110  N.A. Bierdiajew, Piersonalizm i marksizm, op.cit., s. 18.
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stości będącej tylko kolejnym wcieleniem ancien régime’u), a w ich wyniku do-
konuje się kolejny, chociaż zawsze „nowy”, gwałt na wolności osoby ludzkiej. 

We wszystkich rewolucjach zawiera się jednak cząstka prawdy. Stanowi 
ona przebłysk wolności, zatracający się w wymiarze tego, co ogólnospołecz-
ne. „Rewolucję robi się – podkreślał fi lozof – a nie pozwala się jej dokonywać, 
działa w niej nie tylko obiektywna konieczność, ale także wolność ludzka, 
która jest walką i aktywnością. Jest to fi lozofi a tytanizmu społecznego”111. Do-
dajmy również – tragizmu społecznego. Aktywizm rewolucyjny, będący dość 
dalekim świadectwem źródłowej wolności człowieka, przybiera bowiem 
charakter kolektywny i aranżuje sytuację, w której masa społeczna zdobywa 
całkowitą przewagę nad tym, co poszczególne: osobą ludzką. Tragizm spo-
łeczny, na mocy swej wewnętrznej sprzeczności, ujawnia się także w rewolu-
cji, która prędzej czy później uzależnia się od reakcji: rewolucja odpowiada 
złem zapożyczonym od zwalczanego przez nią wroga. Natchnieniem dyna-
mizującym ją i zaogniającym jej przebieg stają się przeto uczucia nienawiści 
i strachu112. Finalnym zaś rozczarowaniem, właściwym tragizmem rewolucji, 
pozostaje to, iż zapowiadany w niej Nowy Adam („nowy człowiek”) nigdy 
się nie pojawia, co gorsza, na opustoszałe miejsce powraca Stary Adam, acz-
kolwiek obleczony w nowe – zazwyczaj dość zgrzebne – szaty113. Nie należy 
więc poddawać się grze pozorów. Wynika stąd jednoznaczne przekonanie, 
że każda rewolucja społeczna, która nie jest poprzedzona wewnętrzną re-
wolucją ducha, z konieczności prowadzi do pomnażania i tak już niemałych 
dziejowych nieszczęść. A mimo to rewolucję bolszewicką należy ujmować 
w sensie opatrznościowym. Rosja, a wraz z nią cała ludzkość powinny przejść 
przez doświadczenie rewolucyjne: jady bogoburczego i duchoburczego hu-
manizmu (obecnie już jawnego antyhumanizmu) muszą działać do końca, 
wylać się i zneutralizować. 

W jeszcze innym sensie okres rewolucji pozostaje czasem uprzywilejowa-
nym. W rewolucjach przejawia się bowiem szczególny moment eschatologicz-
ny, który przyjmując skrajną i spazmatyczną formę „przesilenia” historycz-
nego (kairos demoniczny), świadczy wprost o zachodzącej w samym wnętrzu 
historii apokalipsie rewolucji. W rewolucji dokonuje się osądzanie „nieprawdy” 
dotychczasowego stanu świata, idei i faktów, zamierzeń i postępków ancien 
regime’u. Z gruntu więc fałszywe – i to podwójnie nieprawdziwe – okazuje się 
stanowisko kontrrewolucjonistów, którzy chcieliby przywrócenia status quo 
ante, co przecież zarazem musiałoby oznaczać powrót do dawnej, zamierzch-
łej „nieprawdy”. Przyszłość rzeczywiście powinna należeć do „rewolucyjnej” 
wolności. W dotychczasowym jednak swym kształcie rewolucja społeczna 

111  Idem, Gienieralnaja linija sowietskoj fi łosofi i, op.cit., s. 11.
112  M. Bierdiajew, Niewola i wolność człowieka, op.cit., s. 139.
113  Idem, Źródła i sens komunizmu rosyjskiego, op.cit., s. 95; idem, Niewola i wolność człowieka, 

op.cit., s. 144. Myśliciel wspomina o „nowym typie antropologicznym”, który wyłonił się z rewo-
lucji i wojny – zmilitaryzowanym typie bolszewickim i faszystowskim. Jest to jednak typ nie tyl-
ko niższy od wyczekiwanego, lecz nadto niższy od już istniejącego, którego przecież ideolodzy 
rewolucji obiecywali „przekroczyć” (Autobiografi a fi lozofi czna, op.cit., s. 206).  
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jest przeciwieństwem rewolucji ducha, a tym samym pozostaje też wrogo 
nastawiona do istotnej niezależności życia duchowego; nie chce wolności, 
która zagrażałaby nowo ustanawiającej się władzy rewolucyjnej. Mimo to 
– człowiek przyszłości powinien przede wszystkim pokładać swoje nadzie-
je w rewolucji duchowej. Nie może to być jednak rewolucja „czysta”, uwe-
wnętrzniona i uduchowiona w znaczeniu eskapistycznym, niejako progra-
mowo odcinająca się od wymiaru społecznego. Nieporozumienie to zdaje się 
wynikać z braku rozpoznania zasad hierarchii i prymatu. Przeciwstawiając 
się takiemu „fałszywemu rozwiązaniu”, myśliciel rozważał „klasyczny prob-
lem” chleba (stanął już przed nim Chrystus, stanął i Wielki Inkwizytor, sta-
nęli kapitaliści i komuniści; stoją nadal socjaliści). Problem ekonomiczny jest 
dla każdego z osobna jego własną materialną troską („chleb dla mnie”), ten 
sam problem natomiast w stosunku do innego („chleb dla bliźniego”) staje 
się już problemem duchowym114. Rewolucja duchowa (scil.personalistyczna) 
nie może być zatem oderwana od swego zaplecza materialno-społecznego. 
Rewolucja personalistyczna jest i w przyszłości musi być ujmowana w sen-
sie rewolucji wspólnotowej – podobnie notabene utrzymywał, przynależący 
do młodszego pokolenia chrześcijańskich personalistów, Emmanuel Mounier 
(1905–1950)115. Rosyjski fi lozof – spoglądając nieco paternalistycznie na rodzą-
cy się w latach trzydziestych francuski ruch personalistyczny – wskazuje, że 
w jego przekonaniu teoria personalizmu powinna wypracować (przyjąć i po-
głębić) „projekcję społeczną” w postaci propagowanego przezeń socjalizmu 
personalistycznego116. Personalizm opiera się bowiem na wierze w człowieka 
i polega na uznawaniu zarówno osoby ludzkiej, jak i współtworzonej przez 
nią wspólnoty. Wbrew kontr-wierze w społeczeństwo broni osoby i ducha 
ludzkiego przed zakusami, a nawet pułapkami zastawianymi przez zobiek-
tywizowaną grę sił społecznych. Oczywiście, w głębokim przekonaniu my-
śliciela, kryteria takie najdoskonalej spełnia jego własna koncepcja socjalizmu 
personalistycznego.

Podsumowując ten wątek, można rzec, iż w ocenie fi lozofa ludzkość zna-
lazła się w sytuacji „zderzenia” dwóch wiar. Marksiści-leniniści pozostają 
bowiem także ludźmi „wierzącymi”, są nieświadomymi wyznawcami religii 
zniewolenia, i to dlatego wymagają od wszystkich bezwzględnego podporząd-
kowania się ustanawianej przez nich samych „nowej” ortodoksji. Marksizm 
radziecki należy zatem postrzegać w kategoriach „straszliwej karykatury 
chrześcijaństwa”. Przyznać trzeba, że i samo chrześcijaństwo nie pozostaje 
w tej kwestii bez winy, gdyż to ono właśnie po raz pierwszy w historii dało 
przykład oceniania myślenia pod kątem ortodoksyjności i herezji, czyniąc 

114  Idem, Źródła i sens komunizmu rosyjskiego, op.cit., s. 135; por. wypowiedź W. Janowskiego 
przytoczoną na początku niniejszego rozdziału, s. 106.

115  Kryzys duchowy jest jednocześnie kryzysem ekonomicznym, kryzysem struktur i kryzy-
sem człowieka – podkreślał E. Mounier (Co to jest personalizm?, przeł. A. Krasiński [w:] idem, Co 
to jest personalizm? oraz wybór innych prac, Kraków 1960, s. 165).

116  N.A. Bierdiajew, Emmanuel Mounier. Revolution personaliste et communautaire (rec.), „Put’” 
1935, nr 49, s. 91. 
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z myślenia usankcjonowanego przez kolektyw jedyne kryterium „prawdy”. 
Filozof przyjmował, że radziecki marksizm stał się „krzyczącym” oskarże-
niem religijnej „prawdy” i historycznej „nieprawdy” chrześcijaństwa, hi-
storii ujmowanej jako „zafałszowane dobro” – jak zapewne za Sołowjowem 
powiedziałby Alain Besançon. Nie ma zatem „prawdy” komunistycznej, nie 
ma również „prawdy” kapitalistycznej: nastąpiło tylko „zatopienie” praw-
dy człowieka w nieprawdzie historii. „Prawdziwa soborowość nie jest ko-
lektywem – podkreślał Bierdiajew – ale w historii chrześcijaństwa wrogi 
osobowości kolektyw często zastępował soborowość”117. Wiążące się z tym 
niebezpieczeństwa bynajmniej nie przynależą wyłącznie do przeszłości, lecz 
zachowują – a wiele na to wskazuje – znaczenie ponadczasowe. W dziejach 
ludzkości kolektywizm może więc przyjmować nader różne formy. Uwaga ta 
prowadzi z kolei do nie mniej ważnego zagadnienia, czyli podstaw rozumie-
nia przez Bierdiajewa tego, czym w istocie jest (albo powinna być) prawdzi-
wa wspólnota – soborowość.

3. SOBOROWOŚĆ I SOCJOLOGIA APOFATYCZNA

Rozważania skupione wokół zagadnienia soborowości nolens volens mu-
szą się rozpocząć od poważnego namysłu nad Chomiakowem jako twórcą – inni 
powiedzą: odkrywcą – idei sobornosti. W przypadku Bierdiajewa jest to tym 
bardziej naturalny porządek wykładu, iż sam myśliciel poświęcił klasykowi 
słowianofi lstwa osobną książkę (którą wydał w 1912 roku), a i później nie-
jednokrotnie przywoływał jego idee. Warto też zauważyć, iż już osiem lat 
wcześniej, czyli na etapie „walki o światopogląd” – i to zarówno swój własny, 
jak i kulturalno-narodowy – dość jednoznacznie podkreślał znaczenie Cho-
miakowa dla „nowej” fi lozofi i rosyjskiej: 

Istnieje dla nas tylko jedna droga, prowadząca do poznania istnienia [suszczeje] 
– droga spirytualizmu, oczyszczonego od wszelkich grzechów racjonalizmu i abs-
trakcyjności. Nasza myśl fi lozofi czna wkracza na tę drogę i w chwili jej ożywienia 
należy wspomnieć o pierwszym myślicielu rosyjskim, który wskazał naszej samo-
dzielnej fi lozofi i prawdziwą drogę – o A.S. Chomiakowie118.

Pozostawmy na boku badawcze spory dotyczące tego, komu należy przy-
znać pierwszeństwo i przywództwo w ruchu słowianofi lskim: Kiriejewskie-
mu czy Chomiakowowi? W tej sprawie przypomnijmy tylko – z czym wypa-
da nam się zgodzić – wcześniejsze ustalenia z zakresu historii idei. Andrzej 
Walicki, autor książki W kręgu konserwatywnej utopii, a więc pozycji od lat 
stanowiącej klasyczne opracowanie zagadnienia, podkreśla, iż „pierwsze 

117  Idem, Gienieralnaja linija sowietskoj fi łosofi i, op.cit., s. 5.
118  Idem, A.S. Chomiakow kak fi łosof [w:] idem, Tipy rieligioznoj mysli w Rossii, Paris 1989, s. 67.
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i decydujące słowo” na gruncie słowianofi lstwa wypowiedział Kiriejewski119. 
Można jednak tę kwestię ująć nieco inaczej, a zatem przyjąć, iż miano „funda-
tora” rosyjskiej fi lozofi i religijnej – w jej wczesnym, słowianofi lskim wcieleniu 
– istotnie przynależy do Kiriejewskiego, Chomiakow natomiast zasłużył na 
tytuł „założyciela” świeckiej teologii rosyjskiej120; na gruncie zaś tej teologii 
szczególnego, a z punktu widzenia tematu niniejszych rozważań wręcz zasad-
niczego – nurtu „soborowego”. W naszej ocenie perspektywę tę można uzu-
pełnić o poglądy Bierdiajewa wyrosłe na kanwie podjętego przezeń „odczyta-
nia” i „odsłonięcia” potencji Chomiakowowskiej idei sobornosti. Można więc 
przynajmniej przystać na te twierdzenia fi lozofa, które wprost odnoszą się do 
rozważanej „materii”. Spośród nich zaś warto zwrócić uwagę na sformuło-
wane explicite przekonanie, iż: „Chomiakowowska idea »soborowości«, pier-
wotnie religijna, (…) ma również znaczenie dla nauki o społeczeństwie. Jest to 
rosyjska wspólnotowość [kommunitarnost’], społeczność [obszczinnost’], zasada 
zespołowa, jedność miłości i wolności, nieposiadająca żadnych zewnętrznych 
gwarancji”121. Jeśli spojrzeć na to, jak zasada soborowości „działa” w myśli 
Chomiakowa, to można się dopatrzeć w niej także narzędzia intelektualne-
go (i, rzecz jasna, stojącego za nim doświadczenia duchowego), używanego 
w polemikach bynajmniej nie tylko teologicznych. Zapewne trzeba uzupełnić 
ją o „spojrzenie z zewnątrz” – czyż bowiem nie czynił tak już sam słowiano-
fi lski klasyk? Przecież idea soborowości służyła Chomiakowowi za narzędzie 
ostrej krytyki, jakiej poddawał on szerokie spektrum bardzo różnych sfer kul-
tury zachodniej, w tym zwłaszcza jej aspektów religijnych, cywilizacyjnych, 
kulturowych, intelektualnych i duchowych, a właściwie mówiąc – krytyki 
tego wszystkiego, co ostatecznie złożyło się na historię i współczesność Zacho-
du122. Zgodnie z przekonaniem Bierdiajewa, za główną zasługę Chomiakowa 
dla fi lozofi i należałoby uznać wprowadzenie do dyskursu teologiczno-fi lozo-
fi cznego pojęcia „soborowość” (sobornost’), i ponadto – co zdaje się tutaj rów-
nie ważne – istotowe powiązanie go z wolnością123. Chomiakow postrzegał 
soborowość – zarówno pod względem pochodzenia, jak i samej jej treści – jako 
ideę głęboko chrześcijańską. Kultura europejska sensu largo, a więc obejmująca 
również duchowe podstawy i struktury życia społecznego, musi się odnosić do 
centralnego pojęcia życia chrześcijańskiego, czyli właśnie idei soborowości. Jak 
bowiem ów pierwszy świecki teolog rosyjski podkreślał: 

Nauka przyznała, że nowy świat europejski został stworzony przez chrześci-
jaństwo: jest to prawdą w określonym sensie. Chrześcijaństwo mianowicie w pełni 

119  A. Walicki, W kręgu konserwatywnej utopii. Struktura i przemiany rosyjskiego słowianofi lstwa, 
Warszawa 2002, s. 132.

120  N. Połtorackij, Bierdiajew i Rossija (fi łosofi ja istorii Rossii u N.A. Bierdiajewa), New York 1967, 
s. 52.

121  M. Bierdiajew, Rosyjska idea, przeł. J.C. – S.W., Warszawa 1999, s. 56 (por. wyd. ros.: Rus-
skaja idieja [w:] idem, Samopoznanije. Soczinienija, Moskwa 2008, s. 59).

122  N.V. Ryasanovsky, Khomiakov on Sobornost’ [w:] Continuity and Change in Russian and 
Soviet Thought, (red.) E.J. Simmons, Cambridge 1955, s. 189–190.

123  M. Bierdiajew, Autobiografi a fi lozofi czna, op.cit., s. 54.
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swego boskiego nauczania wniosło idee jedności i wolności, w nierozerwalny spo-
sób splecione w moralnym prawie wzajemnej miłości124. 

Tak oto idea soborowości, będąca pierwotnie pojęciem eklezjologicz-
nym, została przez samego jej „odkrywcę” dość wyraźnie wpisana w kon-
tekst historiozofi czny i społeczny. Wszakże w ocenie słowianofi la „herezja 
romanizmu” była zarazem „herezją społeczną”, skutkującą wzrostem pychy, 
agresywnym indywidualizmem i przesadnym racjonalizmem125. Jednym sło-
wem, owa „odszczepieńcza” postawa na gruncie religijnym musiała na mocy 
swojej wewnętrznej „negatywnej” dialektyki doprowadzić do gruntownych 
zmian w życiu społeczeństw, czyli atomizmu społecznego. A przekonanie to 
na trwałe weszło w skład światopoglądu rosyjskiego jako antyokcydentali-
styczna część spadku po ideologii słowianofi lskiej. Jednocześnie wyraźnie 
łączyło się przecież (i to już na gruncie klasycznego słowianofi lstwa) z za-
gadnieniem „organizacji społecznej”; było bowiem odnoszone historycznie 
do staroruskiej obszcziny (wspólnoty chłopskiej) i miru (samorządu wspól-
notowego), tworzących wspólnie idealny typ zalążkowy społeczności. Tym 
sposobem domniemany (dodajmy, że w istocie ideologicznie konstruowany) 
charakter życia wspólnotowego w obszczinie mógł zostać uznany za „dobrą 
szkołę treningu moralnego”126.

W książce niniejszej postępujemy wbrew – chyba jednak dość odosobnio-
nej – opinii Sergiusza Chorużego, próbującego sprowadzić sens Chomiako-
wowskiej idei soborowości wyłącznie do „wyrazu wolności Kościoła mistycz-
nego”. Współczesny badacz formułuje w związku z tym poważny zarzut, 
twierdząc, że przychodzący po Chomiakowie (religijni!) myśliciele rosyjscy 
przyczynili się do wypaczenia samej treści tej idei, dokonali jej „ześwieccze-
nia” (sobornost’ zaziemliałas’)127. Zauważmy, iż przyjęcie tak negatywnego osą-
du wprost odnosiłoby się do przeważającej liczby przedstawicieli rosyjskiej 
fi lozofi i religijnej. Wydaje się jednak, że rozumiany w ten sposób „redukcjo-
nizm eklezjologiczny” wcale nie musi stanowić jedynej opcji interpretacyjnej. 
Można rzeczywiście wskazywać na to, że wyraźne przeczucie soborowości 
w tradycji rosyjskiej poprzedziło jej sformułowanie przez słowianofi lskiego 
klasyka, i sięga swymi korzeniami do Słowa o Prawie i łasce Metropolity Iłario-
na (XI wiek)128. Chomiakow byłby zatem wyrazicielem pewnej – co prawda, 
dotychczas raczej obecnej implicite w nurcie duchowości rosyjskiej – tradycji, 
która jednak nie sprowadzałaby się tylko do wymiaru eklezjologicznego, lecz 
także obejmowała sobą wymiar wspólnotowy, „społeczny”. W przeciwnym 
bowiem wypadku idea soborowości dotyczyłaby wymiaru czysto duchowe-

124  A.S. Chomiakow, Połnoje sobranije soczinienij, Moskwa 1900, t. 1, s. 148 (Po powodu Gum-
bolda).

125  Zernov N., Three Russian Prophets. Khomiakov. Dostoyevsky. Soloviev, London 1944, s. 64.
126  Ibidem, s. 72.
127  S.S. Chorużyj, Poslie pierierywa. Puti russkoj fi łosofi i, Sankt-Pietierburg 1994, s. 23 i 28. 
128  Por. I.A. Jesaułow, Sobornost’ w fi łosofi i A.S. Chomiakowa i sowriemiennaja Rossija [w:] A.S. 

Chomiakow – myslitiel’, poet, publicist, (red.) B.N. Tarasow, Moskwa 2007, t. 2, s. 11. Podobnie utrzy-
muje N. Widmarowicz, Tworczestwo A.S. Chomiakowa w swietie idiej sobornosti [w:] ibidem, s. 51. 
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go, a świat pozostałby bez możliwości „wniknięcia” weń ducha, uobecnie-
nia się Kościoła, a może nawet „zbawienia” (theosis), gdyż łaska zostałaby 
pozbawiona „miejsca” swego działania. Nie mamy zatem u Chomiakowa do 
czynienia z ostrym przeciwstawieniem „wspólnotowości” (obszczinnost’) i so-
borowości (sobornost’) – jak chciałby to widzieć Chorużyj, lecz raczej z dostrze-
ganiem przezeń „prawosławnej, soborowej podstawy wspólnotowości”129. Co 
wcale nie dowodzi, że treść obydwu pojęć jest tożsama. Można uznać, że ich 
pola znaczeniowe pokrywają się tylko w pewnym zakresie, ale na pewno nie 
wynika stąd, że muszą być one sobie przeciwstawne, nawzajem się wyklu-
czające. 

Z klasycznych ujęć soborowości, odnajdywanych w pismach Chomiako-
wa – wybierzmy tylko dwa najbardziej charakterystyczne – jest ona rozumia-
na jako, po pierwsze, „wolność i jedność”130 i, po drugie, „jedność w wielości”131. 
I to właśnie wokół tych trzech zasadniczych pojęć, a mianowicie: jedności, 
wielości i wolności, ogniskują się rozważania większości – próbujących ową 
duchową treść soborowości wyrazić explicite w porządku słów – fi lozofów 
rosyjskich. A nie jest to bynajmniej zadanie proste:

Z pochodzenia „soborowość” – zauważa współczesny badacz – to termin wy-
bitnie rosyjski, wyrażający ideę wspólnoty ludzi, ich naturalne dążenie do soli-
darności [spłoczenije] jako wolnych osób na podstawie wzajemnej pomocy, wspól-
nej miłości w drodze do religijnej i społecznej jedności nacji, narodów, ludzkości. 
I chociaż obecnie mówi się o soborowości raczej jako o zadaniu jednoczenia wie-
rzących i już prawosławnych, to w literaturze fi lozofi cznej – pojęcie to posiada 
o wiele szerszy zakres. Soborowości nie należy rozumieć w charakterze osobnej 
teorii, światopoglądu; jest to idea, kąt widzenia, albo jeśli chcieć ująć to inaczej, po-
dejście do wspólnych zadań ideologicznych i praktycznych. Dlatego treść danego 
pojęcia zawsze odsłania się w związku z postawieniem tych albo innych proble-
mów społecznych, historycznych. Nieprzypadkowo M.A. Bierdiajew zaznaczał, że 
rosyjscy, religijni fi lozofowie i pisarze dążą do kultury soborowej, „chociaż różnie 
rozumianej”. Być może lepiej byłoby mówić o różnym zastosowaniu idei soboro-
wości do różnych sfer życia, co jest całkowicie naturalne – wszakże jest wystar-
czająco ogólnym pojęciem, przy tym wyrażającym w całej pełni realne potrzeby 
moralne człowieka i ludzkości132.

Zasadnicze znaczenie idei Chomiakowa dla myślenia fi lozofi cznego Bier-
diajewa nie podlega żadnym wątpliwościom. „Sobornost’ jest to – jak z kolei 
pisze polski badacz twórczości Rosjanina – (…) stan swoistej jedności ducho-

129  I.A. Jesaułow, Sobornost’ w fi łosofi i A.S. Chomiakowa i sowriemiennaja Rossija, op.cit., s. 13. 
130  A. Chomiakow, Jeszcze kilka słów prawosławnego chrześcijanina na temat wyznań zachodnich 

z powodu licznych publikacji religijnych, łacińskich i protestanckich, przeł. M. Kwaśnicka [w:] Niedo-
kończona dyskusja… Dziewiętnastowieczna polemika katolicko-prawosławna między Iwanem Gagarinem 
SJ i Aleksym S. Chomiakowem, (red.) L. Augustyn, M. Kwaśnicka, Kraków 2008, s. 95. 

131  A. Chomiakow, List do redaktora „L’Union Chrétienne” o znaczeniu słów „katolicki” i „sobo-
rowy”. W związku z wystąpieniem ojca Gagarina, jezuity, przeł. J. Dobieszewski [w:] Niedokończona 
dyskusja…, op.cit., s. 134.

132  W.W. Gorbunow, Idieja sobornosti w russkoj rieligioznoj fi łosofi i (piat’ izbrannych portrietow), 
Moskwa 1994, s. 9–10.
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wej rodzaju ludzkiego na gruncie wspólnie wyznawanych wartości religij-
nych, jak u Chomiakowa”133. Dołączyć do tego należałoby zapewne również 
wpływ idei Dostojewskiego – zwłaszcza za sprawą słynnego „poematu” 
z Wielkim Inkwizytorem w roli głównej, który na trwałe naznaczył wiele 
istotnych poglądów fi lozofa, pozytywnych i negatywnych, dotyczących za-
równo wolnościowej interpretacji chrześcijaństwa, jak i fałszywej „jedności 
soborowej”, która na mocy rodzącej się w jej łonie konieczności przekształca 
się w „porządek” totalitarny.

Próbując określić miejsce pojęcia soborowości u Bierdiajewa, należy za-
znaczyć, iż w przekonaniu fi lozofa łączy się ono z Chomiakowowskim 
przezwyciężeniem antynomii autorytetu i wolności. Jednocześnie myśliciel 
utrzymuje, że stanowisko to pozwala uniknąć jednostronności właściwej 
ujęciu katolickiemu i protestanckiemu. To dopiero tradycja prawosławna 
otwiera odpowiednią perspektywę. Życie chrześcijańskie wyraża się najpeł-
niej w życiu soborowym. Bierze swój początek z „życia w Duchu Świętym”, 
czyli wyrasta z przeżycia „eklezjastycznej pełni”, ale zarazem ustanawia ja-
kość na wskroś osobową (indywidualną)134. Innymi słowy, duch prawosławia 
pozwala na harmonijnie łączenie personalizmu i wspólnotowości. Dlatego 
też można powiedzieć, że Bierdiajewowska „tęsknota za wspólnotą” bierze 
swój początek z trynitarnego zakorzenienia idei soborowości, a więc takiej 
wspólnotowości, która opiera się na realnej jedności-osób-Boskich-w-miłości 
(wewnętrznego życia Boga)135. Idąc dalej tym tropem, należy przyjąć, że to 
właśnie idea soborowości odgrywa decydującą rolę w określeniu tego, czym 
w swej istocie jest Bierdiajewowski personalizm i w jaki sposób przejawia 
się on na różnych płaszczyznach myślenia fi lozofa. Jak bowiem zauważono, 
eschatologiczna koncepcja ecclesia spiritualis prowadzi do otwarcia się jego 
fi lozofi i religijnej na wymiar sekularny, uznawany za istotną i niezbywalną 
– właśnie ludzką – część procesu teandrycznego136. Przyjrzyjmy się więc bar-
dziej szczegółowo odczytywaniu Chomiakowowskiej idei soborowości przez 
jej „nowego” interpretatora.

We wspomnianej książce – zatytułowanej Aleksy Stiepanowicz Chomiakow 
– Bierdiajew utrzymuje, że całe życie tytułowego bohatera było naznaczone 
nienawiścią do wszelkich form zewnętrznego i wewnętrznego przymusu 
i jednocześnie było przepojone miłością do „jedności organicznej”. Zapropo-
nowana interpretacja bardzo wyraźnie akcentowała wolność, chociaż zara-
zem nie mogła tracić z pola swego widzenia – zajmującej podobną, nie mniej 
zasadniczą pozycję – problematyki jedności; jako że zgodnie z obranym sta-
nowiskiem „wolność” i „jedność” stanowią jedną i tę samą rzeczywistość du-
chową. Zachowanie integralności ducha pozostawało zatem podstawowym 
warunkiem „bycia wolnym”. Co więcej, Bierdiajew utrzymywał, że: „Cho-

133  M. Styczyński, Umiłowanie przyszłości, albo fi lozofi a spraw ostatecznych, op.cit., s. 122.
134  N. Berdiaeff, Au seuil de la nouvelle époque, op.cit., s. 78.
135  C.S. Calian, The Signifi cance of Eschatology in the Thoughts of Nicolas Berdyaev, op.cit., s. 84. 
136  G. Nicolaus, C.G. Jung and Nikolai Berdyaev. Individuation and the Person. A Critical Compa-

rison, London and New York 2011, s. 28.  
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miakow przeniósł integralność (celnost’) swojej natury w swe własne życie 
religijne, i dlatego życie jego pozostawało organiczne. Religijność jego była 
bytowa”137. Oczywiście, w przekonaniu słowianofi la, owa istota chrześcijań-
skiej integralności i soborowości została w sposób najdoskonalszy zrealizowa-
na w rosyjskiej Cerkwi prawosławnej. Wydaje się, że wystarczy z tego miejsca 
zrobić tylko jeden krok, aby już zbliżyć się do specyfi cznego, Chomiakowow-
skiego sposobu „ujmowania” i „pojmowania” istoty Kościoła, rozumianego 
przezeń jako najszerszy, powszechny i jedynie prawdziwy wyraz integralno-
ści ducha. Bierdiajew nie omieszkał zrobić wspomnianego kroku, jednakże 
świadomie pominął przy tym – prawdopodobnie uznał, że wcale nie jest on 
aż tak konieczny, jak przyjęło się to sądzić – „prowincjonalny” aspekt teo-
rii Chomiakowa, a mianowicie jego antyokcydentalistyczny i prawosławny 
„szowinizm”, co z kolei doprowadziło interpretatora jego myśli do niezwykle 
ważkiego, jakkolwiek w swej formie „negatywnego”, stwierdzenia:

Chomiakow podszedł do istoty Kościoła od wewnątrz, a nie z zewnątrz. Nie 
wierzy przede wszystkim w możliwość sformułowania pojęcia Kościoła. Podobnie 
jak w przypadku każdego żywego organizmu, istota Kościoła jest niewyrażalna, 
nie mieści się ona w żadnej formule, nie poddaje się żadnym określeniom formal-
nym. Kościół jest przede wszystkim żywym organizmem, jednością miłości; jest 
przede wszystkim niewypowiedzianą wolnością, prawdą wiary, która nie poddaje 
się racjonalizacji. Z oddali Kościół jest niepoznawalny i nie poddaje się określeniu; 
jest dostępny tylko temu, kto pozostaje w jego wnętrzu, kto jest jego żywym człon-
kiem138. 

U podstaw tak rozumianej eklezjologii – zgodnie z przekonaniem, iż 
prawdziwa teologia wyrasta wprost z życia ducha – legło doświadczenie du-
chowe; jest to zatem ujęcie wybitnie pneumatologiczne, które z kolei w spo-
sób nierozerwalny łączy się ze świadomością integralną („my” w „ja” i „ja” 
w „my”). Przy czym istota tego doświadczenia nie daje się zawrzeć w jakich-
kolwiek schematach racjonalistycznych, ale opiera się raczej na strukturze 
wolicjonalnej, której odżywczym korzeniem pozostaje miłość. Wszystkie te 
aspekty opisywanego doświadczenia razem wzięte tworzą, oparty na miło-
ści, duchowy organizm. Wolność możliwa jest zatem do urzeczywistnienia, 
ale wyłącznie na gruncie „pomyślanej” w ten a nie inny sposób soborowo-
ści, a więc nie może być ona osiągnięta w nastawieniu indywidualistycznym. 
Nietrudno dojść do wniosku, że eklezjologia Chomiakowa (a także jego hi-
storiozofi a, o czym nie należy nigdy zapominać) posiada wyraźny charakter 
antyracjonalistyczny i antyindywidualistyczny. A to na gruncie poglądów 
społecznych pociąga za sobą określone konsekwencje teoretyczne i prak-
tyczne. Rosyjski ideał społeczny pozostaje bowiem ideałem religijnym: „Jak 
myśl rosyjska ukierunkowana jest na fi lozofi ę religijną, tak i wola rosyjska, 
która tworzy ideały społeczne, ukierunkowana jest na społeczeństwo reli-

137  N.A. Bierdiajew, Aleksiej Stiepanowicz Chomiakow, op.cit., s. 61.
138  Ibidem, s. 84.



147III. „BĄDŹMY JAKO BOGOWIE”, CZYLI ETYKA PARADOKSALNA 

gijne” – stwierdza w ślad za słowianofi lami Bierdiajew139. W tak rozumia-
nym rosyjskim ideale społecznym mamy zatem do czynienia z odrzuceniem 
zarówno systemu partyjnego, jak i polityczno-ekonomicznej gry interesów, 
a także z jawną niezgodą na utwierdzanie woli indywidualnej kosztem in-
nych członków społeczeństwa. W ideale tym zauważalna jest zdecydowana 
przewaga momentu moralnego nad jurydycznym. Chomiakow przedkłada 
więc „wspólnotę soborową” nad wszelkie inne formy współżycia, albowiem 
organiczną społeczność chrześcijańską uznaje za przeciwwagę dla wszelkich 
mechanicznych form społecznych. W tym znaczeniu jest on antydemokratą. 
Opowiada się za „soborowością” (sobornost’), odrzuca natomiast „reprezenta-
tywność” (sbornost’), czyli innymi słowy odmawia uznania kryterium ilościo-
wego, na którym przecież opiera się każda demokracja formalna140.

A mimo to można w pewnym sensie mówić też o demokratyzmie Cho-
miakowa: „Jest swego rodzaju zwolennikiem »władzy ludu« i demokraty-
zmu. (…) Ale władza ludu nie urzeczywistnia się większością głosów i w ilo-
ści mechanicznej, lecz w sposób organiczny, tajemniczy, niebezpośrednio”141. 
W ten sposób ów specyfi cznie ujmowany „demokratyzm” słowianofi la łączy 
się z pojęciem soborowości i stanowi jej „projekcję” albo raczej jest jej „prze-
formułowaniem” w wymiarze życia społecznego. W ocenie Bierdiajewa, Cho-
miakow – podobnie zresztą jak i wyrosła wraz z nim ideologia słowianofi lska 
– nie ustrzegł się dość grubych pomyłek. Na czym polegał zatem kardynalny 
błąd słowianofi lstwa? Otóż, w ocenie rosyjskiego fi lozofa, soborowości nie na-
leżało uzależniać od zewnętrznych i zmiennych form społeczno-ekonomicz-
nych, czyli od ideału obszcziny – a to właśnie uczynili zarówno klasyczni, jak 
i epigońscy ideolodzy słowianofi lstwa; co niemal natychmiast zaskutkowało 
popadnięciem w swoiście rozumiany grzech materializmu ekonomicznego.

Można przyjąć, że większość z określeń soborowości, które pojawiają się 
u Bierdiajewa i niejako zostały przezeń wplecione organicznie w strukturę 
jego fi lozofi i, znajdujemy już implicite et explicite w tekstach eklezjologicznych 
Chomiakowa. Filozof niewątpliwie starał się – na swój własny sposób – po-
zostać im wiernym. W jego ocenie główną zasługą Chomiakowa było wpro-
wadzenie i częściowe wyjaśnienie treści pojęcia „soborowość”, a także ścisłe 
związanie go z wolnością. Jednocześnie sam podkreślał, że słowianofi lski 
klasyk nie przemyślał tego problemu do końca, albowiem chociaż słusznie 
odrzucał autorytet zewnętrzny, to jednak w zbyt małym stopniu akcentował 
on absolutny prymat wolności. W związku z tym Bierdiajew zapytywał: Czyż 
jedynym „prawomocnym” kryterium prawdy nie jest wolne sumienie? I sam 
odpowiadał: Nie można mieć co do tego żadnych wątpliwości! W przeciw-
nym bowiem wypadku sumienie poddane procesowi eksterioryzacji i socja-
lizacji, czyli sumienie przyjmujące i ustanawiające, i to wbrew sobie same-
mu, autorytet zewnętrzny tylko w tym celu, aby podporządkować się jemu, 

139  Ibidem, s. 204.
140  Ibidem, s. 201.
141  Ibidem, s. 192 i 193.
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prowadzi do sytuacji, w której rzeczywiście stają się możliwe takie z pozoru 
niezrozumiałe wydarzenia, jak niegdysiejsze „sądy kościelne” lub niedawne 
„moskiewskie procesy starych komunistów”142.

Pomimo tak głębokiego osadzenia myśli Chomiakowa w kontekście du-
chowych i intelektualnych problemów XIX wieku pozostaje on dla Bierdiaje-
wa postacią nad wyraz aktualną, wręcz opatrznościową fi gurą fi lozofi i ro-
syjskiej. O tej aktualności – przy jednoczesnym uświadomieniu sobie pew-
nych niedoskonałości obecnych w poglądach teologicznych i fi lozofi cznych 
słowianofi la – pisał on w zakończeniu omawianej monografi i. Przestrzegał 
w niej ówczesnych Rosjan, a zwłaszcza inteligencję rosyjską, przed konse-
kwencjami porzucenia własnej – mimo wszystko już jakoś osadzonej w histo-
rii – tradycji intelektualnej:

Utracić wszelką więź z Chomiakowem oznacza stracić grunt [stat’ bezpoczwien-
nym], to być unoszonym przez wiatr. A wieje silny wiatr, który niebawem przej-
dzie w burzę, dlatego potrzebujemy Chomiakowowskiej siły i twardości, aby nas 
nie zniosło i nie rozwiało w przestrzeniach143. 

Bierdiajew starał się więc zachować duchowo-intelektualny związek 
z „rosyjską glebą” i tym samym nie dopuścić do sytuacji sprzeniewierzenia 
się rudymentom rosyjskiej tradycji, które uznawał za szczególnie cenne i uni-
wersalnie wartościowe. A do takich tradycyjnie rosyjskich idei, którym ślu-
bował dozgonną wierność, należała „soborowość”, i to w całym bogactwie 
– a może raczej wieloznaczności – swej treści. Można twierdzić, że problem 
soborowości u Bierdiajewa wiąże się z jego fi lozofi ą wolności, i właściwie też 
do samej problematyki wolności dałby się sprowadzić. Ale czy takie przeko-
nanie nie wskazywałoby zarazem na to, że „duch” soborowości przenika ca-
łość jego fi lozofi i? Czyż w swym zasadniczym sensie nie pozostaje ona przede 
wszystkim „wolną” fi lozofi ą soborowości? „Zasada wolności” niewątpliwie 
stanowi ważny punkt rosyjskiej świadomości soborowej. Należy nadto zwró-
cić baczniejszą uwagę na fakt, iż w Bierdiajewowskiej wersji soborowości 
„każdy jest odpowiedzialny za każdego i za wszystkich” – co przecież myśli-
ciel niejednokrotnie, i to ze szczerym przejęciem, powtarzał za Dostojewskim. 
Czy zatem nie powinno stąd wynikać, że ujmowana w ramach swoistej teorii 
soborowości „zasada odpowiedzialności” posiada znaczenie równorzędne 
z poprzednią? Myśliciel często podkreślał, że soborowość staje się dostępna 
świadomości w wyniku rozszerzenia jej własnego, intymnego i (ujmując ją 
od zewnątrz) indywidualnego doświadczenia do poziomu ponadosobistego 
i powszechnego. Chociaż w kwestii tej fi lozof najwyraźniej poruszał się w ob-
rębie tradycji ezoterycznej, ustanawiającej odpowiedniość mikro- i makrokos-
mosu (przede wszystkim Jakob Böhme, Franz von Baader), to niemniej właś-
nie na jej gruncie zdołał wskazać na jeszcze jedną ważną cechę soborowości, 
a mianowicie na przeciwstawną wszelkim kolektywom – pozwólmy sobie 

142  M. Bierdiajew, Autobiografi a fi lozofi czna, op.cit., s. 54–55.
143  N.A. Bierdiajew, Aleksiej Stiepanowicz Chomiakow, op.cit., s. 242.
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ją tak nazwać – zasadę inkluzji wspólnotowości, rozumianą jako metafi zyczne 
ugruntowanie „ja” w „my”, w wyniku uprzedniego odsłonięcia „my” w „ja”. 
Wiąże się z tym przekonanie, że każda taka wspólnota „soborowa” powin-
na być wolna od jakichkolwiek autorytetów, czyli czynników wobec niej ze-
wnętrznych, które pozostawałyby poza „jakościowo” ustanowioną wspólno-
towością. W przeciwnym bowiem wypadku – jak już to doskonale wiemy 
– owa „wspólnotowość” przekształca się w czysto zewnętrzny, zniewalają-
cy kolektyw. Soborowość pozostaje zatem „sprawą wewnętrzną”, przede 
wszystkim – jakością duchową. W tym sensie, rzec można, idea soborowości 
u Bierdiajewa nie jest aż tak wyraźnie eksponowana, jak u innych myślicie-
li rosyjskich. Jednakże zasługą fi lozofa pozostaje raczej rozjaśnienie jej treści 
wewnętrznej niż samego pojęcia (ostatecznie za taką eksplikację można uznać 
całość wykładu Bierdiajewowskiej koncepcji fi lozofi cznej) i wskazanie na jej 
zachodni ekwiwalent144.

Jak już wspominaliśmy, książka Królestwo ducha i królestwo cezara – pisana 
była w ostatnich dniach życia fi lozofa, odczytana zaś została z pozostawio-
nego na biurku rękopisu i dopiero pośmiertnie opublikowana w 1951 roku. 
W naszym przekonaniu z tytułowej opozycji dwóch „królestw” można uczy-
nić klucz heurystyczny, który służyłby rozjaśnieniu interesującego nas za-
gadnienia. Antynomiczność – w tym również i antynomia „królestwa ducha” 
i „królestwa cezara” – pozostaje bowiem, po pierwsze, kategorią nieusuwalną 
na poziomie bytu światowego, czyli w ramach obecnego eonu oraz, po drugie, 
znajduje swoje mocne oparcie na strukturalistycznym dualizmie, który stał 
się niezmiernie ważną cechą myślenia Bierdiajewa (o stanowisku monistycz-
nym można bowiem wyłącznie mówić w perspektywie eschatologicznej).

Warto zwrócić uwagę, że Bierdiajew wiele lat wcześniej ogłosił artykuł 
o podobnie brzmiącym tytule Królestwo Boga i królestwo cezara (1925), w któ-
rym częściowo kontynuował swą dotychczasową linię ideowo-fi lozofi czną 
i jednocześnie zainicjował tematykę, dość konsekwentnie rozwijaną w kolej-
nych książkach oraz w licznych artykułach na łamach paryskiego periodyku 
„Put’”. Tym, co szczególnie rzuca się w oczy przy lekturze wspomnianego 
tekstu (w przyjętej przez nas perspektywie), jest wyraźne i dynamiczne roz-
dzielenie „tego, co boskie”, i „tego, co cesarskie”. „Królestwo cezara” nie jest 
już tożsame z konkretnym ustrojem, lecz oznacza całość porządku naturalne-
go, czyli innymi słowy – oznacza świat jako „królestwo upadłe”. W myśleniu 
Bierdiajewa następuje więc uogólniająca deprecjacja „fałszywej” rzeczywisto-
ści fenomenalnej, utożsamianej z szeroko rozumianym wymiarem społecz-
nym, i dalej – bytem kosmicznym, czyli obecnym stanem (scil. eonem) świata. 
Umniejszenie wartości bytu, pierwotny „upadek”, dotyka każdej sfery i dzie-
dziny, które składają się na „ten” świat tout court. Wszystkie zatem istotne 
wydarzenia w dziejach świata zachodzą na poziomie duchowym, noumenal-
nym i podmiotowym. A każde takie wydarzenie jest w swej rzeczywistości 

144  Na tę cechę soborowości w ujęciu Bierdiajewa zwraca szczególną uwagę W.W. Gorbu-
now (Idieja sobornosti w russkoj rieligioznoj fi łosofi i, op.cit., s. 84).
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rewolucją duchową (za najdonioślejszą, i w tym sensie jedyną, rewolucję du-
chową sensu proprio myśliciel uznał oswobadzające „wkroczenie w historię” 
prawdy chrześcijańskiej).

Jeśli więc rewolucja jest wydarzeniem o charakterze wewnętrznym, du-
chowym, które w świecie zewnętrznym wyraża się tylko w symbolach, to 
wszystkie katastrofy historyczne, w tym także rewolucję komunistyczną, na-
leży – co tak niechętnie czynią chrześcijanie – uznać za objaw wewnętrzne-
go kryzysu chrześcijaństwa. W tej kwestii mieli zatem rację Edmund Burke 
i Joseph de Maistre, gdyż utrzymywali, że rewolucja (oczywiście sądy swo-
je odnosili do rewolucji francuskiej) jest mimo wszystko zasłużoną karą za 
„grzechy” popełnione w okresie przed jej wybuchem145. Zaznaczmy, iż bez-
pośredni wpływ tego ostatniego – wszak jednego z najwybitniejszych dzie-
więtnastowiecznych teoretyków kontrrewolucji – na Bierdiajewowski sposób 
rozumienia „istoty” rewolucji, a zwłaszcza jej satanistycznej natury (satano-
kracji), nie ulega tutaj najmniejszej wątpliwości. Podkreślmy jednak od razu, 
że samo chrześcijaństwo nie powinno być rozumiane analogicznie do ruchu 
rewolucyjnego w sensie zewnętrznym, czyli właściwie mówiąc – społeczno-
politycznym. Najgłębsza bowiem treść przesłania chrześcijańskiego nie jest 
wyrażalna ani słowem, ani tym bardziej czynem politycznym. W swym naj-
głębszym znaczeniu przesłanie chrześcijańskie sprowadza się do czysto du-
chowego testamentu, mówiącego o zbawieniu i nastaniu Królestwa Bożego. 
W obliczu zaś doniosłych konfrontacji historycznych – a zaiste zawsze znaj-
dujemy się na skrzyżowaniach historii – chrześcijanin powinien zachować 
trzeźwą świadomość, iż tak naprawdę jego „dobra nowina” nie jest z tego 
świata. Historia rewolucji okazuje się więc dobrą nauczycielką chrześcijań-
skiej pokory i apofatycznej świadomości. Filozof konkluduje to jednym, ale 
jakże dobitnym zdaniem: „Rewolucja społeczna jest we wszystkim przeciw-
stawna słowom Chrystusa”146. 

Co prawda, chrześcijaństwo nie neguje porządku prawnego i państwowe-
go, lecz najwyraźniej uznaje je za „sferę osobną”. Dotyczy to zwłaszcza sfery 
państwowej. Państwo – zarówno jako idea, jak i instytucja życia społecznego 
– pochodzi z czasów przedchrześcijańskich i to dopiero po „przewrocie kon-
stantyńskim” powstała koncepcja państwa chrześcijańskiego: owa krzycząca 
contradictio in adiecto. Mimo to, niejako wbrew sobie, Bierdiajew uznawał ów 
„chrzest” państwowości za konieczny moment w dziejach chrześcijaństwa. 
Czynił tak w przekonaniu, że: „Tragedia drugiego, konstantyńskiego okresu 
historii chrześcijaństwa polega na tym, że w sposób nieunikniony kończy się 
on sekularyzacją, rozumianą jako wymóg prawdziwości i wolności, jako wy-

145  Por. M. Markovic, La philosophie de l’inegalité et les idées politiques de Nicolas Berdiaev, Paris 
1978, s. 38.

146  N.A. Bierdiajew, Carstwo Bożije i carstwo kiesarija, „Put’” 1925, nr 1, s. 26 [reprint: Put’. 
Organ russkoj rieligioznoj mysli, kniga 1 (I–VI), Moskwa 1992]. (Istnieje polski przekład cytowanego 
artykułu pt. Królestwo Boże i królestwo cezara [w:] M. Bierdiajew, Głoszę wolność. Wybór pism, przeł. 
H. Paprocki, Warszawa 1999; cytujemy według wersji oryginalnej).
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raz klęski wszelkich teokracji”147. W teokracji nie było tak naprawdę miejsca 
na wolność człowieka, a samo „państwo chrześcijańskie” było tylko wciele-
niem uniwersalistycznej utopii – dokładnie tak jak i późniejszy ustrój komu-
nistyczny. Spoglądając przy tym na Rosję, fi lozof przekonywał, że wbrew 
zewnętrznym oczywistościom wnioski te pozwalają zachować nieco optymi-
zmu. Teokracje wszak upadają – upadło „święte cesarstwo rosyjskie”, upad-
nie również „nieświęte imperium komunistyczne”. Od czasów Piotra I nastę-
pował bowiem powolny proces sekularyzacji państwa rosyjskiego – przecież 
już słowianofi le wyraźnie dostrzegali pewną „podmianę” samodzierżawia, 
jaka na ich oczach dokonała się na rzecz absolutyzmu biurokratycznego. Cho-
ciaż Bierdiajew podkreślał odmienność samodzierżawia (władzy od Boga) od 
absolutyzmu (władzy od ludzi), to niemniej przyznawał, że ani Bizancjum, ani 
Rosja nie były czystymi upostaciowaniami samodzierżawia. Okazuje się więc, 
że rosyjska teo-auto-kracja podpada pod kategorię utopii, będącej nieupraw-
nionym przemieszaniem dwóch różnych porządków: królestwa Bożego i kró-
lestwa ziemskiego. Jakiekolwiek by zatem nie były historyczne „wcielenia” 
idei teokratycznych, to za każdym razem okazują się one tylko „ucieleśnie-
niem” niezwykle groźnego złudzenia, które opiera się na przesadnej wierze 
w możliwość zaistnienia doskonałego ustroju w granicach świata upadłego. 

Należy zauważyć, iż w tej materii Bierdiajew zmodyfi kował swe niegdy-
siejsze zdanie – co tak naprawdę, dodajmy, było tylko elementem ogólnego 
rozczarowania fi lozofa i jego odwrotu od „tego” świata w stronę „wolnego 
ducha”. Wszakże jeszcze w pierwszych latach XX wieku postulował – rze-
klibyśmy – soborową pracę na rzecz teokracji. Utrzymywał, że: „Teokracja 
jest organiczną społecznością, w której ludzie oddają pełną cześć wartościom 
wspólnym, zaprzestają walki między sobą o władzę, uznają tylko prawdę 
władzy Boga i odrzucają nieprawdę władzy ludzkiej”148. Oczywiście, teokra-
cja w tym rozumieniu nie oznacza jej dotychczasowej wersji, czyli zaistniałej 
już teokracji „starej”, tak „niedobrze” zapisanej w dziejach ludzkości. Jest to 
raczej „teokracja” jako soborowość, na co wskazują przede wszystkim takie jej 
cechy, jak odrzucenie zewnętrznego autorytetu na rzecz wewnętrznej „miło-
ści i wolności”, ogólne potępienie zasady władzy, przyjęcie „organiczności” 
Kościoła w sensie uwewnętrznionej i uduchowionej wspólnoty, swoisty an-
tyklerykalizm, uznanie zasady kościelności i procesu Bogoczłowieczego za 
drogę do ustanowienia soborowej jedności ludzkości. W tym ostatnim prze-
konaniu można dostrzec Bierdiajewowski sposób łączenia idei Chomiakowa 
z niektórymi elementami koncepcji Sołowjowa (a wszystko to, zauważmy, 
dokonywało się w kontekście poglądów Mereżkowskiego). Jednocześnie ro-
syjski fi lozof wskazywał (co uczynimy też z naszej strony) na konieczność 
zachowania autonomiczności sfery społecznej, a tym bardziej politycznej, 
względem prawdy religijnej. Rozdzielenie Kościoła i państwa zostało prze-
zeń uznane za warunek zaistnienia „nowej teokracji” – co wszak dość dobrze 

147  Ibidem, s. 29.
148  N.A. Bierdiajew, Nowoje rieligioznoje soznanije i obszczestwiennost’, Moskwa 1999, s. 276.
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„współgra” z klasycznym, apolitycznym ujęciem sensu soborowości. Zapew-
ne owo pomieszanie pojęć, z jakim niewątpliwie mamy tutaj do czynienia, 
wynikało z faktu, iż Bierdiajew – na tym bądź co bądź wczesnym etapie swo-
jej twórczości – najwyraźniej jeszcze pozostawał pod dużym wrażeniem So-
łowjowowskiej koncepcji „swobodnej teokracji”.

Filozof stopniowo odwraca zatem swe spojrzenie od ideałów przeszłości 
jako zdezaktualizowanych i nade wszystko – skompromitowanych; co by-
najmniej nie znaczy, że nie przydaje im względnej, historycznej wartości. 
O tej postawie świadczy chociażby polemika, która znalazła swoje miejsce 
na łamach paryskiego czasopisma „Put’”. Rzecz tyczyła się sensu i znaczenia 
„współczesnego”, czyli de facto porewolucyjnego monarchizmu. W odpowie-
dzi na poglądy wyłożone przez Bierdiajewa w tekście Królestwo Boga i króle-
stwo cezara wystąpił Aleksy Leonidowicz Pietrow (1859–1932), który zabrał 
głos w imieniu rosyjskich monarchistów. Nie mógł on przystać na Bierdiaje-
wowski – jak mniemał – zbyt surowy i przesadnie krytyczny osąd podstaw, 
na których opiera się ustrój monarchiczny, a zwłaszcza na odmowę sensow-
ności (oraz podważenia samej możliwości) powrotu Rosji do status quo ante. 
W związku z tym utrzymywał, że z religijnego punktu widzenia monarchia 
jest: „(…) uobecnieniem w osobie monarchy ideału religijno-moralnego, któ-
ry żyje w narodzie, uobecnieniem Prawdy Bożej”149. W odpowiedzi redaktor 
„Puti” przypomniał strukturalną „nieorganiczność” Cerkwi rosyjskiej i jej od-
dalenie od życia narodu rosyjskiego, które datuje się od czasu reform Piotra I. 
W związku z tym podkreślał, że nie może być mowy o wcieleniu religijno-
-narodowego ideału w osobie cara rosyjskiego – cerkiewnego pomazańca. 
Z ubolewaniem przypominał, że tak naprawdę: „(…) soborowość istniała 
tylko w pismach słowianofi lów”150. W całej tej dyskusji najważniejsze pozo-
staje jednak stwierdzenie, że tak rozumianą formę kościelno-dogmatycznego 
„uświęcenia” władzy cara należy uznać za jedną – ale wcale nie poślednią 
– z wersji herezji człekobóstwa, będącą de facto polityczną realizacją zasady 
cezaropapizmu. Idea „królestwa” powinna być rozumiana w całkowicie od-
miennej perspektywie, a mianowicie w sensie duchowym. Innymi słowy – do-
tyczy ona metahistorycznego wymiaru Królestwa Bożego. Tak więc sprawa 
„królestwa” może być podjęta (a właściwie – wydarzyć się) tylko w perspek-
tywie eschatologicznej. Chrześcijaństwo nie może służyć za proste i wygodne 
alibi dla władzy doczesnej, i dlatego też nie należy powoływać się na zasa-
dy religijne w celu absolutyzacji elementów świata upadłego. Ewangelia nie 
daje po temu żadnych powodów. Ukonkretniając ten wywód, można dodać, 
że nie ma także opcji powrotu do rosyjskiej wersji chrześcijaństwa konstan-
tyńskiego, gdyż rewolucja zniosła ostatecznie zmurszałe „fi lary” cerkiewno-
-carskiego porządku. Nic więc dziwnego, że wobec rosyjskich nurtów kon-

149  A.L. Pietrow, Pismo monarchista w riedakciju żurnała Put’, „Put’” 1926, nr 3, s. 106 [reprint: 
Put’. Organ russkoj rieligioznoj mysli, kniga 1 (I–VI), Moskwa 1992]. 

150  N.A. Bierdiajew, Otwiet’ na pismo monarchista, „Put’” 1926, nr 3, s. 108 [reprint: Put’. Organ 
russkoj rieligioznoj mysli, kniga 1 (I–VI), Moskwa 1992].
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serwatyzmu monarchistycznego myśliciel zachowywał dość daleko posunię-
tą nieufność.

Podobnie też stosunek fi lozofa do demokracji, tak niegdyś ambiwalentny, 
uległ z czasem negatywnej radykalizacji. O ile bowiem początkowo, a więc 
w czasie poprzedzającym rewolucję bolszewicką, wiązał on jeszcze pewne 
nadzieje z „dobroczynnymi” skutkami procesu demokratyzacji Rosji, o tyle 
już w późniejszym okresie jego postawa ujednoznaczniła się: począł w pełni 
podzielać pesymistyczne – skądinąd ówcześnie dość szeroko rozpowszech-
nione i przy tym niepozbawione realnych podstaw – poglądy, które nie tylko 
wskazywały na odosobnione symptomy „rozkładu” życia społeczno-poli-
tycznego, ale także stwierdzały przyśpieszenie i pogłębienie ogólnoeuropej-
skiego kryzysu demokracji. Warto przypomnieć, że w reakcji na rewolucję lu-
tową rosyjski fi lozof z nieskrywaną nadzieją pisał o przejściowej roli świeckiej 
demokracji. Wszakże na jego oczach nastąpił upadek starego, uświęconego 
porządku – „tysiącletniego świętego cesarstwa rosyjskiego” – a wraz z nim 
legła również w gruzy idea teokracji. Historyczny akt rozdzielenia Kościoła 
i państwa mógł być zatem przyjęty jako moment wyzwolenia – odejścia od 
fałszywego, ponieważ rozumianego na sposób materialistyczny, Królestwa 
Bożego. Tym samym demokracja mogła jeszcze uchodzić za ustrój sprzyjają-
cy oswobodzeniu ducha ludzkiego z ograniczających go pęt materialnych. Jak 
zdawał się sądzić fi lozof, proces ten powinien doprowadzić do niecierpliwie 
przezeń wyczekiwanej duchowej emancypacji człowieka. Na fali historycz-
nych przemian wypatrywał więc nadejścia nowej epoki przewrotu religijne-
go: „Sekularyzacja państwa i społeczeństwa, obalająca u podstaw wszelkie 
święte cesarstwo, jest aktem wyzwolenia ducha od zniewalających projekcji 
innego świata w tej trójwymiarowej przestrzeni, oswobodzeniem, wielkim 
krokiem na drodze wzrastania wybranych członków ludzkości na wyższy 
poziom bytu”151. Można powiedzieć, że w ten sposób demokratyzm, odnaj-
dywany i zakładany u podstaw życia społecznego, mógłby stworzyć na tyle 
wolną „przestrzeń”, aby mogła ona z kolei posłużyć do realizacji wyższych 
aspiracji duchowych – arystokratyzmu ducha. W niedalekiej przyszłości fi -
lozofowi dane było doświadczyć nie tyle „wzlotu”, co raczej „upadku” tych 
nadziei; rozczarowanie okazało się nie do uniknięcia.

Myśliciel zapytywał, czy rozróżniając formę i treść nie należałoby jedno-
cześnie uznać, że obie rozważane przezeń formy ustrojowe – zarówno mo-
narchia, jak i republika – mogą przyjmować charakter chrześcijański? I czy 
równie łatwo nie przeradzają się w ustroje antychrześcijańskie? Wszystko 
bowiem zależy od ich duchowej treści. Niemniej jednak w połowie lat dwu-
dziestych XX wieku rosyjski myśliciel diagnozował kryzys wszelkiej dotych-
czasowej formy politycznej. Utrzymywał, że chrześcijaństwo powinno się 
odwrócić (a symptomy tego odwrotu są już dostatecznie wyraźne) od po-
wierzchniowych form życia, powrócić do stanu sprzed swego „upaństwo-

151  Idem, Padienije swiaszczennogo russkogo carstwa [w:] idem, Padienije swiaszczennogo russkogo 
carstwa. Publicistika 1914–1922, Moskwa 2007, s. 515.
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wienia”. Przewidywał zatem koniec „konstantyńskiej epoki historii chrześ-
cijaństwa”, przeobrażenie „postaci tego świata” i nastanie całkowicie nowej 
epoki152. Obecnie chrześcijaństwo już nie zderza się – jak to miało miejsce 
w zamierzchłej przeszłości – z „gasnącą” mocą pogaństwa (nie-chrześcijań-
stwem), ale w tej nowej dlań sytuacji podejmuje walkę duchową z nowożyt-
ną, i coraz to bardziej zbierającą w siłę, cywilizacją antychrześcijańską. Dlatego 
też po epoce koniecznych, aczkolwiek wielce rozczarowujących doświadczeń 
historycznych powinna wreszcie ukształtować się wyraźna świadomość co 
do tego, że idei chrześcijańskiej nie można zrealizować w granicach historii. 
Aby rzeczywiście móc tego dokonać, byłoby konieczne wzniesienie się na po-
ziom ponadhistoryczny, eschatologiczny. Chrześcijaństwo historyczne stało 
się więc krzyczącym dowodem na to, że Królestwo Boże jest de facto niere-
alizowalne w wymiarze czysto historycznym. Tak więc nastał wreszcie czas, 
aby z tej „historycznej lekcji” wyprowadzić „ostateczne” wnioski: duchowe 
i intelektualne.

W ten sposób – w głębokim odczuciu myśliciela – rodzi się nowa epoka, 
której bólów porodowych dane mu było doświadczyć w burzliwych i prze-
łomowych wydarzeniach pierwszej połowy XX wieku; co do tego nie miał on 
żadnych wątpliwości. Niejako in fl agranti oceniał, że jest to epoka na wskroś 
apokaliptyczna, w której kluczową rolę powinno odegrać odmienione i uwe-
wnętrznione chrześcijaństwo parakletyczne. Przyznaje, że w epoce przełomu 
– a w takiej przyszło mu żyć – porządek zewnętrzny popadł w stan perma-
nentnej nieoznaczoności153. Tym samym stało się aż nadto oczywiste, że idea 
Królestwa Bożego w jej wypaczonej wersji ziemskiej teokracji nie da się już 
(gdyż z natury samej rzeczy nigdy nie mogło się to powieść) urzeczywistnić 
żadnymi środkami siłowymi. Nie jest zatem możliwe budowanie „szczęścia 
na podstawie przymusu”. W tej ustawicznej konfrontacji z historią zrodziła 
się w myślicielu świadomość antyutopijna. W bezpośredniej zaś konfrontacji 
z rewolucją bolszewicką ukształtowała się – w imię wolności, twórczości, wyż-
szych wartości, kultury i porządku społeczno-państwowego – postawa kontr-
rewolucyjna154. Warto jednak podkreślić, że w miarę upływu czasu i narastają-
cych – pogłębionych i uduchowionych przemyśleń, rosyjski fi lozof łączył tak 
rozumianą  i mimo wszystko upolitycznioną postawę kontrrewolucyjną z ra-
dykalizmem duchowym, odpolitycznioną „rewolucyjnością z ducha”. W tym 
wypadku intelektualna ewolucja odzwierciedlała radykalizujący się w czasie 
sens rewolucji duchowej. Wspólne obu ujęciom pozostaje natomiast przekona-

152  Niewątpliwie jest to pokłosie przekonań powstałych – na trwałe naznaczając poglądy 
fi lozofa – w kręgu „nowej świadomości religijnej”, czyli w środowisku, w którym dużą popular-
nością cieszyła się „trynitarna” teologia dziejów Joachima z Fiore (XII wiek), w następnych latach 
wzmocniona przez lekturę francuskiej wersji dzieła Ojcze nasz – autorstwa najwybitniejszego 
fi lozofa polskiego mesjanizmu Augusta hr. Cieszkowskiego.

153 Por. L. Augustyn, Utopia and history. Some remarks about Nikolai Berdjaev’s struggle with 
history, „Studies in East European Thought” 2010, nr 62, s. 71–79.

154  Por. M. Bohun, Kontrrewolucja kulturalna Mikołaja Bierdiajewa [w:] Panorama myśli kontrre-
wolucyjnej, (red.) J. Bartyzel, M. Bohun, J. Goćkowski, A. Woźniak, Pułtusk–Toruń 2007, s. 73–88.
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nie, iż opierając się na przebrzmiałych, nieaktualnych ideach, nie da się świata 
porządkować. Charakterystycznym znakiem tego przesilenia stało się – oparte 
na religii ateizmu – państwo komunistyczne, którego realizację można wręcz 
uznać za krańcowe, historyczne „wcielenie” idei świeckiej teokracji (chociaż 
ono samo pozostaje najwyraźnej nieświadome własnej proweniencji), a więc 
państwo w całości oparte na środkach pośredniej i bezpośredniej przemocy. 
Z przemyśleń tych wynika dla fi lozofa nader ważna konkluzja, iż to właśnie 
utopia teokratyczna jest macierzą wszystkich utopii społecznych155.

Powróćmy do antynomii „królestwa ducha” i „królestwa cezara”, tak wy-
raźnie obecnej również w późniejszym okresie, który de facto stał się zwień-
czeniem duchowo-intelektualnej ewolucji fi lozofa. Otóż metafora dwóch 
królestw, z jednej strony, pozostaje w relacji do podstawowej dialektyki Bogo-
-człowieczeństwa i człeko-bóstwa, z drugiej natomiast – odnosi się do anty-
nomii soborowości i kolektywizmu. Dla rozpatrywanego zagadnienia sobo-
rowości najważniejszym tekstem jest krótki VII rozdział książki Królestwo du-
cha i królestwo cezara; chociaż trzeba przyznać, iż odniesienia do tej tematyki 
znajdujemy nieomal w całej spuściźnie fi lozofa. Myśliciel podkreślał zasadni-
czą odmienność komunitarności (istnienia wspólnotowego) i kolektywizmu 
(bytu kolektywnego), ale samą relację między nimi różnicował wewnętrznie. 
Z jednej strony, przyjmował bliskość – i to nie tylko etymologiczną – stanowi-
ska komunitarnego oraz „negatywnej” (anty-kapitalistycznej) prawdy komu-
nizmu, z drugiej zaś – nie przyjmował żadnej realnej możliwości pojednania 
własnej wersji „wspólnotowości” z „kolektywizmem” marksistowskim. Na 
tym więc odcinku „wojna” była nie do uniknięcia, aczkolwiek diametralnie 
różne były podejmowane z obydwu stron sposoby jej prowadzenia: duchowo-
-wyzwalające i materialnie-zniewalające. Nie jest to jednak jedyna możliwa 
linia frontu. Kolektywizm stanowi bowiem przykład skomasowanej i uspo-
łecznionej zasady obiektywizacji, twór świadomości zniewolonej, dla której 
zewnętrzne formy rzeczywistości społecznej jawią się jako byt źródłowy, 
pierwotna przedmiotowość. Oczywiście Bierdiajew nie przeczył „istnieniu” 
bytów kolektywnych. W pewnym, słabszym sensie istnieją naród, armia 
i inne „ciała” zbiorowe. Jednakże utrzymywał, że błędnie myśli się o nich 
w duchu realizmu pojęciowego.

Kolektyw nie jest realnością, lecz pewnym ukierunkowaniem ludzi i grup, sta-
nem, w którym się znajdują. (…) Nie istnieje świadomość Kościoła, narodu, klasy, 
ale istnieje kościelna, narodowa, klasowa świadomość ludzi zgrupowanych w ta-
kiego rodzaju realnościach. Taka świadomość ludzi obiektywizuje się w quasi-re-
alności156. 

Najważniejszym kryterium służącym rozpoznaniu iluzyjności „bytu ko-
lektywnego” jest występujący w nim brak „centrum egzystencjalnego”. Bier-
diajew ujmował to następująco: „Kłamstwo kolektywizmu sprowadza się do 

155  N.A. Bierdiajew, Carstwo Bożije i carstwo kiesarija, op.cit., s. 35.
156  Idem, Carstwo ducha i carstwo kiesarija, op.cit., s. 631 i 632 (por. wyd. pol. s. 60 i 61). 
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tego, że przenosi ono moralne centrum egzystencjalne, sumienie, zdolność 
formułowania sądów i dokonywania ocen z głębin osoby ludzkiej w quasi-
-realność, stojącą ponad człowiekiem”157. W owym właśnie przesunięciu do-
patruje się on „eksterioryzacji sumienia” i prawdziwego źródła władzy de-
spotycznej. Tak więc podstawowe niezrozumienie tej zależności może być 
w swoich konsekwencjach nader poważne. Należy wyraźnie – o tyle, o ile to 
możliwe – ukazać i przemyśleć sprzeczność, jaka zachodzi między kolekty-
wizmem i komunitarnością. W ciągu wieków kolektywizm pojawiał się we 
wszystkich religiach, ale współcześnie – w całej swej wątpliwej okazałości – 
objawił się w „świeckich religiach”: komunizmie i faszyzmie. Mamy z nim do 
czynienia wszędzie tam, gdzie istnieje zasada autorytarności. Kolektywizm 
bezpośrednio łączy się więc z autorytarnością, gdyż nie uznaje wolności we 
wspólnocie. Świadczy to – niekiedy w sposób nad wyraz tragiczny – o doj-
mującym braku komunitarności, wyparciu i zniszczeniu w duchowym zarod-
ku życia wspólnotowego. Kolektywizm organizuje społeczeństwo poprzez 
odwołanie się do fi kcyjnej jedności „masy społecznej”, obłudnie traktowanej 
jako jedyny prawodawca, od którego rzekomo pochodzą wszelkie „wskaza-
nia i rozkazy”.

Na czym zasadza się główna różnica między obydwoma stanowiskami? 
Przytoczmy odpowiedni cytat: „Kolektywizm oznacza relację człowieka 
z człowiekiem poprzez jego odniesienie się do realności kolektywnej, albo 
pseudo-realności, społeczeństwa zobiektywizowanego, stojącego ponad czło-
wiekiem. Komunitarność (kommiunotarnost’) zaś oznacza bezpośrednią relację 
człowieka z człowiekiem poprzez Boga, jako wewnętrzną zasadę życia”158. 
Komunitarność powołuje się zatem na ideę zjednoczenia bliźnich w sensie 
ewangelicznym, kolektywizm zaś opowiada się za zjednoczeniem jednostek 
„obcych sobie nawzajem” (dalnych). Z tego też względu należy przyznać, 
że kolektywizm pozostaje stanowiskiem z gruntu antypersonalistycznym 
i w całości opiera się na wypaczonym, fałszywym rozumieniu wspólnoty (ob-
szczenije i obszcznost’ liudiej). Wprost przeciwnie rzecz ma się z jednością ko-
munitarną, oznaczającą personalistyczną „wspólnotę i wspólnotowość osób” 
(obszcznost’ i obszczinnost’ licznostiej)159. Należałoby tylko dodać, że odmien-
ność obu stanowisk, a także dyktowanych przez nie ludzkich dyspozycji, od-
ciska się równie wyraźnie na poziomie ich konsekwencji antropologicznych 
i społecznych.

Stanowisko kolektywistyczne pociąga za sobą daleko idące i niebezpiecz-
ne skutki. Prowadzi bowiem do stanu całkowitej socjalizacji życia gospodar-
czego i politycznego, ale nie oszczędza również myśli i twórczości; „psuje 
się” nie tylko społeczeństwo, lecz także człowiek. Co najgorsze, na skutek 
eksterioryzacji „ja” i utraty podstawowej wolności, ustanawia się społeczny 
stan „wyobcowania” człowieka. Trzeba przyznać, że zagrożenie to wprost 

157  Ibidem, s. 632 (por. wyd. pol., s. 61).
158  Ibidem, s. 634 (por. wyd. pol., s. 62).
159  Ibidem.
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wiąże się z jego – historyczną i ideową – genealogią. Współczesna forma ko-
lektywizmu pozostaje w dużej mierze wynikiem bezosobowych i anonimo-
wych stosunków właściwych formacji kapitalistycznej. Na gruncie myślenia 
Bierdiajewa stanowisko antykolektywistyczne bezpośrednio łączy się z nie-
przejednanym antykapitalizmem. Co charakterystyczne, w swoich wypowie-
dziach fi lozof uparcie powtarzał, że w istocie marksizm jest i na zawsze pozo-
stanie nieodrodnym synem epoki kapitalistycznej. Jak więc widzimy, rosyjski 
myśliciel przejmuje niektóre wątki krytyki marksowskiej po to, aby móc je 
wykorzystać na potrzeby prowadzonej przez siebie „wojny”, którą toczy pod 
sztandarem personalizmu komunitarnego.

Innym kryterium różnicującym są określenia ilościowe i jakościowe. Kolek-
tywizm nie jest „soborowością” (sobornost’) przede wszystkim dlatego, że jest 
tylko „zbiorem” (sbornost’) i jako taki posiada charakter mechaniczno-racjonal-
ny. Nie liczy się w nim osoba (jakość), lecz masa i władza (ilość). W rzeczywi-
stości kreowanej przez kolektywizm jedna grupa społeczna przejmuje władzę 
nad inną, społeczeństwa wyłaniają swych wodzów. Stanowi to, rzec można, 
rudymentarny wyraz społecznej przemocy, jaka dokonuje się wobec osoby 
ludzkiej. W przeciwieństwie do takiego stanu rzeczy komunitarność i soboro-
wość uznają bezwzględną, absolutnie nadrzędną wartość osoby i jej wolności.

Komunitarność oznacza zatem duchową jakość człowieka, tworzoną w re-
lacjach międzyludzkich w postaci wspólnoty i braterstwa (obszcznost’ i brat-
stwo). W tym sensie nie jest ona realnością wyosobnioną. Tak więc istnieje 
sumienie osobowe, które jest jednocześnie sumieniem wspólnym (komuni-
tarnym), gdyż – jak pamiętamy – w osobie, w każdym „ja” zawiera się „my”. 
Świadomość moralna jest umiejscowiona w konkretnym człowieku i dlatego 
też w każdym wypadku należy ją ujmować wyłącznie w charakterze jakości 
osobowej. 

 Powyższe rozważania wokół soborowości (raczej omawiamy tę ideę niż ją 
wprost ujmujemy) prowadzą nas w pewnym sensie do punktu wyjścia. Otóż 
najdoskonalszym wyrazem idei soborowości pozostaje wciąż soborowość re-
ligijna. Myśliciel mówi wręcz o soborowości jako wspólnotowości duchowej: 
komunitarności religijnej. Nieprzypadkowo podstawą, do której Bierdiajew na-
wiązywał, była właśnie eklezjologia Chomiakowa. Jeśli bowiem świadomość 
moralna jest „wspólna” – a moja odpowiedzialność jest jednocześnie odpo-
wiedzialnością powszechną, chociaż każdorazowo ukonkretnioną – to tym 
samym jest ona również płaszczyzną wspólnotową („eklezjastyczną”), albo 
inaczej mówiąc –ustanawiającą wspólną więź płaszczyzną religijną. 

Jednakże dzieje religijne splotły się z dziejami państw. Nastąpiła ekstrawer-
sja religii, która dokonała się w wyniku procesu jej upaństwowienia, co musia-
ło wytworzyć szczególnie niebezpieczną sytuację. Tak więc w konsekwencji 
uległy też wypaczeniu idee religijne. W perspektywie dziejów chrześcijań-
stwa obiektywizacja Kościoła oznaczała bowiem powstanie takiego kolekty-
wu, na który można by było przenosić sumienie religijne. To właśnie dlatego 
w chrześcijaństwie dochodziło do – tak w swej naturze przewrotnej, niekiedy 
trudno rozpoznawalnej i nierzadko brutalnej – negacji wolności sumienia re-



158 Wolność w jedności?

ligijnego. W ten sposób rozumianemu kolektywowi kościelnemu rosyjski fi lozof 
przeciwstawiał soborowość (komunitarność religijną), której – jak podkre-
ślał za Chomiakowem – nie można opierać ani na wewnętrznym, ani na ze-
wnętrznym autorytecie, albowiem w swej istocie odwołuje się ona wyłącznie 
do wolności160. W celu wzmocnienia własnego stanowiska myśliciel przywo-
ływał rosyjsko-prawosławną ideę soborowości:

Soborowość kościelna nie opiera się na jakimkolwiek autorytecie, nawet gdyby 
był to autorytet soboru biskupów, a nawet soborów powszechnych, lecz jest prze-
bywaniem we wspólnocie i miłości ludu kościelnego i Ducha Świętego. Nie istnie-
ją zewnętrzne oznaki soborowości, istnieją one tylko dla organizacji państwowej 
i społecznej161.

W przeciwieństwie do soborowości (komunitarności) kolektywizm od-
wołuje się do zasady autorytetu. Wcieleniem autorytatywności pozostaje 
państwo. Cecha ta stanowi część spadku po wciąż jeszcze w historii nieprze-
brzmiałej idei teokracji: współczesny projekt państwowy pozostaje zatem 
w niebezpiecznej bliskości do utopii teokratycznej. W przeciwieństwie do 
zasady państwowej (teokracji ziemskiej) idea Królestwa Bożego stanowi na-
tomiast zasadę anarchistyczną, i z tego chociażby względu należy ją ujmować 
wyłącznie w „prawdach apofatycznych”162. Człowiek jest bowiem istotą auto-
nomiczną. Oczywiście odblasku tej prawdy można się dopatrywać w istnieją-
cych demokracjach, państwach demokratycznych, niemniej w praktyce życia-
-w-demokracji gubi się jakościowe „dobro”. A nawet więcej: gubi się sam 
człowiek, który zostaje zastąpiony przez zrównujący i oparty na kryteriach 
ilościowych proces społeczny163. Pojęcie autonomii odnosi się do sytuacji, 
w której następuje stan zgody między wolnością wewnętrzną i zewnętrzną. 
Idea władzy dotycząca sytuacji poddania człowieka człowiekowi, czyli wła-
dza-nad-człowiekiem, jest dla prawdziwie wolnej świadomości niemożliwa 
do przyjęcia. W tym sensie można mówić o cząstkowej „prawdzie anarchi-
zmu”. Niemniej jednak w obliczu zła-w-świecie nie należy popadać w jało-
wy i niebezpieczny eskapizm. Mimo wszystko państwo powinno istnieć (co 
zresztą pozostaje jedną z głównych oznak niedoskonałości istnienia-w-świe-
cie), ale tylko po to, aby stanąć po stronie tych, którzy mogą być krzywdzeni – 
a zatem wszystkich swoich obywateli. Tak więc funkcję państwa można spro-

160  Zdaje się, że można dokonać generalizacji pewnej uwagi poczynionej przez M. Marko-
vica. Badacz ten utrzymuje, że Chomiakowowski konsensus eklezjologiczny stał się „modelem 
i ideałem” w „fi lozofi i nierówności” Bierdiajewa (nie tylko, lecz fi lozofi i Bierdiajewa tout court – 
dodalibyśmy). Rosyjski fi lozof – przekonująco kontynuuje ten sam badacz – dokonał więc trans-
pozycji konsensusu eklezjologicznego w życie polityczne (por. M. Markovic, La philosophie de 
l’inégalité, op.cit., s. 242 i 275).

161  N.A. Bierdiajew, Carstwo ducha i carstwo kiesarija, op.cit., s. 634–635 (por. wyd. pol., s. 63).
162  Jednakże anarchizm, pozbawiony wymiaru duchowego, popada w destrukcyjną „pustą 

wolność” (por. M. Bierdiajew, Filozofi a nierówności. Listy do nieprzyjaciół. Rzecz o fi lozofi i społecznej, 
przeł. J. Chmielewski, Kęty 2006, s. 158).

163  „Uwierzyliście w demokrację, ponieważ straciliście wiarę w prawdę” – napisał fi lozof 
(ibidem, s. 122). 
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wadzić do zadania obrony wolności i przestrzegania należnych praw. W tym 
zakresie istnienie państwa pozostaje całkowicie usprawiedliwione. Zasada 
władzy państwowej powinna zostać jednak w praktyce znacznie ograniczona 
(przede wszystkim odrzucona zasada władzy dla władzy bądź władzy dla 
mocy państwa) i w sensie dosłownym rozumiana jako obowiązek164. Państwo 
reprezentuje władzę kolektywu i dlatego – niejako od wewnątrz, ze względu 
na tworzące je osoby – powinno być ograniczane. 

Jakie wynikają stąd wskazówki praktyczne? Zapewne należałoby zadać 
klasyczne pytanie: co robić? „Nowy stan kolektywu religijnego (soborowości) 
– podpowiada myśliciel – wiele może zmienić”165. Jeśli chrześcijaństwo histo-
ryczne stanowi w gruncie rzeczy pochodny fenomen socjologiczny, to nale-
żałoby rozpocząć pracę właśnie na tym newralgicznym odcinku. Wychodząc 
bowiem od zmian w „kolektywie religijnym” (tylko pozornie tak niezmien-
nym i trwałym), da się wtórnie oddziaływać na stan i charakter świadomo-
ści religijnej, a tym samym również inicjować przejście od stanu świadomo-
ści „kolektywu religijnego” do świadomości soborowej. Najskuteczniej zaś 
można tego dokonać, odwołując się do eschatologicznego sensu przesłania 
chrześcijańskiego, albowiem sub specie fi nis to, co przemijające (nie-prawdzi-
we i nie-istniejące), jawi się już bez osłon jako fałszywe. A dzięki temu poja-
wia się też szansa na dokonanie w świecie rewolucji ducha. 

Stanowisko Bierdiajewa można zatem – tak jak to staramy się czynić – uj-
mować jako dualizm „królestwa ducha” i „królestwa cezara”. Dualizm ten zarów-
no strukturalizuje myśl fi lozofa, jak i stwarza szansę wolności (otwartości 
wszelkiej myśli domykającej). „Konfl ikt królestwa Bożego i królestwa Cezara 
– jak explicite przyznaje rosyjski myśliciel – w języku fi lozofi cznym oznacza 
konfl ikt podmiotu i przedmiotu, wolności i determinizmu, ducha i zobiekty-
wizowanej natury”166. Jednakże dualizm ten jest i powinien zostać dopełniony 
przez monizm eschatologiczny. Należy przy tym wyraźnie odróżniać monizm 
soteriologiczny, czyli ponadhistoryczne ustanowienie Królestwa Bożego, od 
tych wszelkich wewnątrzświatowych stanowisk monistycznych, które negują 
wymiar duchowy – tak jak to czyni redukcjonizm naturalistyczny. Inne mo-
nistyczne wypaczenie ducha ludzkiego stanowi z kolei pseudo-spirytualizm: 
postawa pasywna i reakcyjna, która bezpośrednio przyczynia się do powsta-
wania „odruchu” duchoburczego167. Najbardziej zaś rzucającym się w oczy – 
w pewnym sensie „zewnętrznym”, lecz przez to wcale nie mniej niebezpiecz-
nym – przykładem owej zniewalającej mocy (nie-mocy ducha) jest monizm 
społeczny, który najpełniej wyraża się w formie tyranii168. Tak więc podejście 
dualistyczne, łączące się z personalizmem, prowadzi ku społeczeństwu ko-
munitarnemu, przenikniętemu „duchem” personalizmu i braterstwa (nowoje 

164  M. Bierdiajew, Niewola i wolność człowieka, op.cit., s. 110.
165  Idem, Autobiografi a fi lozofi czna, op.cit., s. 155.
166  Idem, Niewola i wolność człowieka, op.cit., s. 105.
167  N. Berdiaeff, Au seuil de la nouvelle époque, op.cit., s. 72–73.
168  Totalitaryzm jest problemem religijnym – zauważał myśliciel. Wyraża się w nim tęsknota 

ludzi (dotyczy to zwłaszcza Rosjan) do integralności, czyli światopoglądu całościowego.
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bratskoje obszczestwo), lub ujmując to inaczej ustanawia „wspólnotę komuni-
tarną” (kommiunotarnaja obszczina)169.

Nie ryzykując nadmiernych uproszczeń, możemy przyjąć, że rosyjski my-
śliciel – tak bardzo skupiony na problematyce personalistycznej i próbujący 
jednocześnie radykalnie przekroczyć uparcie narzucającą się jego myśleniu 
perspektywę socjologiczną – uprawiał swoistą fi lozofi ę egzystencjalną170. Pro-
pagowany przezeń personalizm mistyczny prowadził go w stronę „negatyw-
nej socjologii”171. W jej ramach to, co pierwsze w porządku metafi zycznym, 
a mianowicie Wolność, Duch i Osoba (jednym słowem: Istnienie), poprzedza 
– zarówno gnozeologicznie, jak i egzystencjalnie – wszelkie możliwości ujęć 
czysto pojęciowych (formy bytu). Wspólnota duchowa, podobnie jak i osoba 
ludzka są w równym stopniu nie do pomyślenia przez myśl racjonalistyczną. 
Nie należy się zatem dziwić, że fi lozof dużo więcej pisał o wypaczonych sta-
nach „społeczeństwa” niż o głoszonej przez siebie – przyznajmy, że w stylu 
iście profetycznym – nowej „wspólnocie”, mającej stanowić duchowy zalążek 
społeczeństwa komunitarnego. Budując więc fi lozofi ę społeczną na gruncie 
personalizmu apofatycznego (gdyż zarówno Boska, jak i ludzka osoba są ze 
swej istoty nieujmowalne i niewypowiadalne), pozbawiał się zarazem „narzę-
dzi pozytywnych”. A jednak wydaje się, że i tak zdołał wiele na jej temat po-
wiedzieć: Bierdiajewowska „negacja” mimo wszystko okazała się dość płodna.

Filozofi a dla Bierdiajewa to droga duchowa – poszukiwanie zbawienia. 
Metafi zyka eschatologiczna, spoglądająca sub specie fi nis i oczekująca hic et 
nunc końca „tego” świata, dąży do przekroczenia świata obiektywizacji i so-
cjalizacji172. W tym znaczeniu „koniec świata” oznacza wydarzenie egzy-
stencjalne, czyli dokonujące się w czasie egzystencjalnym (scil. duchowym) 
zaistnienie pełni wolności-w-świecie. Dążąc zatem do zwieńczenia procesu 
historycznego umożliwia ono wyjście poza zwyczajny porządek czasu. Tak 
czy inaczej, w obydwu wypadkach jest to „wydarzenie” ponadhistoryczne. 
Etyka – zmagając się z siłami obiektywizacji, konstytuującymi „ten” świat 
– ostatecznie znajduje swoje rozwiązanie w eschatologii173. Najwyraźniej so-
borowość należy więc rozważać w kontekście uniwersalizmu soteriologicznego. 
Jeśli bowiem zbawienie (przemienienie: theosis) jest możliwe wyłącznie we 
wspólnocie z wszystkimi Innymi – w przeciwnym wszak wypadku wcale 
nie nastąpiłoby tak oczekiwane przezwyciężenie świata obiektywizacji (i to 

169  N.A. Bierdiajew, Carstwo ducha i carstwo kiesarija, op.cit., s. 595 i 597 (por. wyd. pol., s. 31 
i 33). W polskim przekładzie zamiast „społeczeństwa komunitarnego” mamy „społeczeństwo 
komunikacyjne” – co zasadniczo zmienia sens. Komunikacja wiąże się bowiem ze stanem „roz-
dzielenia” do jakiego dochodzi w społeczeństwie; jest „symboliczna, a nie „realistyczna”. Nato-
miast „wspólnota komunitarna” została oddana jako „wspólnota komunitatywna”. 

170  Por. M. Bierdiajew, Autobiografi a fi lozofi czna, op.cit., s. 92. Filozof był przekonany, że najo-
ryginalniejsze przejawy fi lozofi i rosyjskiej są bliskie fi lozofi i egzystencjalnej. 

171  M. Styczyński, Bierdiajew: egzystencja autentyczna, czyli negatywna socjologia [w:] Rozprawy 
fi lozofi czne. Księga pamiątkowa w darze Profesorowi Józefowi Pawlakowi, (red.) W. Tyburski, R. Wiś-
niewski, Toruń 2005, s. 142–143.

172  M. Bierdiajew, Niewola i wolność człowieka, op.cit., s. 87.
173  Idem, O przeznaczeniu człowieka, op.cit., s. 298.
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nawet w wypadku projekcji zasad „tego” świata w „tamten” świat: wizji za-
światów) – to Bierdiajewowska soteriologia nabiera charakteru soborowego. 
U rosyjskiego fi lozofa następuje radykalizacja przesłania Mikołaja F. Fiodoro-
wa: nie tylko Wszyscy powinni być wskrzeszeni, lecz jednocześnie powinni 
zostać zbawieni174. U podstaw tego stanowiska stoi dobrze nam już znane 
przekonanie fi lozofa, formułującego je teraz następująco: „Soborowość jest 
mi bliska jako poczucie wspólnej winy, odpowiedzialności za wszystkich”175. 
Zapewne słowa niniejsze można by uznać za egzystencjalno-soteriologiczne 
wnioski wyciągnięte z lekcji udzielonej mu niegdyś przez Dostojewskiego.

* * *

Wspominając o istotnej treści swej fi lozofi i społecznej, w tym przede 
wszystkim o społecznej prawdzie socjalizmu personalistycznego, rosyjski fi -
lozof utrzymywał, że krąg jego idei domknął się. Ale jego twórczość została 
„domknięta” w innym jeszcze sensie, a mianowicie dokonała się jej duchowa 
integracja. Otóż „pniem” Bierdiajewowskiego drzewa wiedzy religijno-fi lo-
zofi cznej pozostaje idea Bogoczłowieczeństwa: 

Bogoczłowieczeństwo – jak podkreślał myśliciel – jest podstawowym tematem 
chrześcijaństwa. Wolałbym powiedzieć nie „Bogoczłowieczeństwo” [bogoczełowie-
czestwo] – wyrażenie ulubione przez Włodzimierza Sołowjowa – a „Bogoczłowie-
czość” [bogoczełowiecznost’]. Chrześcijaństwo jest antropocentryczne176.

Prawda chrześcijaństwa pozostaje więc prawdą ukonkretnioną, czy-
li „wcieloną” i osobową. „Nowa duchowość”, do której myśliciel w sposób 
tak emocjonalny nawołuje, opiera się nie tylko na „wstępowaniu” (droga 
ku Bogu), lecz także „zstępowaniu” (droga ku człowiekowi), gdyż obejmu-
je sobą życie pełnią prawdy w Bogoczłowieczeństwie177. Naszym zdaniem 
perspektywa ta dość dobrze odpowiada założeniom Wyszesławcewowskiej 
„etyki przeobrażonego Erosa”. Można zatem uznać – co też powyżej stara-
liśmy się wykazać – że w „koncepcji” Bierdiajewa przestrzeń pomiędzy kró-
lestwem Ducha i królestwem cezara wypełniają rozważania z zakresu etyki 
paradoksalnej i jej stopni: etyka prawa, odkupienia i twórczości. Obydwie 
metafory dotyczą „rzeczywistości granicznych”, które w przyjętej przez fi lo-
zofa perspektywie antropologicznej stają się alfą i omegą rozwoju człowieka: 
„Dlatego poznanie fi lozofi czne, przezwyciężające obiektywizację i względ-
ność, jest swoimi korzeniami pogrążone w nieświadomości i wznosi się do 
nadświadomości”178. Nie musimy podkreślać, że również pod tym względem 

174  Por. ibidem, s. 284.
175  M. Bierdiajew, Autobiografi a fi lozofi czna, op.cit., s. 63.
176  Idem, Egzystencjalna dialektyka Boga i człowieka, przeł. H. Paprocki, Kęty 2004, s. 23 (por. 

wyd. ros.: Ekzistiencialnaja dialektyka bożestwiennogo i czełowieczeskogo [w:] idem, O naznaczenii czło-
wieka. Ekzistiencialnaja dialektyka bożestwiennogo i czełowieczeskogo, Moskwa 1993, s. 266). 

177  Idem, Los człowieka we współczesnym świecie, op.cit., s. 235.
178  Idem, O przeznaczeniu człowieka, op.cit. s. 19. 
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myśl Wyszesławcewa wykazuje powinowactwo z poglądami Bierdiajewa. 
Oczywiście pojawiały się jednak i różnice. Dotyczyły one kilku kwestii, które 
ostatecznie znalazły swój wyraz w rozbieżnościach fi lozofi cznych (nie licząc, 
rzecz jasna, tych życiowych).

Wyszesławcew zarzucał Bierdiajewowi brak rozpoznania i ignorowanie 
fenomenu „złej twórczości”179. W jego przekonaniu – jak to już doskonale wie-
my – obok „dobrej” istnieje również „zła” twórczość: wykazująca wszystkie 
cechy „prawdziwej” twórczości, niemniej realizująca je ze „znakiem minus”. 
Podobnie utrzymywał Sergiusz Lewicki, który wprost twierdził, że pytanie 
o złą twórczość pozostaje u Bierdiajewa bez odpowiedzi180. Główny zarzut 
Wyszesławcewa sprowadzałby się więc do tego, że Bierdiajew nie wskazał 
wyraźnego kryterium (jakby w ogóle samego tego problemu nie zauważał), 
które pozwalałoby przeprowadzić wyraźne rozróżnienie między „dobrą” 
i „złą” twórczością – gdyż tak naprawdę twórczość utożsamił ze świętością. 
Sprawa ta wszak nie jest aż tak jednoznaczna, jak chciałby ją postrzegać Wy-
szesławcew181. Bierdiajew stale podkreśla, że: „Twórczość jest twórczością 
z niczego, tj. z wolności, gdyż wolność właśnie jest nicością”182. A skoro jest 
tak, to i sama twórczość jest sublimacją pierwotnej (scil. meonicznej) wolno-
ści, która dokonuje się na poziomie „świata”. Sublimacją wolności rozpiętej 
między „dobrem” i „złem” i dążącej ku swej pełni „ponad dobrem i złem”. 
Można powiedzieć, iż dla Bierdiajewa akt twórczy utożsamia się z aktem 
wolności (wyzwolenie-od-świata); to dlatego wszelka działalność zasadzają-
ca się na twórczości jest wyjściem-poza-świat, co zarazem oznacza, że jest 
rozstrzygnięciem ponadetycznym. Działanie w świecie pozostaje zawsze 
skażone niepełnością – tragizmem twórczości, której rezultaty każdorazowo 
pozostają wyalienowane i włączone w zestaw „rzeczy zrobionych”. Wydaje 
się jednak, że w przedziale „tego” świata możliwa jest pewna hierarchiza-
cja. Historia ludzka to skomplikowana tkanka aktów wolności – niejako roz-
błysków światła w ciemnościach świata. W granicach trwania historycznego 
końce z reguły nie przypominają swych początków. Bierdiajew wskazywał na 
kolejne przykłady „dobrej” twórczości, które wyradzały się w „zło”. W jego 
oczach świat jawił się jako stan przemieszania różnych „prawd”. I tak u pod-
staw chrześcijaństwa historycznego fi lozof odnajdywał „twórczą prawdę” 
chrześcijaństwa autentycznego, u podstaw humanizmu (okresu trecento) do-
strzegał z kolei autentyczną twórczość, we wczesnej zaś myśli marksowskiej 
widział „prawdziwą troskę humanizmu”. Co więcej, nawet technika i maszy-
nizm – oprócz zagrożeń (a staje się tak wtedy, gdy rozwój techniczy odrywa 
się od innych dziedzin życia człowieka i w konsekwencji obiera stronę anty-

179  B.P. Wyszesławcew, Krizis industrialnoj kultury [w:] idem, Krizis industrialnoj kultury. Iz-
brannyje soczinienija, Moskwa 2006,  s. 605. 

180  S.A. Lewickij, Tragedija swobody [w:] idem, Tragedija swobody. Izbrannyje proizwiedienija, 
Moskwa 2008, s. 486.

181  Por. S. Mazurek, Charis i charisma (Borys Wyszesławcew) [w:] idem, Utopia i łaska. Idea rewo-
lucji moralnej w rosyjskiej fi lozofi i religijnej, Warszawa 2006, s. 190.

182  M. Bierdiajew, O przeznaczeniu człowieka, op.cit., s. 71.
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humanistycznej, autodestrukcyjnej „złej twórczości”) – posiadały dlań cha-
rakter kosmogoniczny i dlatego należy je rozważać jako część dokonującego 
się w granicach historii procesu urzeczywistniania Królestwa Bożego. Uogól-
niając, można rzec, iż to, co gorące, twórcza erupcja ducha, zastyga w lawę hi-
storii – ciąg tworów obiektywizacji. Tak więc całkowite przezwyciężenie tego 
stanu rzeczy może nastąpić dopiero w wyniku przekroczenia kondycji czysto 
historycznej, czyli w perspektywie eschatologicznej. Z tego też względu, być 
może, należałoby się zastanowić nad tym, czy wprowadzenie kryterium „do-
brej” i „złej” twórczości do fi lozofi i Bierdiajewa nie jest wyłącznie problemem 
terminologicznym183?

Innym natomiast zagadnieniem, rzucającym nieco więcej światła na kwe-
stię natury i sensu twórczości, jest ponadetyczny charakter etyki Bierdiaje-
wa, na co notabene zwracał uwagę wielokrotnie już przywoływany Lewicki184. 
Przekraczając bowiem kategorie świata zobiektywizowanego, Bierdiajewow-
ska etyka nie posiada odpowiednich narzędzi, które mogłyby służyć do roz-
graniczenia „dobrej” i „złej” twórczości; wydaje się, że w swych podstawo-
wych rozstrzygnięciach pozostaje ona „poza dobrem i złem”. Dlatego też na 
gruncie założeń ogólnofi lozofi cznych trudno mówić o twórczości w sensie 
„dobra” i „zła”, gdyż Bierdiajewowska etyka najwyraźniej zmierza do ich 
przekroczenia: ponad-dobra. Można zatem powiedzieć, że kategorie „do-
brej” i „złej” twórczości nie mają u Bierdiajewa zastosowania, po prostu nie 
odpowiadają założeniom jego myśli. Co jednak nie oznacza, że myśliciel nie 
dostrzegał samego problemu: nie bez przyczyny wszak uparcie mówił o tra-
gizmie twórczości, personalizacji i depersonalizacji każdego aktu ludzkiego, 
wolności i zniewolenia człowieka.

Bierdiajew dostrzegał tragizm swej własnej sytuacji: tragizm fi lozofa wol-
ności żyjącego w świecie zniewolenia. Wiąże się z tym kolejny zarzut, który 
został sformułowany pod jego adresem przez Wyszesławcewa. Według tego 
ostatniego, słaby protest Bierdiajewa przeciwko marksizmowi-leninizmowi 
wynikał z jego życia na Zachodzie, w związku z czym świadomość jego zo-
stała niejako uśpiona w wyniku naturalnego zanurzenia w atmosferę wolno-
ści185. Czyżby więc Wyszesławcew sądził, że „duch” demokracji stępił wrażli-
wość fi lozofa z Clamart? Wyszesławcew przeciwstawiał Bierdiajewowi swój 
własny realizm (polityczny). Wiemy skądinąd, iż ta realistyczna postawa fi -
lozofa nie zawsze prowadziła go po prostych ścieżkach. Zapewne też jego 
powojenne prodemokratyczne skłonności odegrały w tej ocenie dość dużą 

183  Bierdiajew, co prawda, posługuje się takimi określeniami, jak „zła twórczość”, „twór-
czość w imię diabła”, „antychrystusowa twórczość”, jednakże zdaje się ich używać w sensie dlań 
„niewłaściwym” (antonimicznym); jako że pozostaje ona pogrążona w świecie obiektywizacji, 
nie jest to twórczość w sensie Bierdiajewowskim: gdzie nie ma wolności, tam nie ma twórczości. 
Jednoznacznie wszak podkreślał, że „nie wolno twórczości oddawać diabłu” (por. M. Bierdiajew, 
Zbawienie i twórczość [w:] idem, Głoszę wolność. Wybór pism, przeł. H. Paprocki, Warszawa 1999, 
s. 83–84).   

184  Por. niżej rozdz. V, 2, s. 254.
185  B.P. Wyszesławcew, Krizis industrialnoj kultury, op.cit., s. 477.
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rolę. Nic więc dziwnego, że Bierdiajewowska nieprzejednana postawa wo-
bec demokracji, przy jednoczesnym korzystaniu z jej realnych dobrodziejstw, 
musiała wzbudzać u krytyka podejrzliwy dystans. Z punktu widzenia Wy-
szesławcewa Bierdiajew żył, działał i myślał w sposób nader dwuznaczny. To 
właśnie dlatego „fi lozof wolności” popadł w tak nierozważny i w gruncie rze-
czy niezrozumiały „utopizm profetyczny”. Żywił on bowiem nierealistyczne 
przekonanie, iż na fundamencie gospodarki nakazowo-socjalistycznej może, 
a nawet powinna rozwijać się wolność twórczości duchowej; próbował za-
tem niejako „ożenić wodę z ogniem”. Innymi słowy – połączyć swój osobisty 
„kompleks marksowski” (czyż nie jest to argument ad hominem, odwołujący 
się do marksistowskiej przeszłości fi lozofa?) z fi lozofi ą wolności absolutnej186. 
A to, rzecz jasna, nie mogło się powieść. Wbrew zdaniu Wyszesławcewa 
należy jednak przyznać, że sam Bierdiajewowski namysł nad marksizmem 
i komunizmem, jego prawdą i fałszem, na pewno zasługuje na baczniejszą 
uwagę. 

Konkludując: można odnieść wrażenie, że dla Bierdiajewa komunizm sta-
nowił nader dogodny, jakkolwiek negatywny punkt odniesienia dla rozwi-
nięcia jego własnej intuicji soborowości. W istocie już samo życie w czasach 
triumfu idei antypersonalistycznej i kolektywistycznej na tyle mocno moty-
wowało fi lozofa, aby przynajmniej próbować jej przeciwdziałać. Komunizm 
nie stanowił jedynie tła dla „pozytywnej” części wykładu idei Bierdiajewa. 
Walka z komunizmem, czyli uspołecznioną obiektywizacją, była bowiem we-
wnętrzną walką idei, którą prowadził on na własnym terenie. A czynił tak 
w myśl przekonania, że walka ze zniewoleniem powinna się rozpoczynać 
od zmagań wewnętrznych, od przezwyciężenia własnych ograniczeń. Aby 
być skutecznym, oswobodzenie zewnętrzne musi przychodzić po wyzwole-
niu wewnętrznym. Wszak wszystko to, co istotne, dokonuje się w wymia-
rze duchowym. W przeciwnym wypadku walka taka skazana jest na klęskę; 
co zresztą rosyjski fi lozof w dość sugestywny sposób wykazywał w swych 
analizach. Należy podkreślić, że w przekonaniu myśliciela przeciwstawienie 
się komunizmowi było zaledwie „wycinkową” walką ze „złem tego świata”. 
Komunizm marksistowski jest tylko częścią – aczkolwiek najskrajniejszą i naj-
groźniejszą – dziejów kultury europejskiej. Czy wobec tego wraz z „upad-
kiem komunizmu” musi też nastąpić zmierzch – zapoczątkowanej przez Bier-
diajewa – walki fi lozofi cznej? Oczywiście teza taka byłaby przedwczesna, 
a tym samym nierozważna. Wszystko bowiem zależy od perspektywy, jaką 
zastosujemy do odczytywania fi lozofi cznej propozycji Rosjanina. W jego zaś 
ocenie komunizm był szczególnym, historycznym przejawem antywolnoś-
ciowej i zniewalającej siły (a może raczej inercji?) „tego” świata, z którą ludz-
kość stale musi się konfrontować. Duch Wielkiego Inkwizytora bynajmniej 
nie odszedł do lamusa historii. Wyzwanie symbolizowane przez jego postać 
pozostaje nadal jak najbardziej aktualne. 

186  Ibidem, s. 496.
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Na zakończenie tej części rozważań poczyńmy zatem ostatnią uwagę. 
Otóż zdaje się zawierać nieco racji przekonanie, że: „Bierdiajewa można kry-
tykować i z nim się spierać dopiero po uprzednim poddaniu się mu”187. Nie 
można jednak zgodzić się z tą opinią w całej jej rozpiętości. Nie każdy, kto 
chce zrozumieć myśl fi lozofa, musi jednocześnie dążyć do całkowitego, in-
tegralnego jej przyjęcia; wszak pozostawałoby to w zasadniczej niezgodzie 
z duchem fi lozofi i Bierdiajewa. A wynika stąd jeszcze jeden paradoks Rosja-
nina: wezwanie do myślenia i niemożność współmyślenia, co oznacza rów-
nież nawoływanie do tworzenia wspólnoty bycia i niemożność przekroczenia 
samotności-w-świecie. To ostatnie zaś podaje w wątpliwość tak uparcie prze-
zeń podkreślany „soborowy”, wspólnotowy wymiar jego fi lozofi i.

187  R. Riedlich (red.), Fiłosofi ja ducha N.A. Bierdiajewa, op.cit., s. 29.
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(demokratyzm soborowy Borysa Wyszesławcewa)

Człowiek Zachodu mówi o braterstwie jako o wielkiej sile napędowej ludzkości,
 nie domyślając się, że nie ma skąd wziąć braterstwa,

 jeśli go brak w rzeczywistości.

Fiodor Dostojewski 

W dobrym mieście eros jest po prostu podporządkowany temu,
czego wymaga miasto.

Leo Strauss

1. KILKA UWAG Z ZAKRESU ETYKI SPOŁECZNEJ

Etyczne poglądy Wyszesławcewa mogą być rozważane jako prolegomena 
do jego własnej teorii społecznej. Z tego względu należy je uznać za część 
antropologii i fi lozofi i kultury, stanowiące także istotne zaplecze analiz spo-
łecznych. Innymi słowy, opowiadamy się za stanowiskiem uznającym ciągłość, 
czyli dostrzegamy kontynuację zasadniczych wątków w przedwojennej i po-
wojennej fi lozofi i Wyszesławcewa. Filozofi a ta w sposób mniej lub bardziej 
udatny łączyła w sobie niektóre wątki etyczne i społeczne; na co zresztą zwra-
caliśmy już uwagę w podsumowaniu rozważań poświęconych etycznym 
aspektom fi lozofi i Rosjanina1. Wzbogacając nasz ogląd o Bierdiajewowską 
„etykę paradoksalną” i jej implikacje społeczne oraz – avant tout – wskazując 
na doniosłość idei soborowości (gdyż przecież nie społecznej „koncepcji so-
borowości”, albowiem ta wciąż jeszcze wydaje się niewystarczająco rozpra-
cowana), możemy wreszcie przejść do wykładu podstaw fi lozofi i społecznej 
Wyszesławcewa. Przyjrzyjmy się zatem ukonkretnionej walce fi lozofa z „bez-
dusznością” kultury industrialnej i jej konfrontacji z „duchem” soborowości. 
Duchem spełniającym się nie poza i ponad historią (tak jak dokonuje się to 
w opcji Bierdiajewa), ale realizującym się w bieżącym porządku życia spo-
łecznego. 

1  Por. zakończenie rozdz. II, 6, s. 98.
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W samym centrum zagadnienia społecznego rosyjski myśliciel ustawiał 
problem władzy, który, rzecz jasna, łączył z problematyką wolności. Być 
może wcale nie jest przesadne stwierdzenie, iż całe to zagadnienie w istocie 
sprowadza się do duchowych podstaw organizacji społecznej. Można więc utrzy-
mywać, że władza i wolność są dwiema uzupełniającymi się stronami tego 
samego zagadnienia społecznego (scil. organizacyjnego). W przekonaniu Wy-
szesławcewa zasady etyczne zachowują swoje znaczenie nie tylko w życiu 
indywidualnym, lecz dotyczą także życia społecznego i politycznego, a na-
wet więcej – stają się dla tych ostatnich zasadniczymi kryteriami. Rosyjski fi -
lozof dostrzegał dwie drogi rozwoju społecznego, które w dziejach ludzkości 
były, i nadal są, urzeczywistniane w bardzo różnym stopniu i w odmiennych 
konfi guracjach. Wskutek przeprowadzonego rozgraniczenia pojawia się al-
ternatywa: albo dopuszcza się możliwość przestępstwa (priestuplienije), trak-
towanego jako skuteczny środek do zdobycia władzy, albo też pryncypialnie 
odrzuca się jakąkolwiek przemoc w praktyce życia społecznego. O ile obranie 
pierwszej drogi prowadzi do tyranii, o tyle celem drugiej pozostaje prawny 
ideał „organizacji-bez-władzy”2. 

Na gruncie fi lozofi i społecznej rosyjski myśliciel stopniowo dokonuje prze-
sunięcia akcentu z poziomu władzy na problematykę prawną. Zgodnie z tą 
uwagą to właśnie prawo, a nie władza, staje się szansą na nieprzymusowe 
zorganizowanie życia społecznego. Zapewne ideałem przyświecającym owym 
przemyśleniom była – stopniowo się w nich odsłaniająca i świadomie kształ-
towana – koncepcja duchowych podstaw życia wspólnotowego, czyli idea 
soborowości (sobornost’). Nacisk został więc położony na ideał „organizacji-
-bez-władzy”, a zatem i na ideę soborowości, pojmowanej jako duchowa prze-
strzeń wolności społecznej, w której możliwe byłoby pełne urzeczywistnienie 
podmiotu jako osoby. W swej fi lozofi i społecznej Wyszesławcew – nieco od-
miennie rozkładając akcenty niż czynił to na gruncie teorii etycznej – przy-
znaje istotną wartość prawa rozumianego w sensie podmiotowym. Przypo-
mnijmy, że rosyjski myśliciel w okresie poprzedzającym pracę nad „etyką 
przeobrażonego Erosa” wyraźnie podkreślał: „Apostoł Paweł postawił sobie 
za cel zniesienie rygoryzmu prawnego i faryzeizmu, ale uznaje wartość prawa 
podmiotowego…”3. Przyjmował zatem konieczność ochrony indywidualnej 
i społecznej sfery wolności. Pozycja apostoła pozostaje więc nienaruszona. 
Zachowuje swą aktualność także wezwanie do poszukiwania Królestwa Bo-
żego – poszukiwania, o którym w ślad za św. Pawłem fi lozof tak wiele mówił 
w swych rozważaniach etycznych. Właściwie rzecz ujmując, można by owo 
przesłanie sprowadzić do jego podstawowego, w gruncie rzeczy aksjologicz-
no-etycznego, znaczenia: „Duch powinien – jak pisał z pełnym przekonaniem 
– ukierunkować się ku wyższym wartościom: sprawiedliwości, soborowości, 

2  B.P. Wyszesławcew, Dwa puti socialnogo dwiżenija, „Put’” 1926, nr 4, s. 96–97 [reprint: Put’. 
Organ russkoj rieligioznoj mysli, kniga 1 (I–VI), Moskwa 1992].

3  Ibidem, s. 103.
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miłości; tylko wtedy wartość niższa zachowuje swój sens”4. Zagadnienie spo-
łeczne należy zatem traktować i rozwijać jako istotną część etyki społecznej:

Zagadnienie społeczne jest poczuciem wspólnotowej [sobornoj] winy ludzkości, 
poczuciem odpowiedzialności za defekty prawa i gospodarki. Defekt prawa nie 
jest tylko techniczną niedoskonałością, ale jest niesprawiedliwością, jest władzą 
nieprawomocnego prawa [nieprawogo zakona] i w związku z tym niesprawiedli-
wość nie ma [charakteru] indywidualnego, lecz społecznie zorganizowany, tzn. 
jest najniebezpieczniejszą i najcięższą niesprawiedliwością. Grzech społeczny jest 
w swych konsekwencjach grzechem najcięższym…5.

Obydwie wspomniane drogi rozwoju społecznego dotyczą charakteru 
władzy i sposobów określenia relacji, jakie zachodzą między władzą i wol-
nością. Rozwiązują je jednak w sposób całkowicie odmienny, nawzajem się 
wykluczający. Pierwsza z nich zmierza w stronę tyranii, druga zaś – będąc 
w istocie ochroną wolności – prowadzi do demokracji, rozumianej jako praw-
na realizacja ideału wolnej wspólnotowości. Przyjrzyjmy się wpierw „dro-
dze władzy”, aby po prześledzeniu wielu jej bezdroży, móc skierować uwagę 
w stronę społeczeństwa prawnej „bez-władzy”. 

2. TRAGICZNA ANTYNOMIA WŁADZY

Polityka nie jest niezależna od etyki, chociaż niekiedy usilnie stara się od 
niej uwolnić. Nie można bowiem zapominać, że władza w sposób niezapo-
średniczony dotyczy ludzkiej wolności zarówno w jej indywidualnym, jak 
i społecznym wymiarze. A to będzie w ocenie fi lozofa wymagało pogłębio-
nego podejścia etycznego; podejścia, którego teoretycznych podstaw może 
dostarczyć właśnie etyka sublimacji. W swych rozważaniach poświęconych 
zagadnieniu władzy Wyszesławcew odwoływał się do świadectw literatury, 
w tym również do poezji – jakkolwiek, zdawałoby się, dziedziny dość dalekiej 
od przyziemnej „prozy” władzy. Otóż myśliciel dostrzegał w Aleksandrze 
Puszkinie „poetę wolności” i to na przykładzie jego twórczości wskazywał 
na zagrożenia wiążące się ze sprawowaniem władzy politycznej. Trzeba po-
wiedzieć, że niezależnie od formy – artystycznej, fi lozofi cznej – problematyka 
ta dotyka kwestii zasadniczych. W ogólnym ujęciu można bowiem zasadnie 
mówić o tragedii władzy, która w całej swej „przewrotnej” pełni ujawnia się 
w dialektyce wolności i niewoli politycznej:

Tragedia władzy sprowadza się do tego, że wzbudza ona protest wolności re-
wolucyjnej; tragedia wolności rewolucyjnej polega na tym, że wzbudza ona wro-

4  B.P. Wyszesławcew, Christianstwo i socialnyj wopros, Paris–Warszawa 1929, s. 17.
5  Ibidem, s. 30.
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dzony instynkt władzy w samych oswobodzicielach. (…) Tragedia władzy i wol-
ności sprowadza się do jednej i tej samej prawdy tyranii i jej obalenia6.

W twórczości Puszkina myśliciel doszukiwał się szczególnego wejrzenia 
historiozofi cznego, którego złożoność dałoby się sprowadzić do nieustannego 
konfl iktu między władzą i wolnością. Wychodząc od początków dziejów, na 
etapie „dzieciństwa narodów” można mówić o tyranii legalnego samowładz-
twa bądź monarchii patriarchalnej, która jednakże – spoglądając na to z per-
spektywy późniejszych dziejów – prędzej czy później zostaje obalona w imię 
wolności rewolucyjnej. Władza rewolucyjna zaś – jeśli rzeczywiście chciała 
(a z reguły władzę oddaje się niechętnie) zachować swój stan posiadania – 
musiała się odwoływać do terroru, co w dalszej perspektywie skutkowało 
obaleniem jej rewolucyjnej tyranii i zwycięstwem wolności gwarantowanej 
prawnie. Oczywiście, dla samego Puszkina głównym punktem odniesienia, 
praobrazem i symbolem takiego rytmu dziejowego była rewolucja francuska. 
Spojrzenie poety wcale jednak nie ograniczało się do przeszłości (w ocenie fi -
lozofa stanowi to o jej szczególnej wartości), lecz było zarazem „poetyckim 
wglądem” w ową zadziwiającą dialektykę rewolucji i jej nie mniej intrygującą 
historyczną rytmiczność:

(…) rewolucja niszczy tę samą wolność, w której imię wybuchła, i rodzi tyranię, 
starającą się podtrzymywać samą siebie, tj. ponowny „konserwatyzm” i reakcję, 
o wiele bardziej obawiające się nowej rewolucji i nowego ustanowienia wolności. 
Nagromadzenie grzechów i pomyłek legalnej władzy mści się nagromadzeniem 
przestępstw nielegalnej tyranii7.

A wynika stąd jednoznaczny wniosek – dotyczący nie tyle przeszłości, co 
raczej kierujący się w stronę przyszłości – czyli przekonanie, iż tak napraw-
dę wolność zagwarantować można tylko w ramach liberalnego państwa pra-
wa, które odwołuje się do ideałów „prawa” i „sprawiedliwości”8. Co praw-
da, myśliciel przyznaje, że u samego Puszkina nie znajdujemy wystarczają-
co rozwiniętej czy też teoretycznie rozpisanej „fi lozofi i wolności”. Chociaż 
rozważania poety stanowią zaledwie „poezję wolności”, niemniej to właśnie 
ona – jak każda prawdziwa poezja – zawiera w sobie mądrość, i tę „mądrość 
w przebraniu piękna” powinien dostrzec fi lozof. Na co zatem wskazuje Pusz-
kinowska „poezja wolności”? Próbując odpowiedzieć na to pytanie, należy 
wpierw uznać, że wolność jest wartościowa na wszystkich swych poziomach, 
począwszy od najniższej, „podświadomej”, a skończywszy na jej stopniu naj-
wyższym – wolności twórczej9. Otóż przesłanie genialnego poety – podkre-
śla Wyszesławcew – zawiera się w tezie, że wolność rewolucyjna, politycz-

6  B.P. Wyszesławcew, Wiecznoje w russkoj fi łosofi i [w:] idem, Krizis industrialnoj kultury. Iz-
brannyje soczinienija, Moskwa 2006, s. 631.

7  Ibidem, s. 636.
8  Wyszesławcew odwołuje się do biblijnych znaczeń tych dwóch pojęć, por. Ps 33, 5; 99, 4; 

119, 121.
9  B.P. Wyszesławcew, Wiecznoje w russkoj fi łosofi i, op.cit., s. 643.
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na, obywatelska i prawna wcale nie wyczerpują treści wolności prawdziwej, 
istotnej – tą jest bowiem wolność indywidualna, „konkretne życie osoby”. 
Dotyczy to w równym stopiu osoby indywidualnej, co i osoby zbiorowej, na-
rodu. W związku z taką a nie inną konstatacją pojawia się więc wymóg wska-
zania i wypracowania wpierw duchowych, a następnie również formalnych 
gwarancji dla wolności.

Polityczny i antropologiczny fenomen władzy jawi się zatem w sposób 
nieco zagadkowy. Można powiedzieć, że władza jest tyle siłą przyciągającą, 
co też odpychającą; niejako dwulicową. Umożliwia ją pewna skłonność, stała 
antropologiczna, wyrażająca się w przekonaniu, że ludzie to „buntownicy, 
którzy szukają tego, przed czym mogliby się pokłonić” – tak przynajmniej 
głosiła mądrość Wielkiego Inkwizytora10. Z władzą wiąże się też swoista „mi-
styka” – mistyka „dwulicowego demona”. Oprócz dość pospolitej „żądzy 
władzy” jest w niej obecny także motyw „odrzucenia”. Filozof utrzymuje, że 
w tej instynktownej repulsji, albo nawet świadomej odmowie uczestnictwa, 
można odnaleźć nie tylko jakiś rys hinduskiej nieufności wobec świata (to 
część „drogi azjatyckiej” – o której już wspominaliśmy11), ale także – co znacz-
nie bliższe stanowisku rosyjskiego fi lozofa – elementy anarchizmu chrześci-
jańskiego, powołującego się na przesłanie biblijne. Wreszcie – zacieśniając ten 
krąg interpretacyjny – można dostrzegać w niej pewną cechę rosyjską, nie-
jednokrotnie ujawniającą się zarówno w historii politycznej, jak i duchowych 
dziejach narodu rosyjskiego. Na poparcie tej intuicji myśliciel przywoływał 
legendę związaną z carem Aleksandrem I, mówiącą o jego samowolnym 
zrzeczeniu się władzy tylko po to, aby następnie móc pędzić żywot na Sy-
berii pod przybraną postacią Fiodora Kuźmicza. W tym samym celu fi lozof 
przywoływał na pamięć także obrzęd schimy, podczas którego – w obliczu 
nadchodzącej śmierci – rosyjski car miał symbolicznie zrzekać się swej wła-
dzy w imię Chrystusa, a więc – można rzec – „oczyszczał się” z winy, jaka 
z natury rzeczy ciąży na człowieku sprawującym władzę, każdym jej „dzier-
życielu”, a tym bardziej – samodzierżawcy. Wydaje się czymś oczywistym, że 
przywołując ambiwalentny stosunek cara do sprawowanej przez niego funk-
cji imperatorskiej, fi lozof chciał nade wszystko wskazać na dwuznaczność, 
jaka łączy się ze sprawowaniem władzy.

Z historii tej można również odczytać nieco więcej, a mianowicie przeko-
nanie, iż natura władzy jest antynomiczna tout court. Władza może bowiem 
pochodzić – jak to myśliciel ujmuje, posiłkując się przy tym obrazowaniem 
religijnym – „od Boga” lub „od diabła”. W tej kwestii rosyjski fi lozof powo-
ływał się na rozróżnienie Leona Petrażyckiego, dla którego władza przybie-
ra dwojaki sens – „służebny” i „pański”; co zresztą doskonale odpowiada 
powyżej przywołanej jej podwójnej genealogii12. Spośród przykładów przy-

10  Ibidem, s. 679.
11  Por. wyżej rozdz. II, 3, przyp. 54. 
12  Władza służebna (społeczna) wiąże się z prawnymi obowiązkami troszczenia się o do-

bro podwładnych czy dobro wspólne. Władza pańska – to władza „władcy-pana” dążącego do 
swych własnych celów i interesów, zazwyczaj wiążą się z nią obowiązki podwładnych, rozumia-



172 Wolność w jedności?

taczanych przez fi lozofa warto się przyjrzeć przynajmniej temu, w jaki spo-
sób w tradycji rosyjskiej dochodziło do przemieszania obydwu tych znaczeń. 
Otóż nastąpiło w niej zrównanie władzy Boskiej i ludzkiej, czemu – zarówno 
w teorii, jak i w praktyce – najpełniejszy wyraz dał car Iwan IV Groźny, który 
idąc dość wiernie za nauką Josifa Wołockiego (1439–1515), utożsamiał boską 
i absolutną władzę z ziemską, ludzką i… własną13. Jeśli przywołamy ponadto 
– niejako rozwijając myśl fi lozofa – pewną cechę doktryny josifl an (konty-
nuatorów nauki Josifa Wołockiego), to chyba tym bardziej stanie się dla nas 
oczywista przynależność tak rozumianej i, co gorsza, faktycznie sprawowanej 
władzy do kategorii władzy pańskiej, „diabelskiej”. Chodzi mianowicie o po-
stulat taktycznej „przebiegłości” (kowarnost’)14, która w przekonaniu adeptów 
tej doktryny miała rzekomo odzwierciedlać samą „przebiegłość Boga” w Jego 
zbawczym zamyśle, a tym samym dopuszczać wszelkie nadużycia, byleby 
tylko były one dokonywane w imię władzy. A z takiego „teoretycznego” 
przyzwolenia nie omieszkali skwapliwie skorzystać „groźni” carowie Rosji. 
Można więc rzec, iż mamy tutaj do czynienia z próbą specyfi cznie rosyjskiego 
ujęcia fenomenu władzy, które pozostaje głęboko osadzone we wschodniej 
tradycji (bizantyńskiej i azjatyckiej); co bynajmniej nie pozbawia przydatności 
samego tego opisu w ramach uniwersalnego namysłu nad naturą i sensem 
władzy jako takiej. 

Władza i hipnoza, jaką wywiera ona na ludzi, pozostaje zjawiskiem tajem-
niczym i wymykającym się wszelkim całościowym oraz racjonalnym opisom 
teoretycznym. Być może pewnym kluczem do niej może się jednak okazać 
teoria sugestii:

Życie społeczne i polityczne chętnie i w znacznym stopniu świadomie przyj-
muje sugestię. Istnieją metody sugestii społecznej, oddziaływania na podświado-
mość społeczną i fantastycznie podatną podświadomość tłumu (…). Takimi są ha-
sła, pochody, parady, procesje, salwa armatnia itp. Każdy wódz jest demagogiem, 
„poddaje sugestię”, zgodnie z wszelkimi zasadami „sugestii”, oddziałuje na pod-
świadomość społeczną poprzez wyobrażenie, odwołując się przy tym do ukrytych 
w niej afektów15.

Władza nie rozgrywa się wyłącznie w zewnętrznej relacji „władającego” 
i „poddanego” – chociaż z punktu widzenia fenomenu społecznego pozostaje 
ona zasadnicza. Na pewno relacja ta sięga o wiele głębiej, albowiem dotyka 
samej istoty człowieka, jego duchowości i wewnętrznej wolności. W opisach 
władzy u Wyszesławcewa wyczuwalna jest świadomość odległego, aczkol-
wiek wciąż jeszcze podświadomie uobecniającego się w niej archaicznego 

ne jako „służenie panu”, por. L. Petrażycki, Teoria prawa i państwa w związku z teorią moralności, 
opr. J. Lande, Warszawa 1959, t. 1, s. 278–279. 

13  Por. N.N. Aleksiejew, Christianstwo i idieja monarchii, „Put’” 1927, nr 6, s. 21 [reprint: Put’. 
Organ russkoj rieligioznoj mysli, kniga 1 (I–VI), Moskwa 1992].

14  W pewnym sensie koncepcja kowarnosti przypomina od strony teoretycznej Heglowskie 
pojęcie „chytrości rozumu”, a także w wymiarze praktycznym koresponduje z symbolem lwa 
i lisa (bardziej z tym drugim) u N. Machiavellego (Książę, rozdz. XVIII).

15  B.P. Wyszesławcew, Wnuszenije i religija, „Put’” 1930, nr 21, s. 66.
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sacrum, czyli religijnych źródeł władzy. Wydaje się, że owe „archaiczne” 
i „sakralne” jej korzenie wciąż jeszcze rozbudzają nieposkromione i tak na-
prawdę nigdy do końca niezaspokojone aspiracje, nader często prowadzące 
do spektakularnych upadków ludzi władzy. Wewnętrzna rozpiętość władzy 
i brak poczucia jej granic wzbudzają wewnętrznie sprzeczne stany uczuciowe. 
Jednostki sprawujące władzę nolens volens stają się jej ofi arami, przez swoją 
działalność zawiązują – wykorzystajmy terminologię Schelera – „tragiczny 
węzeł”. Najczęściej zachodzi to w sytuacji, gdy intencje jednostek zderzają się 
z niezależnym od nich porządkiem rzeczy i zasad społecznych. Szczególnie 
charakterystycznym momentem władzy jest jej skłonność do tak czy inaczej 
rozumianej (nawet w przebraniu fi lantropii) przemocy: „(…) uznanie przez 
nią zbrodni jest achillesową piętą władzy”16 – w tej kwestii fi lozof nie pozosta-
wiał zatem żadnych złudzeń. Oczywiście, podążanie tą ścieżką prowadzi z re-
guły do ustanowienia władzy „diabelskiej”, która prędzej czy później prze-
radza się w tragiczną tyranię (zbrodnia pociąga za sobą zbrodnię). W takim 
granicznym przypadku sprawowanie władzy dokonuje się w jej wyłącznym 
interesie – nawet sprawujący ją tyran staje się tylko głównym poddanym. Nic 
więc dziwnego, że przy takim ujęciu władza jawi się jako przeciwieństwo wol-
ności. Rzecz jasna, może ona przy tym przybierać różne i niekiedy sprzeczne 
postacie: tyranii klasycznej, wschodniej despotii, państwa policyjnego, pań-
stwa światopoglądowego, współczesnego totalitaryzmu, kolektywizmu, in-
dustrializmu itp.

Uogólniając: z relacją władzy mamy do czynienia w każdym takim przy-
padku, w którym istnieje „rozkaz i podporządkowanie” (prikaz i podczinieni-
je); ale jednocześnie musi to być, jak dodawał myśliciel, „społeczny fenomen 
władzy”17. Wyraźnie nawiązując do etyki sublimacji Wyszesławcew mówił 
o ustanowieniu władzy w wyniku „sugestii absolutnej zależności”. Władza 
„silna” cechuje się bezwarunkowością, albowiem niesie w sobie wymóg cał-
kowitego podporządkowania się jej zwierzchnictwu, i to „bez słowa sprzeci-
wu”. Naturę tej relacji dość dobrze oddaje rosyjskie słowo bespriekosłownost’18. 
Władza wiąże się więc z „zasadą bezwzględnego posłuszeństwa” – besprieko-
słownosti. W sensie dosłownym jest ona zatem rozumiana jako „poddanie się” 
nakazom woli zwierzchniej:

Gdy podporządkowanie przyjmuje formę okrutną, niesprawiedliwą, bezsen-
sowną to wtedy z wyjątkową siłą ujawnia się jego niezależność od ocen podpo-
rządkowanego, od jego własnej myśli i woli. Podobnie we władzy chociażby najbar-
dziej kulturalnej, prawnej [zakonnoj], dalekiej od wszelkiego despotyzmu, istnieje 

16  Idem, Wiecznoje w russkoj fi łosofi i, op.cit., s. 630.
17  Ibidem, s. 686.
18  B.P. Wyszesławcew, Problema własti i jeja religioznyj smysł, „Put’” 1934, nr 42, s. 14. Arty-

kuł Problem władzy i jej sens religijny (1934) został tylko częściowo wykorzystany w rozdziale V 
książki O tym, co wieczne w fi lozofi i rosyjskiej. Być może fi lozof swe wcześniejsze poglądy uznał 
w jakiś stopniu za nieodpowiadające ich nowym ujęciom, wypracowanym w Kryzysie kultury 
industrialnej – pominięte fragmenty są o tyle cenne, że wskazują na powiązanie etyki sublimacji 
z późniejszymi tezami fi lozofi i społecznej.
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dla podporządkowanego taki moment absolutności, braku kontroli, nieprzenikli-
wości19.

Tak rozumiany wymóg podporządkowania należy jednak odróżniać od 
autorytetu, hierarchia autorytetu nie pokrywa się bowiem ze strukturą wła-
dzy. Myśliciel przekonuje – a powołuje się przy tym na dwa jakże mu bliskie 
duchowe autorytety, które stały się ofi arami przemocy ze strony władzy – 
że z Sokratesem i Jezusem jako nauczycielami uczniowie mogli się spierać; 
z władzą zaś czynić tego niepodobna. Czym innym zatem jest władza, a czym 
innym – nawet hierarchicznie ustawiony – autorytet. Sprawa autorytetu do-
tyka ważnej kwestii, albowiem wprost łączy się z Chomiakowowską koncep-
cją soborowości (sobornost’). Otóż – jak wiadomo – świadomość soborowości 
ujmowana była przez wybitnego klasyka słowianofi lstwa, i de facto „aposto-
ła” tejże idei, jako niezależna od jakkolwiek rozumianej zasady autorytetu. 
Podobnie rzecz ma się u Wyszesławcewa: sublimacja władzy – dokonująca 
się na podstawie prawa – powinna prowadzić do realizacji zasady „organiza-
cji-bez-władzy” (a tego, niestety, nie mógł pojąć Platon!). Chodzi ni mniej, ni 
więcej tylko o wspólnotę, zachowującą jedność bez oparcia się na zewnętrz-
nym autorytecie, będącą społecznym wcieleniem idei „wolnej soborowości”20.

W ujęciu historycznym wymóg bezwzględnego posłuszeństwa wobec 
władzy można natomiast postrzegać w sensie siły organizującej i porządku-
jącej. Bynajmniej nie należy przy tym bagatelizować niebezpieczeństw wiążą-
cych się z nieograniczoną „samowolą” władzy. W sposób naturalny wynika 
stąd tendencja do ograniczania władzy przez poddanie jej społecznej kontroli 
– co w przeszłości doprowadziło do wyłonienia się struktur państwa prawa 
i odrzucenia zasady bespriekosłownosti (władzy despotycznej)21. Szczególną 
rolę w tym procesie odegrało chrześcijaństwo: jako że to właśnie ono wskaza-
ło ideał społeczny, dostarczyło idei „organizacji-bez-władzy” i ponadto wnio-
sło ideał władzy służebnej. Wyznaczyło tym samym sposoby rozumienia fe-
nomenu władzy. Pozostając w granicach tej interpretacji, można przyjąć, że 
w wymiarze wertykalnym (etycznym i religijnym) istota władzy sprowadza 
się do „wyłącznej służby Bogu”, niemniej jednak w wymiarze horyzontal-
nym, oznaczającym też płaszczyznę społeczną, chrześcijaństwo: „(…) pod-
trzymuje ideał organizacji pozbawionej władzy jako wzajemnego służenia 
poprzez wypełnianie darów, ideał współżycia w miłości i solidarności”22. 
Wskazany ideał można uznać za odpowiedź na społeczne wyzwanie, jakie na 
pewnym etapie rozwoju społecznego wyłoniło się z wnętrza antynomii wła-
dzy. Co więcej, uznając obiektywną hierarchię wartości, sama władza staje się 
wartościowa, i to dlatego należy postrzegać ją jako istotną „składową” służby 
na rzecz realizacji wyższych wartości. Z etycznego punktu widzenia tak rozu-

19  B.P. Wyszesławcew, Krizis industrialnoj kultury [w:] idem, Krizis industrialnoj kultury. Iz-
brannyje soczinienija, Moskwa 2006, s. 522.

20  Por. idem, Problema własti i jeja religioznyj smysł, op.cit., s. 16–17.
21  Ibidem, s. 18.
22  B.P. Wyszesławcew, Wiecznoje w russkoj fi łosofi i, op.cit., s. 689.



175IV. KU OKCYDENTALNEJ SOBOROWOŚCI 

miana władza służebna, której rola polega na ochronie zasad prawnych, jest 
nawet uznawana za konieczny element życia społecznego. Ale zapytywać na-
leży nie tylko o to, czy jest ona funkcjonalnie nieodzowna, ale także o to, czy 
jest istotnie wartościowa? Inaczej mówiąc, czy wnosi ona do społeczeństwa 
jakąś nową i istotną wartość? Otóż walka, w którą angażuje się, oprócz funkcji 
czysto defensywnej spełnia również ważną funkcję wychowawczą i, co waż-
niejsze, w jej wyniku, na wyższym poziomie rozwoju społecznego, władza 
służebna przemienia się w proces samowychowania osoby. W historycznym 
zarysie (zdecydowanie zbyt uproszczonym) można by stwierdzić, iż w wy-
miarze życia społeczno-ustrojowego proces ten rozpoczyna się od stopnio-
wego doskonalenia zasad życia w ustroju patriarchalnym, czyli monarchii, 
aby w następnej kolejności – przechodząc poprzez liczne szczeble pośrednie 
– móc ewoluować w stronę liberalnego państwa prawa. Warto podkreślić, 
że wspomniane w tym miejscu „ustrojowe” dojrzewanie ludzkości dokonuje 
się w wyniku sublimacji obrazu Ojca – co jednoznacznie wskazuje na zamysł 
rosyjskiego myśliciela, starającego się łączyć teorię społeczną z podstawami 
etyki sublimacji23.

„Ziemska”, polityczna władza zachowuje zatem charakter antynomiczny, 
natomiast ideał „władzy” w Królestwie Bożym – stanowiący pełne rozwinię-
cie i urzeczywistnienie zasad soborowości – staje się a contrario zniesieniem 
samej „władzy” antynomiczności. Jak zauważa myśliciel, w historii społecz-
nej mamy do czynienia z zadziwiającą osobliwością: podczas gdy największe 
zło przyjmuje z reguły formę władzy, to największe dobro nigdy nie ulega 
jej „pokusie”24. Z obserwacji tej wynikają dwa, równoległe wnioski. Ambi-
walentny charakter władzy odzwierciedla się w niedoskonałości porządku 
świata, jak i nieporządku „dusz ludzkich” w świecie. Tym samym staje się 
on wyrazem wypaczonych hierarchii, upadłych zasad i poniżonych wartości. 
Jednakże zło, jakie z konieczności każda władza niesie w sobie – polegające 
na tym, że sprowadza człowieka do żywego narzędzia – jest mimo wszystko 
złem najmniejszym. Wszak jest również organizacją porządku w świecie i słu-
ży aktywnej walce z dezorganizującymi go siłami. Na uznaniu tych koniecz-
nych kosztów, nierozerwalnie łaczących się z zadaniami organizacyjnymi ży-
cia społecznego, zasadza się względna – ponieważ też nie dająca się w pełni 
usprawiedliwić, ale przecież możliwa i konieczna – apologia władzy i pań-
stwa25. Należy więc dążyć do wyższego stopnia wspólnoty! Tak przynajmniej 
zdaje się wynikać z przesłania rosyjskiego fi lozofa. Nie powinno się jednak 
utożsamiać owej wspólnotowości z jakąkolwiek formą „utopii anarchizmu”. 
Czymże więc ono jest? Jak myśliciel wyobrażał sobie tę wyższą i doskonal-
szą wspólnotę? Odpowiedź wydaje się dość stonowana, a w pewnym sensie 
nawet zaskakująca. Jest to mianowicie: „(…) obcowanie ludzi w sferze nauki, 

23  Od „niewolnictwa” do „synostwa”, por. ibidem, s. 691.
24  Ibidem, s. 687.
25  B.P. Wyszesławcew, Problema własti i jeja religioznyj smysł, op.cit., s. 19.
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sztuki, religii, przyjaźni, miłości”26. Czyż zatem mielibyśmy tutaj do czynie-
nia ze „wspólnotą”, budowaną na kształt jakiejś duchowej république des let-
tres? Bynajmniej nie wyłącznie – jak postaramy się to wykazać, gdy za rosyj-
skim myślicielem przejdziemy do określania duchowych podstaw i natury 
demokracji.

Podsumowując tę część rozważań poświęconych immanentnej trage-
dii władzy, możemy wraz z rosyjskim myślicielem przynajmniej uznać, że: 
„W historii teza władzy jest zachowywana, lecz ponad nią znajdują się wyż-
sze stopnie sprawiedliwości i miłości, które przypominają, że idealne życie 
jedności soborowej nigdy nie opiera się wyłącznie na władzy”27. Konieczne 
jest więc „poskromienie” władzy i przyznanie, że nieodzownym jej czynni-
kiem sublimującym powinno stać się prawo; o tym wprost już traktuje Kry-
zys kultury industrialnej. Wydaje się, że samo pojęcie sublimacji należy tutaj 
rozumieć raczej w sensie jednoczesnego przekroczenia i zachowania tego, 
co niższe (w charakterze „momentu”), w nieprzerwanym procesie urzeczy-
wistniania tego, co wyższe (sniatije, Aufhebung); co z kolei korespondowałoby 
z myśleniem fi lozofi cznym sensu stricto, czyli dialektycznym28. Wychodząc od 
paradoksu prawa i wskazując na możliwość jego przezwyciężenia – jak to wi-
dzieliśmy na gruncie teorii etycznej – rosyjski myśliciel najwyraźniej powraca 
do tego zagadnienia, lecz teraz samo prawo traktuje jako konieczną instancję 
życia społecznego. Jednakże w gorzkiej ocenie fi lozofa nawet tak „przemy-
ślana” rzeczywistość społeczno-polityczna dość skutecznie przeciwstawia się 
realizacji – postulowanej i rozwijanej przezeń – „wyższej” kultury władzy.

3. KULTURA INDUSTRIALNA: MASKI INDUSTRIALIZMU

Filozofi a społeczna Wyszesławcewa pozostaje myśleniem głęboko osa-
dzonym w problematyce dwudziestowiecznej; aczkolwiek, z jednej strony, 
świadomie sięga do źródeł dziewiętnastowiecznych, a z drugiej – nie jest też 
pozbawiona pewnego dystansu czasowego. Stanowić to może zarówno o jej 
zaletach (w postaci „osadzenia” w historii), jak i narażać na zarzut nadmier-
nego zawężenia oglądu zmiennej w czasie rzeczywistości społecznej, postrze-
gania procesu historycznego przez pryzmat dwudziestowiecznego perspek-
tywizmu. Próbując zatem zakreślić tę perspektywę, należałoby za rosyjskim 
myślicielem uznać, że kultura XX wieku była przede wszystkim kulturą in-
dustrialną – co pociąga za sobą zarówno teoretyczne, jak i praktyczne kon-
sekwencje. Wspomnianymi kosztami industrializmu był on zaniepokojony 
w sposób szczególny, dlatego też poszukując alternatywnego wyjścia próbo-

26  Idem, Wiecznoje w russkoj fi łosofi i, op.cit., s. 691.
27  Idem, Problema własti i jeja religioznyj smysł, op.cit., s. 20.
28  Por. A. Niebolsin, B.P. Wyszesławcew [w:] Russkaja rieligiozno-fi łosofskaja mysl’ XX wieka, 

(red.) N.P. Połtorackij, Pittsburgh 1975, s. 226.



177IV. KU OKCYDENTALNEJ SOBOROWOŚCI 

wał odsłaniać „zatrute” źródła industrializmu. Przytoczmy wpierw opis kul-
tury industrialnej, niejako en gros zbierający jej cechy globalne. W przekona-
niu Wyszesławcewa jest ona: „(…) swego rodzaju jednością, obejmującą cały 
świat poprzez właściwe sobie obroty rynkowe, drogi komunikacji, metody 
obróbki surowca, jedność techniki i nauki”29. 

Gdzie zatem należy poszukiwać początków owej tendencji, która w XX 
wieku przybrała kształt wszechobejmującej kultury industrialnej? Odpowie-
dzi szuka rosyjski fi lozof u dziewiętnastowiecznego myśliciela francuskiego. 
Jak wiadomo hrabia Claude-Henri de Saint-Simon (1760–1825) postrzegał 
swe posłannictwo dziejowe nie tylko w kategoriach fi lozofi cznych i spo-
łecznych, lecz także profetycznych, ba, nawet parakletycznych. W Katechi-
zmie industrialistów, w którym tak wiele i chętnie mówił o nadchodzącym, 
nieuniknionym industrialnym kształcie przyszłej ludzkości – zwracając się 
do współczesnych mu, acz nieświadomych jeszcze swej roli „wytwórców-
industrialistów” – pisał:

Industrialiści staną się przodującą klasą społeczną; najwybitniejsi z nich podej-
mą się bezpłatnie zarządzania majątkiem publicznym. Oni będą ustanawiać pra-
wa; oni określą uszeregowanie wzajemne innych klas; oni przyznają każdej z nich 
znaczenie odpowiadające usługom wyświadczonym przez nią wytwórczości. Taki 
będzie niechybnie ostateczny rezultat obecnej rewolucji, z chwilą zaś jego osiąg-
nięcia zapewniony zostanie całkowicie spokój, pomyślność powszechna czynić bę-
dzie postępy w możliwie najszybszym tempie, a społeczeństwo cieszyć się będzie 
tak pełnym szczęściem indywidualnym i zbiorowym, jakiego tylko natura ludzka 
pragnąć może30.

Za stylem pełnym entuzjazmu, nadziei i wiary w szlachetność industriali-
stów, którym Saint-Simon chciałby powierzyć wręcz nieograniczoną władzę 
nad społeczeństwem (a to znaczy: każdą jednostką), skrywa się jeszcze nie do 
końca wyartykułowane dążenie do uzależnienia poszczególnego losu ludz-
kiego od czynników zewnętrznych i od woli obcej – od tych, którzy są rze-
komo bardziej obeznani z wszystkimi tajnikami dobra wspólnego i potrafi ą 
w imię celu nadrzędnego zorganizować w każdym szczególe praktykę życia 
społecznego. Wydawałoby się, że postulowane przez Saint-Simona przejście 
od „ustroju opartego na rządzeniu” (określanego też mianem „wojskowe-
go”) do „ustroju opartego na administrowaniu”, czyli „industrialnego”, po-
winno – przynajmniej w jakiejś mierze – korespondować z ogólną tendencją 
myślenia Wyszesławcewa. Jednakże jest to tylko pozór. Odejście od struktur 

29  B.P. Wyszesławcew, Krizis industrialnoj kultury, op.cit., s. 358. Trzeba zaznaczyć, iż Wy-
szesławcew – nie zważając na dość dobrze w tym czasie już przyjętą dystynkcję (nawiązującą na 
przykład do O. Spenglera) – stosował zamiennie pojęcia kultury i cywilizacji, chociaż  niewątpli-
wie dla pojęcia kultury zachowywał znaczenie szersze i nadrzędne wobec cywilizacji. Kultura 
industrialna obejmowała sobą całość dorobku cywilizacyjnego i coś więcej: mianowicie los czło-
wieka w cywilizacji. 

30  C.-H. de Saint-Simon, Pisma wybrane, przeł. S. Antoszczuk, Warszawa 1968, t. 2, s. 480. 
Wyjątek powyższy jest fragmentem pierwszego zeszytu Katechizmu industrialistów, powstałego 
w 1823 roku, a zatem dwa lata przed śmiercią autora. 
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władzy człowieka nad człowiekiem i klasy nad klasą do struktury społeczno-
-gospodarczej, w której władza nad człowiekiem w ogóle zostaje zastąpio-
na zarządzaniem rzeczami (administrowaniem) okazuje się bowiem – nawet 
pozostając na gruncie założeń saint-simonizmu – przeciwskuteczne, gdyż 
niesie w sobie poważną groźbę ogólnospołecznego zniewolenia. Wydaje się, 
że – biorąc pod uwagę późniejsze dzieje rozwoju cywilizacyjnego – owo za-
rządzanie rzeczami musiałoby w swych konsekwencjach doprowadzić do 
zarządzania ludźmi na podobieństwo rzeczy. Władza bynajmniej nie zostaje 
tutaj zniesiona, lecz zamieniona na bezwzględną władzę klasy industriali-
stów, która w całej swej pełni byłaby realizowana w ramach struktury pań-
stwowej. Wcale przy tym nie jest ważne o jakim charakterze państwowości 
byłaby mowa – czy zatem odnosilibyśmy się do monarchizmu, republikani-
zmu, a może współczesnego totalitaryzmu – najważniejsza pozostaje bowiem 
ogólna tendencja etatystyczna. Tak bowiem pomyślany industrializm łączy 
się w sposób konieczny z władzą państwową i w pełni realizuje się dopie-
ro w ramach totalitarnego państwa komunistycznego, czyli innymi słowy – 
przyjmuje postać monopolistycznego kapitalizmu państwowego31. 

Postępując w ślad za Wyszesławcewowską interpretacją, uznajmy, że 
w gospodarczej i ustrojowej historiozofi i marksizmu-leninizmu można wy-
różnić cztery etapy rozwoju: a) państwo burżuazyjne z gospodarką prywatno-
-kapitalistyczną; b) państwo dyktatury proletariackiej, ewoluujące w kierun-
ku kapitalizmu państwowego; c) społeczeństwo socjalistyczne w pełni zde-
mokratyzowane, w którym miejsce władzy politycznej zajmuje władza spo-
łeczna; d) społeczeństwo komunistyczne, pozbawione czynnika przymusu, 
norm prawnych i władzy. Zgodnie z przekonaniem rosyjskiego fi lozofa, real-
ne znaczenie mają tylko dwa pierwsze etapy32. O ile więc Lenin podtrzymu-
je tezę o przejściowym etapie kapitalizmu państwowego, o tyle jego wypo-
wiedzi w tej materii należy odnosić do – niestety, jak najbardziej możliwego 
w praktyce – drugiego etapu, czyli państwa totalitarnego, w którym następu-
je całkowita nacjonalizacja gospodarki. Filozof nie ma żadnych wątpliwości, 
że Lenin mówi tutaj o państwie komunistycznym, które de facto utożsamia 
z „kapitalizmem” państwowym33. 

31  Mówiąc o „kapitalizmie państwowym” należy wziąć pod uwagę to, iż kryje się za nim 
socjalistyczny projekt „idealnego państwa”, tożsamego idei gospodarki planowej. O ile w go-
spodarce kapitalistycznej obowiązuje rachunek ekonomiczny, o tyle w ramach gospodarki so-
cjalistycznej (komunizmu) jest on niemożliwy. W tym więc wypadku mówienie o „kapitalizmie 
państwowym” staje się nieco mylące, jako że nie ma kapitalizmu bez twardego (odideologizowa-
nego) rachunku ekonomicznego, por. L. von Mises, Socjalizm, przeł. S. Sękowski, Kraków 2009, 
s. 20, 109 nn.

32  B.P. Wyszesławcew, Krizis industrialnoj kultury, op.cit., s. 453.
33  W Referacie o podatku żywnościowym (wygłoszonym 9 kwietnia 1921 roku) Lenin uznaje 

konieczność wkroczenia Rosji radzieckiej na etap rozwoju kapitalizmu państwowego. W refe-
racie wyróżnił pięć typów stosunków ekonomicznych: 1) gospodarka patriarchalna; 2) drobna 
gospodarka towarowa; 3) kapitalizm; 4) kapitalizm państwowy; 5) socjalizm. Presja rzeczywi-
stości w postaci pogłębiającej się złej sytuacji ekonomicznej kraju zmusiła bolszewików do „zli-
beralizowania” zasad gospodarczych. Jak Lenin utrzymywał, kapitalizm państwowy nie jest za-
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Powracając zaś do źródeł, czyli industrialistycznych profecji Saint-Simo-
na, należy zauważyć, że pomimo wyjściowego „patosu liberalnego” ewolucja 
saint-simonizmu wyraźnie zmierzała w kierunku socjalizmu autorytarnego, 
ponieważ taki kierunek nadał mu sam twórca doktryny34. Wyszesławcew 
wyraźnie dostrzegał i tym samym wskazywał na ścisły związek zachodzący 
między władzą i techniką. Jak argumentował, przyjęcie za naczelną zasadę 
przekonania, że wszystko zależy od „środków produkcji” i tych, którzy nimi 
„zarządzają” (rekrutujących się spośród saint-simonistycznej klasy „wytwór-
ców” – industrialistów) oznacza zarazem przydanie „technice” w jej szerokim 
ujęciu, w tym także technice społecznej, znaczenia zasadniczego, a nawet wię-
cej – jest tak naprawdę uznaniem jej za jedyny liczący się czynnik życia spo-
łeczno-gospodarczego. W konsekwencji byłoby to zatem opowiedzenie się za 
technokracją wraz z jej rozbudowanym aparatem industrialno-biurokratycz-
nym. Podobnych przecież wniosków, wynikających wprost z doktryny Saint
-Simona, nie omieszkał w teorii wyprowadzić Marks, a w czyn przemienić 
Lenin35. Totalitarne państwo komunistyczne było więc przez rosyjskiego my-

grożeniem dla władzy radzieckiej, jednak pod warunkiem, że utrzyma się własność państwową 
„fabryk, zakładów przemysłowych, transportu i handlu zagranicznego”. Kapitalizm państwowy 
miał przy tym opierać się na koncesjach udzielanych przez państwo kapitalistom – i w tym sensie 
był nawrotem do etapu kapitalistycznego. W drodze do socjalizmu natomiast kapitalizm pań-
stwowy został uznany za etap konieczny (dodajmy: w danych okolicznościach). Była to więc 
próba teoretycznego uzasadnienia odwrotu od zasad gospodarki w dosłownym sensie komuni-
stycznej i zapoczątkowania planu NEP (Nowaja ekonomiczeskaja politika), realizowanego w latach 
1921–1929, por. W. Lenin, Dzieła wszystkie, Warszawa 1988, t. 43, s. 144–147. Mimo zdania R. Pi-
pesa (Rewolucja rosyjska, przeł. T. Szafar, Warszawa 2006, s. 748) zamysł „nowej ekonomii poli-
tycznej” tylko pośrednio nawiązuje do pochodzącej jeszcze z 1918 roku Leninowskiej koncepcji 
kapitalizmu państwowego, taktyka NEP-u była bowiem rzeczywistą koncesją na rzecz wolnego 
rynku – jak przekonująco dowodzi A. Walicki (Marksizm i skok do królestwa wolności. Dzieje komuni-
stycznej utopii, Warszawa 1996, s. 350). Tak więc była to liberalizacja obliczona na doraźny skutek 
(niejako zaczerpnięcie energii przed ostatnim historycznym skokiem, czyli pełną realizacją zasad 
gospodarki komunistycznej). Sama bowiem logika gospodarki komunistycznej kierowała rozwój 
gospodarczo-państwowy w stronę scentralizowanego nadzoru państwowego: gospodarki cał-
kowicie upaństwowionej. Wyszesławcew odnosił pojęcie kapitalizmu państwowego do w pełni 
tego słowa industrialistycznej struktury gospodarczo-państwowej ZSRR okresu stalinowskiego. 
Jak bowiem zobaczymy, w przekonaniu rosyjskiego fi lozofa, ewolucja państwa radzieckiego 
konsekwentnie zmierzała do ustanowienia państwowo-totalitarnej wersji industrializmu.

34  Na tę autorytarną ewolucję stanowiska Saint-Simona zasadniczo wpłynęli kontrrewo-
lucyjni myśliciele teokratyczni (J. de Maistre, L. de Bonald) – podkreśla É. Halévy, Histoire du 
socialisme européen, Paris 2006, s. 75. W tym wypadku można mówić o reakcyjnych i autorytar-
nych początkach „nowoczesnego pozytywizmu i nowoczesnego socjalizmu” – utrzymuje z kolei 
F.A. von Hayek, Nadużycie rozumu, przeł. Z. Siembierowicz, Warszawa 2002, s. 121.  

35  B.P. Wyszesławcew, Krizis industrialnoj kultury, op.cit., s. 559. Można także przywołać 
charakterystyczną wypowiedź Lenina z 22 grudnia 1920 roku. Jest to fragment referatu wy-
głoszonego w czasie VIII Wszechrosyjskiego Zjazdu Rad, który zapewne należałoby uznać za 
pierwszą zapowiedź forsownej industrializacji kraju; a są to jednocześnie słowa, które jawią się 
jako nieomal przedłużenie industrialistycznego „marzenia” Saint-Simona: „Na trybunie wszech-
rosyjskich zjazdów będą się odtąd pojawiali nie tylko politycy i administratorzy, lecz również 
inżynierowie i agronomowie. Jest to początek najszczęśliwszej epoki, kiedy polityki będzie coraz 
mniej, kiedy o polityce będzie się mówiło coraz rzadziej i nie tak dużo, natomiast więcej będą 
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śliciela postrzegane jako urzeczywistnienie najskrajniejszej z możliwych form 
industrializmu, i to dlatego walka ze światowym industrializmem powinna 
prima facie odbywać się na froncie antykomunistycznym (co też dość dobrze 
ilustruje biografi a rosyjskiego myśliciela, któremu w tej materii na pewno nie 
można zarzucić niespójności zachodzącej między życiem i wyznawanymi 
przekonaniami, nie tylko zresztą fi lozofi cznymi).

Industrializm łączy się ściśle z technokracją, a to w konsekwencji prowa-
dzi do nieograniczonego wzrostu znaczenia techniki oraz rozciągnięcia jej 
władzy nad wszystkimi sferami życia, czyli zarazem ustanowienia władzy 
specjalistów od zarządzania maszynami i ludźmi. Technokrację należy zatem 
utożsamiać z władzą techników, inżynierów, organizatorów i biurokratów. 
Filozof zgadzał się z Jamesem Burnhamem w tym, że współczesne państwo 
przybrało charakter technokratyczny i że to właśnie sama wewnętrzna logi-
ka industrializmu prowadzi do ustanowienia technokracji, ale – podkreślmy 
od razu – wcale nie podzielał jego przekonania o rzekomej nieuniknioności 
samego tego procesu. Odmawiał więc traktowania stanu faktycznego, czyli 
industrialnego charakteru życia społeczno-gospodarczego jako ogólnej nor-
my bądź też uznania go za przyszłościowe kryterium rozwoju społecznego 
– gdyż nie przyjmował istnienia praw historii. Wyraźnie przy tym dawał do 
zrozumienia, że: „Tendencja technokratyczna istnieje rzeczywiście w każ-
dym industrializmie, ale istnieje ona tylko w charakterze immanentnego zła 
industrializmu”36. Zło jako takie nie dotyczy „industrii”, czyli rozwoju gospo-
darczego i technicznego (nie mówimy zatem o jakiejkolwiek wersji utopii an-
tymodernistycznej), lecz odnosi się do negatywnej strony industrializmu, nie 
tyle pochodzi od techniki – samej w sobie pożądanej i pożytecznej, co raczej 
stanowi wyraz jej nieuprawnionej i bezwzględnej władzy – technokracji.

Odnosząc saint-simonistyczne „rządy inżynierów” do menedżeryzmu 
Burnhama, nietrudno ulec złudzeniu prostej kontynuacji. Co prawda, do-
strzegalna jest w tym przejściu pewna ciągłość logiki, jednakże sama „nowa 
klasa” Burnhama nie utożsamia się z „inżynierami”, którzy w myśl Saint-Si-
mona byli rekrutowani spośród „starej klasy” przedsiębiorców, i tym samym 
przekształcali się w „zarządców” Industrii. Zgodnie bowiem z przyszłościo-
wą „wizją” Burnhama w nowej, tworzącej się od hoc sytuacji, są to specjaliści 
od zarządzania, stanowiący en masse zupełnie nową klasę, która przejmuje 
realną władzę i poprzez to kształtuje całkowicie odmienny model stosunku 
władzy. „Menedżerowie będą spełniać swą władzę – pisze Burnham – nad 
narzędziami wytwórczości nie wprost, przez prawa własności nadane im 
jako jednostkom, lecz pośrednio poprzez władzę nad państwem, które z kolei 
będzie posiadało władzę nad narzędziami wytwórczości”37. Nie liczy się przy 
tym pojedynczy menedżer – jest przecież jednostką wymienną, lecz klasa 

mówili inżynierowie i agronomowie” (W. Lenin, Dzieła wszystkie, Warszawa 1988, t. 42, s. 148). 
Warto zestawić ten cytat z przytoczonymi słowami Saint-Simona.

36  B.P. Wyszesławcew, Krizis industrialnoj kultury, op.cit., s. 551.
37  J. Burnham, Rewolucja manadżerska, przeł. J. Horzelski, Paryż 1958, s. 93.   
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menedżerska jako całość. Burnham jest nadto przekonany o nieuniknionym 
w praktyce połączeniu klasy menedżerskiej z biurokracją, co w przyszłości 
musi według niego doprowadzić do utożsamienia funkcji gospodarczych 
i politycznych; i bynajmniej nie przeczy temu uznanie pewnych ich odręb-
ności tyczących się takich dziedzin, jak wojna czy dyplomacja, które będą 
nadal przynależeć do domeny polityków. Ostatecznie amerykański politolog 
dochodzi do wniosku, że dwudziestowieczni politycy reżimów totalitarnych 
w pełni spełniają kryteria przynależności do klasy menedżerów, a Rosja ra-
dziecka jawi się jako kraj najbardziej zaawansowany na drodze do „społecz-
ności menedżerskiej”38. 

Ujmując to nieco retorycznie, można powiedzieć, że w kwestii tej obu ana-
lityków równie wiele łączy, co dzieli. Obydwaj podkreślali, że ówczesny świat 
społeczno-gospodarczy i polityczny, który starali się opisać i zrozumieć, pod-
lega radykalnym przeobrażeniom. Obaj też mówili o pojawieniu się nowej ja-
kości życia gospodarczo-politycznego i zarazem uznawali, że dotychczasowy 
podział na klasę burżuazyjną i proletariacką, a także związane z tym podzia-
łem formy ustrojowe państw (reżim komunistyczny, faszystowski, demokra-
tyczny) tracą swą dawną moc na rzecz „nowej klasy” (Burnham), albo „no-
wej wspólnoty” (Wyszesławcew), czyli wyłaniają całkowicie nową strukturę 
władzy. W kontekście zaś naszych rozważań pozostaje to kwestią zasadni-
czą. Na pewno obydwaj byli nieprzejednanymi antykomunistami (nie licząc 
trockistowskiej młodości Burnhama). Niewątpliwie jednak różnili się pod 
względem stosunku do kapitalizmu. Amerykanin uznawał klasyczny model 
rozwoju kapitalistycznego za formację w całości przynależącą do przeszłości, 
Rosjanin natomiast przyjmował – co prawda, pod pewnymi warunkami – jej 
niezbywalność. Wyszesławcew przyznawał, że w przyszłości „funkcja kapi-
talistyczna” powinna ulec gruntownej przemianie, czyli częściowo uspołecz-
nić się, ale nie powinna jako taka zaniknąć. Nie mniej ważną zatem różnicą 
były wnioski, do jakich myśliciele dochodzili, opierając je zresztą na swoich 
odmiennych diagnozach. Dla Burnhama przyszłość przynależała do „spo-
łeczności menedżerskiej” – czemu dał nader dobitny wyraz w Rewolucji ma-
nadżerskiej, dla Wyszesławcewa zaś kształt i charakter przyszłości pozostawał 
wciąż otwarty. Ten ostatni bowiem wiązał swe nadzieje z demokracją poli-
tyczną, która z jednej strony, byłaby wzbogacona o demokrację gospodarczą, 
a z drugiej – zostałaby pogłębiona o wymiar „soborowy”. Ostatecznie można 
więc stwierdzić, że poza pewnymi wyjściowymi zbieżnościami, stanowiska 
obydwóch teoretyków rozchodziły się w przeciwstawnych sobie kierunkach. 

Jak już wiemy, „realny komunizm” został przez rosyjskiego fi lozofa uzna-
ny za krańcową formę tendencji industrialistycznej, a nawet – w skrajnym 
ujęciu – za wcielenie całego zła industrializmu, które przybrało postać „ka-

38  Por. ibidem, s. 172–173 i 230. Amerykański politolog nie dostrzegał jednak zasadniczej 
odmienności warstwy menedżerów typu zachodniego od powstałej w warunkach radzieckich 
„biurokracji politycznej”, por. L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu. Powstanie – rozwój – roz-
kład, Londyn 1988, s. 922.
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pitalizmu” państwowego. Podobnie też gospodarka kapitalistyczna w jej 
zaistniałym, historycznym kształcie (kapitalizm prywatny, czyli kapitalizm 
w sensie właściwym) była przez fi lozofa rozważana w charakterze łagodniej-
szej wersji gospodarki industrialnej, aczkolwiek w swych dalekosiężnych, 
a mimo to już wyraźnie zarysowujących się, konsekwencjach – równie nie-
bezpiecznej39. Próbując ujmować to zagadnienie w aspekcie historycznym, 
myśliciel wskazywał na specyfi kę dziewiętnastowiecznego kapitalizmu, któ-
ry z jednej strony, ewoluował w stronę współczesnej gospodarki Zachodu 
(prywatnego kapitalizmu industrialnego), z drugiej zaś – wyłonił z siebie 
tendencję kapitalistyczno-państwową, następnie przeszczepioną na Wschód 
pod postacią totalitaryzmu komunistycznego40. Odnosząc się do zasady ka-
pitalizmu, był przekonany, że mimo wszelkich zastrzeżeń jest to forma ży-
cia gospodarczego, bez której sprawne funkcjonowanie gospodarki stało się 
właściwie niewyobrażalne. W społeczeństwie istnienie „funkcji kapitalistycz-
nej” jest zatem konieczne, a sam kapitalizm w sensie gospodarki rynkowej 
odgrywa w procesie ogólnej wytwórczości rolę podstawową. W tym znacze-
niu gospodarka kapitalistyczna stanowi działalność naturalną, wynikającą 
wprost z natury procesu produkcji. Niestety, wewnętrzna tendencja rozwoju 
kapitalizmu przebiega od jego postaci „niezorganizowanej” (gospodarka ryn-
kowa) do „zorganizowanej” (gospodarka planowa) i, co gorsza, proces ten 

39  Na problem ten w swej polemicznej wypowiedzi zwrócił uwagę N.S. Timaszew, który, 
po pierwsze, zarzucił takiemu ujęciu ahistoryzm. Podkreślał, że zło, jakie Wyszesławcew do-
strzegał w kulturze przemysłowej (polegające na wypieraniu twórczości przez „robotę”) doty-
czy cywilizacji jako takiej. Przypisywanie go wyłącznie jednemu jej stadium rozwojowemu jest 
co najmniej nieuprawnione i ponadto prowadzi do licznych nieporozumień. Zapytuje o to, czy 
demokracja nie wyrosła właśnie na gruncie kultury przemysłowej? Mechanizacja dotyczy tylko 
jednego z segmentów życia społecznego i może stanowić warunek pojawienia się sfer wolności 
(a więc i twórczości) w innych jego segmentach. Tak więc, rzec można, zarzut Timaszewa doty-
czyłby – po pierwsze – zbyt uproszczonej wizji kultury industrialnej, jaką dostrzegał on u rosyj-
skiego fi lozofa. Po drugie zaś, wskazuje na konsekwencję takiego wyolbrzymienia negatywnych 
skutków industrializacji, a więc nieuprawnione utożsamienie dwóch wersji kultury industrial-
nej: komunizmu i kapitalizmu, por. N.S. Timaszew, W zaszczitu promyszliennoj kultury [w:] B.P. 
Wyszesławcew, Krizis industrialnoj kultury. Izbrannyje soczinienija, Moskwa 2006, s. 879–881 („No-
wyj żurnał” 1953, nr XXXV, s. 280–282). Następująco odpowiada fi lozof: „Romantyczna negacja 
cywilizacji technicznej w duchu Rousseau, Tołstoja, Ruskina jest mi całkowicie obca. W swym 
wstępie wychodzę od przyznania wysokiej wartości temu, co przyniosła ludzkości rewolucja 
industrialna. (…) Można tylko uczynić mi zarzut dotyczący tego, że zbyt podkreślam tragedię 
skowanego Prometeusza. Ale dla mnie czynić chwalbę wartości nauki, techniki i wynalazczości 
– oznacza łomotanie w otwarte drzwi. Problem sprowadza się do uświadomienia sobie odwrot-
nego działania tych wartości, tj. tego, co nazywam immanentnym złem industrializmu” (B.P. 
Wyszesławcew, Otwiet moim kritikom, [w:] idem, Krizis industrialnoj kultury. Izbrannyje soczinienija, 
Moskwa 2006, s. 901 („Nowyj żurnał” 1954, nr XXXVIII, s. 256). 

40  Przesadę w opisie kultury industrialnej („straszy, a nie straszno!”) podkreślał w swym 
polemicznym tekście E. Juriewski (N.W. Wolski). W jego ocenie Wyszesławcew doszedł do opisu 
kultury industrialnej w wyniku emocjonalnej reakcji na nacjonalizację dokonującą się w ZSRR, 
a dopiero później dojrzał podobną tendencję industrialną w cywilizacji zachodniej, por. Je. Ju-
riewskij, O „krizisie” industrialnoj kultury [w:] B.P. Wyszesławcew, Krizis industrialnoj kultury. Iz-
brannyje soczinienija, Moskwa 2006, s. 872–873. 
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przyjmuje charakter postępującej koncentracji, w końcu zaś – monopolizacji, 
a to z kolei prowadzi już bezpośrednio do oligarchizacji i „upaństwowienia” 
kapitalizmu. Na końcowym zaś etapie tego procesu – w sytuacji „zaawan-
sowanych” społeczeństw, które konsekwentnie budują swoją przyszłość – 
planowanie gospodarcze państwa praktycznie stało się już niemożliwe bez 
przyjęcia szczegółowego planu kapitałowego, co siłą rzeczy doprowadziło do 
jakże niebezpiecznego utożsamienia władzy ekonomicznej z polityczną: 

Zjednoczenie ekonomicznej i politycznej władzy nad kapitałem i nad ludźmi 
w rękach kilku osób, a w końcu także jednej osoby, przekształca tę władzę w samo-
dzierżawie absolutne. Kapitał zdobył całą władzę i władza zdobyła cały kapitał41. 

Niejednokrotnie lekarstwo okazuje się gorsze od trucizny. Socjalizm, ucho-
dzący za reakcję na nadużycia kapitalizmu, sam stał się spotęgowaniem zła 
właściwego temu ostatniemu. Pomyłka Marksa polegała na tym, że postulu-
jąc kolektywizację i nacjonalizację środków produkcji, zaproponował jedno-
cześnie nacjonalizację industrializmu, a to w istocie oznaczało też nacjonaliza-
cję wewnętrznego zła industrializmu – co musiało doprowadzić do skrajnego 
i niespotykanego dotychczas w historii ludzkości jego wzmożenia42. 

Nietrudno więc zauważyć, że fi lozofi a społeczna Wyszesławcewa została 
przezeń głęboko osadzona w kontekście cywilizacyjnych przemian pierw-
szej połowy XX wieku. Z tej perspektywy istnienie państw komunistycznych 
rosyjski myśliciel postrzegał jako swoiste memento skierowane do kapitali-
stycznych państw Zachodu. Jak zdaje się sądzić, ostrzeżenie to powinno pro-
wadzić do gruntownej rewizji ich społecznych i ustrojowych zasad, a tym sa-
mym stanowić swoistą szansę czy wręcz historyczną „okazję” (ale bynajmniej 
nie historyczną „konieczność”) do dokonania modyfi kacji dróg rozwojowych 
współczesnego świata. Charakter czasów – a rosyjski fi lozof ani na moment 
nie zapomina o kontekście „zimnej wojny” – wymaga bowiem takiego „rewi-
zjonistycznego” podejścia. 

W przekonaniu myśliciela industrializacja ZSRR odbywała się przez pro-
ste przejmowanie wartości dodatkowej – była to nacjonalizacja nie tylko środ-
ków produkcji, ale także całości wartości wypracowanej (rzecz jasna, oprócz 
minimum bytowego dla bezpośredniego wytwórcy, czyli odgórnie ustalanej 
pensji pracowniczej). A oznacza to, że można tutaj mówić o zaistnieniu spe-
cyfi cznej wersji kapitalizmu państwowego. Ludzkość stoi więc przed alter-
natywą: albo całkowicie podporządkuje się industrializmowi, albo znajdzie 
sposób na podporządkowanie go sobie, czyli będzie mogła czerpać korzyści 
z rozwoju industrialnego, nie popadając przy tym w zależność od industria-
listycznej technokracji. Pierwsza opcja została już wybrana, i z wszystkimi 
jej kosztami zrealizowana w Związku Radzieckim. Być może również ka-
pitalistyczny Zachód – jak dodawał myśliciel – zmierza w podobnym kie-
runku. Druga opcja natomiast jest wciąż sprawą otwartą i stanowi poważne 

41  B.P. Wyszesławcew, Krizis industrialnoj kultury, op.cit., s. 443.
42  Ibidem, s. 459.
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wyzwanie, przed którym stoją współczesne społeczeństwa demokratyczne. 
O ile bowiem na Wschodzie podporządkowanie osoby aparatowi industria-
listycznemu w dużym stopniu już się dokonało, o tyle wynalezienie sposobu 
połączenia sfery industrialnej z wolnością i prawami osoby pozostaje nadal 
jeszcze dla ludzkości wyzwaniem43. A trzeba powiedzieć, że w opinii myśli-
ciela – czas nagli. Tym bardziej że jedynym zwieńczeniem technokracji może 
się stać – jak przewiduje – totalitarna industrializacja, stanowiąca przeciwień-
stwo wszystkiego, co w kulturze chrześcijańskiej najcenniejsze, czyli liberal-
nego państwa prawa, idei osoby ludzkiej, wolności, miłości i twórczości. 

Z drugiej strony – co dodatkowo pogarsza i tak już skomplikowaną sytua-
cję kultury XX wieku – wartości te zostały zagrożone również „od dołu”. Filo-
zof ma tutaj na myśli anonimowość ruchu mas społecznych. Są to mianowicie 
masy, które w swym sposobie bycia cechują się irracjonalnością zachowań, 
nieoznaczonością i podatnością na manipulację. Doświadczenie też uczy, że 
tam gdzie zaistniała już masa, tam również pojawiali się jej przywódcy. Wiek 
industrializmu – ten właśnie okres forsownej organizacji społeczno-gospo-
darczej, która miała się dokonać w absolutnej zgodzie z matrycami racjona-
listycznymi – charakteryzuje się więc sporą dozą irracjonalizmu. Na skutek 
tych procesów pojawił się niezmiernie groźny rozziew pomiędzy demiurgicz-
nymi pretensjami rozumu technicznego w dziedzinie gospodarczo-społecz-
nej a podświadomymi i irracjonalnymi prądami życia społeczno-polityczne-
go. Z tego względu pierwsza połowa XX wieku może być nawet traktowana 
jako historyczny okres, w którym na powrót obowiązywać zaczęła stara za-
sada „wodzostwa”. Autorytarną pełnię władzy nazbyt chętnie powierzano 
bowiem niedemokratycznym przywódcom – „wodzom” (wszakże Europa 
dysponowała ich pokaźną liczbą: duce, führer, przywódca narodu, pierwszy 
sekretarz partii etc.). W przekonaniu Wyszesławcewa czas ten naznaczony 
był więc niepokojącym regresem, dotykającym samej istoty i funkcji władzy. 
Ową zasadę wodzowską myśliciel postrzegał przede wszystkim w katego-
riach „wtórnego barbarzyństwa”. Odwołując się do poglądów Giambattisty 
Vico analizował ją w kategoriach powrotu (ricorso) do antychrześcijańskiego 
sensu władzy. Byłaby to zatem władza „pańska” – w sensie nadanym temu 
pojęciu przez Petrażyckiego, wiążąca się jednakże z poważnymi zagrożenia-
mi, skrywanymi za niekontrolowaną namiętnością tłumu i jego przywódców, 
mas i wodzów.

W opisach kultury industrialnej, które odnaleźć można w pismach rosyj-
skiego fi lozofa, jawi się ona jako obejmująca swymi mackami każdą sferę ży-
cia ludzkiego pseudo-rzeczywistość, „zrównująca w dół” całe bogactwo życio-
wych treści i pozostająca przy tym doskonale „odduchowioną”. Jest to więc 
najwyraźniej kultura posiadająca charakter masowy. Przywołajmy w związ-
ku z tym – może nie tyle ze względu na oryginalność treści, co raczej na samą 
sugestywność ujęcia – następujący opis:

43  Ibidem, s. 362.
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Spójrzmy na życie światowych miast, na te ludzkie potoki, wlewające się ran-
kiem w podziemne kanały metra, na ich zatroskane twarze, na ich wieczny po-
śpiech… W ciągu dnia śpieszyć się będą w dusznych zakładach, pracując seryjnie, 
obsługując olbrzymie maszyny i słuchając ich nieprzerwanego stukotu; albo sami 
będą stukać na maszynkach – piszących, szyjących, liczących…, będą sprzedawać 
i pakować cudze rzeczy, spisywać niezrozumiałe i nikogo nie interesujące zeszyty. 
Po czym będą śpieszyć się, aby zająć miejsce w restauracjach i stołówkach, znów 
śpieszyć się do pracy i znów wieczorem wlewać się potokiem do metra i wal-
czyć o miejsca w autobusach, z twarzami zmęczonymi, obojętnymi, które straciły 
wszelki wyraz duchowości [duszewnost’ i duchownost’]. I wcale nie jest to tylko los 
„proletariatu”, ale dokładnie tak samo „burżuazji” w dosłownym sensie tego sło-
wa, czyli los mieszkańców miast w ogóle44.

Jak dodaje myśliciel – chyba jednak niedoceniając ekspansywności roz-
woju „przemysłu rozrywkowego” – wieczorem czeka na nich jeszcze „radio, 
jazz i fi lm kryminalny”. Zapewne można uznać, że opis ten dość dobrze od-
daje stosunek fi lozofa do współczesnej kultury industrialno-masowej i nadto 
łączy się z przekonaniem, że w zaistniałej sytuacji wszyscy – zarówno zwykli 
pracownicy, jak i warstwy kierownicze – stali się zakładnikami maszynizmu, 
technicyzmu. 

Z opisów Wyszesławcewa wyłania się zatem złożony obraz epoki indu-
strialnej. Składają się nań skomplikowane relacje, zachodzące między masami 
i techniką, strukturą społeczną i stosunkami władzy, rozwojem technicznym 
i charakterem władzy. Podstawę społeczną, ale bynajmniej nie „podmiot” 
społeczny, stanowią masy, do których dyspozycji pozostaje cały istnieją-
cy aparat techniczny. W wyniku zaistniałej sytuacji same masy społeczne – 
wstępnie zindywidualizowany i następnie poddany procesom kolektywizacji 
„człowiek masowy” – popadają w trwałą zależność od techniki. Oczywiście, 
rozwój techniczny walnie przyczynia się do wzrostu dostatku materialnego, 
a tym samym i podwyższenia poziomu życia mas, lecz w swych konsekwen-
cjach prowadzi do zatraty wolności indywidualnej i obniżenia – a właściwie: 
poniżenia – kultury duchowej. W tej sytuacji główne zagrożenie wynika więc 
z tego, że aparat techniczny połączył się z aparatem biurokratycznym i stwo-
rzył nieodpartą pokusę dla warstw rządzących, wiodącą je ku coraz bardziej 
zorganizowanym formom życia społecznego, a to wszak wzbudziło wolę 
bezwzględnego podporządkowania sobie ujednoliconych mas społecznych. 
„Organizacja industrialna – pisze myśliciel – jest jednocześnie techniką ma-
szynizmu i techniką zarządzania”. I uzupełnia tę uwagę następną, nie mniej 

44  B.P. Wyszesławcew, Krizis industrialnoj kultury, op.cit., s. 553. Warto zestawić ten opis 
z diagnozą Aleksandra Hercena, który już w latach 1862–1863 antycypował „kulturę masową” 
i przeczucia swe wyrażał tymi słowy: „Tuż obok, za rogiem, oczekuje tysiącgłowa hydra, goto-
wa wszystkiego słuchać, na wszystko patrzeć, we wszystko się ubierać, wszystko pożreć – to 
ten samowładny tłum mocno zespolonej przeciętności (conglomerated mediocrity) J.S. Milla, który 
wszystko kupuje i dlatego wszystkim rządzi; tłum niekoniecznie ciemny, ale niewykształcony”, 
A. Hercen, Końce i początki [w:] idem, Pisma fi lozofi czne, przeł. W. Bieńkowska, Warszawa 1966, 
t. 2, s. 496. Takich wypowiedzi w historii myśli rosyjskiej (oczywiście: nie tylko) moglibyśmy 
odnaleźć całkiem sporą ilość.
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ważną od poprzedniej: „Ale masa nie istnieje bez przywódcy, który włada 
przy pomocy aparatu”45. Tym sposobem – rzeklibyśmy – drzwi do antyhu-
manistycznego totalitaryzmu pozostają już otwarte na oścież.

W świecie kultury industrialnej podstawową i jedyną formą aktywności 
ludzkiej – nie tyle stanowiącą ekspresję człowieka w świecie, ile raczej będącą 
jego ograniczeniem, pomniejszeniem – jest praca. Jest to jednak praca z grun-
tu nietwórcza – robota. Tragizm społeczeństwa industrialnego polega więc na 
tym, że istnieją zajęcia nietwórcze (robota), ale zarazem nie istnieją nietwór-
cze osoby. „Zracjonalizowana industria – konkluduje myśliciel – prowadzi 
do wyparcia osoby. Takie jest immanentne zło industrializmu, możemy je 
sformułować następująco: zanika twórcza zasada osoby, pozostaje »robota« 
jako niewolnicze posłuszeństwo”46. Proces ten wyraża się w seryjnej i auto-
matycznej pracy. Takim sposobem „praca-robota” może być wprost uznana 
za współczesne wcielenie przemysłowego niewolnictwa, które w skali świa-
towej przybrało już formę masową. Rosyjski fi lozof utrzymywał, że in praxi 
zachodzi powinowactwo w zakresach i sposobach organizacji pracy kapitali-
stycznej i komunistycznej (tayloryzm i stachanowszczyzna). 

Człowiek w kulturze industrialnej staje się zatem istotą okaleczoną i ułom-
ną, ale przy tym nie do końca zdaje sobie sprawę z przyczyn własnego upo-
śledzenia. Zapytać więc należy, dlaczego tak się dzieje? „Osoba – podkreśla 
fi lozof – jest dążnością twórczą i dlatego pozbawienie jej pełnego uczestnictwa 
w twórczości przeżywa jako brak, degradację”47. Brak ów należy rozumieć 
w sensie arystotelesowskiej steresis, jako pozbawienie rzeczy czy osoby cech, 
które z natury do nich przynależą, co w konsekwencji prowadzi do wystąpienia 
realnej sprzeczności. Okaleczenie to przede wszystkim dotyka sfery „serca”. 

Należy tutaj powrócić na moment do Wyszesławcewowskiej fi lozofi i serca 
po to, aby dopiero na jej tle móc dobitniej uwyraźnić owo ciążące nad współ-
czesnym człowiekiem poczucie utraty czegoś istotnego, bez czego nie sposób 
nawet mówić o pełni jego człowieczeństwa48. Tym, co zagubiono, jest wymiar 
„logiki serca”. W kulturze industrialnej jest ona bowiem najmniej pożądaną 
cechą49. Funkcja uczucia i wrażliwości w szerokim znaczeniu (w tym zwłasz-
cza wrażliwość aksjologiczna) jest na jej gruncie wypierana na rzecz „zimne-
go rozumu”, czyli racjonalistycznej i technologicznej sprawności. Odwołując 
się natomiast do Straussowskiej interpretacji teorii miasta-państwa Platona, 
rozmianej jako systematyczny wykład zasad życia społeczno-politycznego, 
należałoby przyjąć, że Wyszesławcew rzeczywiście starał się wskazywać na 
negatywne konsekwencje wyparcia „erosa” z teorii i praktyki życia społeczno-
-politycznego. A tym samym przestrzegał przed skutkami odrzucenia ducho-
wych przesłanek etyki sublimacji, co w rezultacie musiało doprowadzić do 
wyjałowienia nowożytnej świadomości społecznej, w tym przede wszystkim 

45  B.P. Wyszesławcew, Krizis industrialnoj kultury, op.cit., s. 361.
46  Ibidem, s. 592.
47  Ibidem, s. 598.
48  Por. wyżej rozdz. II, 6, s. 88–92.
49  B.P. Wyszesławcew, Krizis industrialnoj kultury, op.cit., s. 367.
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pozbawienia jej wrażliwości aksjologicznej – stanowiącej właściwą domenę 
„serca”50. A to z kolei skazało współczesne społeczeństwa na popadnięcie 
w stan zależności od swoistego „wampiryzmu duchowego”, tak charaktery-
stycznego dla systemów określanych zbiorczym mianem industrializmu. 

W „nowej rzeczywistości” człowiek już nie tworzy, lecz pracuje, nie tyle 
stwarza, co jest stwarzany na miarę pomniejszającej go cywilizacji. Tak rozu-
mianej pracy należy przeciwstawić twórczość; co notabene niezmordowanie 
czynił w swej fi lozofi i Bierdiajew. Nie uniknął on jednak pewnych semantycz-
nych dwuznaczności i teoretycznych komplikacji. Wyszesławcew był przeko-
nany, że Bierdiajewowskie ujęcie twórczości stanowi opis, w którym niejako 
zapomina się o tym, że istnieje również „twórczość o znaku negatywnym”51. 
Wbrew stanowisku Bierdiajewa można więc mówić o złej twórczości, która 
odznacza się takimi cechami, jak wolność, inicjatywa, wiedza, wynalazczość 
etc., czyli charakteryzuje się wszystkim tym, co skłonni jesteśmy przypisywać 
twórczości tout court. Takiej to właśnie „złej twórczości” uczył niegdyś swego 
księcia Machiavelli, a i wyrastająca z niej taktyczna „mądrość” współczesnej 
polityki zdaje się kierować podobnymi zasadami. 

U podstaw kultury industrialnej należy zatem dostrzegać fundacyjny akt 
twórczy; a może raczej całą serię aktów twórczych, aktów „dobrej” i „złej” 
twórczości. Ale, co ważne, samo „objawienie” tak rozumianego „zła w twór-
czości” wcale nie dotyczy jego początków. Zło początku jest właściwie bardzo 
trudno rozpoznawalne, natomiast zgoła odmiennie wygląda ono sub specie 
fi nis: wyjawienie zła dotyczy bowiem (jego) końca. Zło musi niejako dojrzeć 
w procesie, rozwinąć się i osiągnąć właściwą sobie krańcową postać. Genial-
nie wyczuwał to Dostojewski, który wspomniany proces w sposób niedościg-
niony zobrazował w Biesach, na przykładzie życia i działalności Piotra Wier-
chowieńskiego. Za takie „objawienie” należałoby również uznać „końcowy” 
etap realizacji – tym razem w dziejach Europy i świata – zasad marksizmu, 
czyli owo narastające od Wschodu memento, skierowane wprost do krajów 
demokracji zachodnich. Można zatem przyjąć, że również w tym wypadku 
mamy do czynienia z „objawieniem” (apokalypsis) przełomowej prawdy cza-
su, a właściwie wielości „czasów”, które pojawiły się w wyniku „pęknięć” 
w pozornie tylko jednolitym procesie cywilizacyjnym. W opisie końca „złej 
twórczości” uwidacznia się swoiście ujmowane napięcie eschatologiczne. 
A jednocześnie wbrew – wydawałoby się, że w tej sytuacji naturalnemu – 
schyłkowemu „pesymizmowi” rosyjski myśliciel podkreślał leżące u samych 
podstaw kultury industrialnej jej twórcze dążenie. W związku z tym mógł 
też uznać, że w swych początkach kultura industrialna była wolnym, prome-
tejskim zrywem, albo innymi słowy – zakrojoną na szeroką skalę próbą, jaką 
podjęła ludzkość w celu opanowania świata zewnętrznego. W ostatecznym 

50  Por. L. Strauss, Platon, przeł. P. Nowak [w:] Historia fi lozofi i politycznej, (red.) L. Strauss, 
J. Cropsey, Warszawa 2010, s. 57.

51  B.P. Wyszesławcew, Krizis industrialnoj kultury, op.cit., s. 605; por. wyżej rozdz. III, 3, 
s. 162.
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jednak rozrachunku tendencja ta doprowadziła do utraty „duszy” przez czło-
wieka, a tym samym okazała się spłaszczeniem wymiaru świata wewnętrz-
nego, zagubieniem wymiaru duchowości. Kultura industrialna jawi się za-
tem jako „wygasły wulkan” niegdysiejszej twórczej erupcji ducha ludzkiego. 
Obecnie – ducha zgasłego. Ale to właśnie ten fakt rodzi szczególne napię-
cie, domagające się zniesienia. Tym samym okaleczona kultura industrialna 
może być ujmowana jako twór niesublimowanej wolności, złej twórczości, 
„objawiającej” obecnie – in fi ne – swoje drugie, negatywne oblicze.

Jakkolwiek wydawałoby się, że autor Kryzysu kultury industrialnej w spo-
sób zamierzony, i przy tym wielce udatny, unika przemieszania argumen-
tacji fi lozofi cznej z religijną, to niemniej na stronicach jego dzieła spoty-
kamy też odniesienia do religijnego zaplecza myśli fi lozofi cznej. Możemy 
więc ostrożnie stwierdzić, iż w fi lozofi i społecznej Wyszesławcewa mamy 
do czynienia z podskórną, ale stale obecną „świadomością religijną”. Porzą-
dek argumentacji fi lozofi cznej jest w niej bowiem przeplatany odniesienia-
mi, a nawet fragmentami paralelnego myślenia religijnego. W niektórych 
momentach w sposób mniej lub bardziej wyraźny obie te narracje łączą się 
w jedną argumentację, aby nadać jednolity ton myśleniu fi lozofa. Czyż bo-
wiem nie można odnieść wrażenia, że rosyjski fi lozof stopniowo przechodzi 
od społecznej teorii twórczości do klimatu myśli, który można by określić 
jako quasi-apokaliptyczny? Od razu jednak trzeba podkreślić, że jest to „apo-
kaliptyka” o bardzo złagodzonej wymowie. Jednakże w opisie „starcia” do-
bra i zła, dobrej i złej twórczości, które odbywa się (a może dopiero odbędzie 
się?) w łonie kultury industrialnej, ten „apokaliptyczny” klimat jest dość do-
brze wyczuwalny52. 

Zauważmy ponadto, że skłonność do apokaliptycznego ujmowania cha-
rakteru kultury współczesnej przejawiła się w znaczeniu, jakie myśliciel przy-
dawał pewnej – w gruncie rzeczy marginalnej – uwadze Georges’a Gurvitcha, 
wygłoszonej przez tego ostatniego na paryskiej konferencji w Centre d’Études 
sociologiques (3–5 czerwca 1948 roku). W ocenie Wyszesławcewa bynajmniej 
nie było zwykłym przypadkiem, że właśnie w tym okresie na Sorbonie po-
jawiły się wizje apokaliptyczne, rodem z rosyjskiej fi lozofi i religijnej. Można 
domniemywać, że w jego rozumieniu wyrażały one „ducha czasu” i dlatego 
też doskonale wpisywały się w powojenny niepokój cywilizacyjny. Przywo-
ływany przez Gurvitcha Antychryst (wprost zaczerpnięty z „przypowieści” 

52  Michaił M. Karpowicz utrzymuje, że wśród teoretyków piszących o „kryzysie kultury” 
Wyszesławcew zachowuje godny uznania umiar i w związku z tym nie popada w skrajności 
(przy czym wyróżnia dwie takie formy: utopizm i eschatologizm), por. M.M. Karpowicz, Po 
powodu knigi B.P. Wyszesławcewa [w] B.P. Wyszesławcew, Krizis industrialnoj kultury. Izbrannyje 
soczinienija, Moskwa 2006, s. 887 („Nowyj żurnał”, 1953, nr XXXV, s. 290). Zgadzając się z tym 
ogólnym stwierdzeniem – na pewno fi lozof, który jest w pełni świadom swego bycia „pomię-
dzy” (metaxy), stara się trzymać „złotego środka” w podejściu do wszelkich poruszanych prze-
zeń zagadnień – chcielibyśmy zarazem wskazać na możliwość interpretacji etycznego wymiaru 
tej fi lozofi i społecznej jako problematyki całkiem nieźle wpisującej się w kontekst „religijnej wizji 
dziejów”; w tym wypadku powiedzielibyśmy: apokaliptyki progresywnej.    
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Włodzimierza Sołowjowa) został przedstawiony pod postacią technokraty – 
postaci zagadkowej (chociaż w planie literackim nieco przerysowanej), która 
„odgrywa” rolę inżyniera-sztukmistrza, łączącego w jednej (swej własnej) 
osobie władzę ekonomiczną i polityczną. W ten sposób – jak stwierdzał wy-
bitny, rosyjsko-francuski uczony – „wielki myśliciel rosyjski i mistyk religij-
ny” rzeczywiście zdołał już wcześniej przewidzieć tendencję technokratycz-
ną, ku której niebezpiecznie zbliżył się współczesny rozwój cywilizacyjny53. 
W przekonaniu Wyszesławcewa, do tej – przywołanej przez Gurvitcha – nie-
pokojącej wizji Sołowjowa należy dołączyć także inną, i to wcale nie mniej 
profetyczną postać literatury rosyjskiej, a mianowicie Wielkiego Inkwizyto-
ra, który dysponował władzą na wskroś totalitarną – jako że łączył w sobie 
władzę nad ciałami i duszami „poddanych”. A to niechybnie jest oznaką zła 
satanicznego, na którego obecność Dostojewski jak nikt inny przed nim i po 
nim był wyczulony54. Podobne zresztą przekonanie, przypomnijmy, na trwa-
łe naznaczyło także antytotalitarną perspektywę Bierdiajewa.

Powróćmy jednak do diagnozy postawionej przez Wyszesławcewa. Doty-
czy ona specyfi cznego nastroju „końca starego” i „początku nowego”, czyli 
„nowego” czasu, który stał się też pretekstem do powyższych uwag. Rzecz 
tyczy się zatem przełomu cywilizacyjnego, rozumianego jako starcie „no-
wej” formy zła z „nową” formą dobra. Globalnej ekspansji „immanentnego 
zła industrializmu” fi lozof przeciwstawiał duchowo-wyzwoleńcze tendencje. 
Nieco uogólniając, można powiedzieć, że cywilizacji, jakiej ostatnimi wcie-
leniami okazały się globalny industrializm i systemy totalitarne, myśliciel 
przeciwstawił „wiecznie odnowicielskiego” Chrystusa; a czynił to w przeko-
naniu, że wszechobejmujące kłamstwo obnaży w końcu otchłań swej pustki, 
ale stanie się to dopiero w konfrontacji z zasadą chrystologiczną (summum 
bonum). Uznawał więc, że jedynej skutecznej broni duchowej, którą można 
by skierować przeciwko roszczeniom industrializmu, należy się doszukiwać 
na gruncie fi lozofi i chrześcijańskiej. Filozofi a ta uzdalnia bowiem człowieka 

53  G. Gurvitch, La Technocratie est-elle un effet inévitable de l’industrialisation? [w:] Industrialisa-
tion et technocratie, (red.) G. Gurvitch, Paris 1949, s. 180. Jednakże sam Gurvitch przestrzegał przed 
„mistycyzmem” w badaniach nad zjawiskami społecznymi, które z natury rzeczy odnoszą się do 
faktów. Z tego względu wszelkie „proroctwa” nieosadzone w społecznej empirii są nie do przy-
jęcia. Co ważne, krytykuje zwłaszcza J. Burnhama, uważając go za „zręcznego propagandzistę, 
który zaadaptował do amerykańskiej przeciętnej psychologii idee faszystowskie i nazistowskie” 
– nie krył on zatem swego negatywnego stosunku do teorii amerykańskiego politologa. Należy 
wyraźnie podkreślić, że Wyszesławcew całkowicie zgadzał się z krytyką fatalizmu Burnhama, 
wyeksponowaną w wystąpieniu Gurvitcha (por. ibidem, s. 187 i 190–191). Obydwaj uważali, że 
rewolucja menedżerska nie jest czymś nieuniknionym i nie opiera się na żadnej „konieczności” 
– być może to właśnie od Gurvitcha pochodzi, omawiane nieco wcześniej, polemicznie wobec 
głównej tezy Burnhama stanowisko rosyjskiego fi lozofa. W związku z tym pozostaje również 
wspólny u obu myślicieli sposób postrzegania przyszłościowej alternatywy. Pisze Gurvitch: „W 
szczególności wydaje się wyraźnie zarysowywać alternatywa w przyszłości między niczym nie 
ograniczonym etatyzmem w służbie autorytarnej technokracji i pluralizmem zorganizowanym 
na podstawie demokracji, zuniwersalizowanej i wzmocnionej poprzez organizację ekonomiczną, 
zarządzaną przez samych pracowników i konsumentów” (ibidem, s. 192).  

54  B.P. Wyszesławcew, Krizis industrialnoj kultury, op.cit., s. 562–563.
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do rozróżniania dobrej i złej twórczości, a potrzebne ku temu kryterium wy-
prowadza wrost ze słów Chrystusa: „(…) beze Mnie nic nie możecie uczynić” 
(J 15, 5). Zło bowiem jest kłamstwem, morderstwem i tyranią, a sam Diabeł „(…) 
jest kłamstwem i ojcem kłamstwa” (J 8, 44)55. Tym samym chrześcijaństwo 
zostało przezeń uznane – w czym zgadzał się z Bierdiajewem – za źródło 
zasady personalistycznej, nieodłącznie związanej z wolnością i twórczością. 
Z chrześcijaństwa nadto rosyjski myśliciel wyprowadzał duchową zasadę 
wspólnotowości – sobornosti – leżącą u podstaw „zasady demokratycznej”. 
W ten sposób Wyszesławcewowska „apokaliptyka” byłaby „tragicznie op-
tymistyczną”, gdyż stanowiłaby objawienie końca zła, wyjawienie jego dotąd 
ukrytych struktur i odpowiadających im, ale jednocześnie jeszcze nie dość 
uświadomionych, ludzkich motywacji. Wyrażałaby przy tym sposób postrze-
gania sytuacji chrześcijanina-w-świecie, który nie tylko powinien dostrzegać 
tragizm bytu, ale i świadomie w nim uczestniczyć. A zarazem, last but not 
least, całkiem nieźle wpisywałaby się w konkretny czas „zimnej wojny”, co 
być może nadawało myślom fi lozofa ów dostrzeżony przez nas tak „przeło-
mowy”, emocjonalny odcień.

Jak przystało zatem na spadkobiercę rosyjskiej myśli religijnej, Wysze-
sławcew snuje swe rozważania w kontekście (na poły) apokaliptycznym. 
Nie jest to bowiem eschatologia w sensie właściwym, ani żadne proroctwo 
„końca historii”, lecz bardziej oznaczenie kryzysu końca jednej epoki i po-
czątku innej, albo raczej „wyakcentowanie” owej kryzysowości przechodzące 
w „przeakcentowanie”56. „Objawienie” (apokalypsis) jest tutaj rozumiane jako 
wyjawienie antyludzkiego charakteru kultury industrialnej. Innymi słowy 
– jest to dokonujące się w granicach historii odsłonięcie „immanentnego zła 
industrializmu”, a także wskazanie zła uniwersalnego – odnoszącego się do 
świata kultury ludzkiej (czyli de facto kultury europejskiej i jej pochodnych). 
W tym sensie można zatem mówić o wieku dwudziestym jako apokaliptycz-
nym natężeniu „zła” i „dobra”. Rosyjski fi lozof wydaje się nie pozostawiać co 
do tego żadnych złudzeń:

Wiek industrialny stworzył nową formę udoskonalonego zła [podkr. – L.A.]: 
przede wszystkim kłamstwo przestało być indywidualną skazą poszczególnych 
kłamców i oszustów – kłamstwo zostało poddane socjalizacji i nacjonalizacji, dla 
jego propagowania zostały powołane całe ministerstwa i organizacje międzynaro-
dowe. Morderstwo także poddano socjalizacji i skupiono w ogromnym aparacie 
inkwizytorskim, jest popełniane w bardzo różnych formach, niedawno wynale-
zionych, i bynajmniej nie tylko w postaci ofi cjalnej kary śmierci. W końcu także 

55  Por. ibidem, s. 606–607.
56  W omawianym wypadku można by mówić o apokaliptyce warunkowej, progresywnej 

bądź immanentnej (dotyczącej zmiany kształtu świata, a nie jego transcendentnego spełnienia 
– chociaż nieprzekreślającej perspektywy transcendencji). Podobnie o wewnątrzhistorycznej 
apokaliptyce „przełomu epok” mówił również M. Bierdiajew: „(…) Apokalipsa jest także ob-
jawieniem wydarzeń wewnątrz historii, wewnętrznym sądem nad historią” (Los człowieka we 
współczesnym świecie [w:] idem, Nowe Średniowiecze. Los człowieka we współczesnym świecie, przeł. 
H. Paprocki, Warszawa 2003, s. 155).
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tyrania nie jawi się już jako forma sprawowania władzy przez indywidualnych 
mniej lub bardziej zdolnych tyranów i wodzów, strącanych i wybieranych – tak, 
jak to dotychczas bywało w historii. Tyrania jawi się jako państwo totalitarne, zor-
ganizowane w taki sposób, aby jego celem mogło być ustanowienie ogólnoświato-
wego totalitaryzmu. W tych uwarunkowaniach nowej formie zła powinna zostać 
przeciwstawiona nowa forma dobra57. 

Zauważmy ponadto, że w przywoływanym opisie industrialistycznego 
zniewolenia człowieka nadal jest obecna – tak skądinąd podkreślana przez 
myśliciela – ambiwalentność wolności. Używając określeń z zakresu „etyki 
sublimacji”, można powiedzieć, że na jej gruncie fi lozof złym skutkom sa-
mowoli przeciwstawiał wolność sublimowaną, która w wypadku historio-
zofi cznie ukierunkowanej myśli społecznej może spełniać szczególną rolę 
„uwewnętrznionego” antidotum. Tak więc raz jeszcze możemy potwierdzić 
przydatność perspektywy etycznej – dosłownie: etyki sublimacji – w podej-
ściu do zagadnień społecznych. Wydaje się bowiem, że i w tej kwestii rosyjski 
fi lozof dość konsekwentnie podążał obraną niegdyś ścieżką.

4. SPRZECZNOŚCI POZOSTAJĄ SPRZECZNOŚCIAMI

Na początku lat dwudziestych XX wieku Wyszesławcew nie zgadzał się 
z duchem rezygnacji, wypływającym z uznania konieczności „zmierzchu Za-
chodu”, co ogłosił Oswald Spengler, i co – jak wiadomo – zyskiwało w owym 
czasie coraz większą popularność. Wbrew panującym ówcześnie nastrojom 
rosyjski fi lozof utrzymywał, że skoro nastał czas cywilizacyjnego „upadku 
ducha”, to przecież możliwy jest też czas „wzlotu ducha” i odrodzenia kul-
tury58. Niemniej sam często podkreślał, że wiek dwudziesty jest tym okre-
sem historii, w którym ludzkość stanęła w obliczu szczególnej próby. Jest to 
bowiem czas głębokiej profanacji, w którym żywych ludzi zastępują „biesy” 
i „martwe dusze”59. Uogólniając, można zapewne przyjąć, że pod tymi meta-
forami, jednocześnie stanowiącymi reminiscencje literackie, kryją się populi-
styczni przywódcy i bezkrytycznie powolne im masy. Filozof świadom był 
zatem sytuacji kryzysowej i jej duchowych źródeł. Porażała go niskość serc, 
która – jak się obawiał – otwierała drogę ku terrorowi w wymiarze maso-
wym. Dla przeciwwagi powoływał się na „klasyczne średniowiecze”, kiedy 
to świadomość moralna stanowiła trwałą podstawę porządku społecznego. 

57  B.P. Wyszesławcew, Krizis industrialnoj kultury, op.cit., s. 607.
58  Idem, Zakat Jewropy (Ob Oswaldie Szpenglierie) [w:] N.A. Bierdiajew, Padienije swiaszczen-

nogo russkogo carstwa (Priłożenije), Moskwa 2007, s. 955. Jest to właściwie recenzja zbioru artyku-
łów Oswald Szpengler i Zakat Jewropy (autorstwa: F.A. Stiepuna, S.L. Franka, N.A. Bierdiajewa, 
Ja.M. Bukszpana), który ukazał się w Moskwie w 1922 roku (przedrukowany w cytowanym wy-
borze publicystyki Bierdiajewa, s. 849–922). 

59  Idem, Obraz Bożij w griechopadienii, „Put’” 1938, nr 55, s. 30.
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To dlatego postulował odrodzenie zapoznanej „logiki serca”, która odwołuje 
się do wrażliwości chrześcijańskiej; szczególną zaś rolę w tym „chrześcijań-
skim renesansie” upatrywał dla (chrześcijańskiej) myśli i literatury rosyjskiej. 

W artykule Tragizm wywyższonego i „spekulacja na poniżenie” (1932) fi lozof 
wskazywał na to, że marksizm-komunizm jawi się jako jeden z najbardziej 
spektakularnych przykładów tytułowej „spekulacji na poniżenie”. Marksizm 
został więc uznany za podstawę systemów profanacyjnych, nastawionych na 
dławienie wrażliwości etycznej i tym samym pogłębianie – diagnozowanej 
przezeń – współczesnej choroby „niskości serc”. Co więcej, myśliciel twier-
dził, że nieobecność w marksizmie religijnego albo przynajmniej metafi zycz-
nego ufundowania hierarchii wartości – co wiąże się ze zniesieniem wolności 
osoby ludzkiej i brakiem ochrony praw jednostki przy jednoczesnej „praw-
nej” samowoli państwa – prowadzi do sytuacji, w której podstawowe pojęcie 
„eksploatacji” traci jakikolwiek uchwytny sens60. Zdecydowanie odmawiał 
więc marksizmowi znaczenia etycznego, programowo nie dostrzegał (albo 
nie chciał dostrzec) u jego podstaw pobudek moralnych. W myśl jego stano-
wiska marksizm nie mógł nawet uchodzić za światopogląd, który wyrażałby 
tragizm bytu, wcielony w tragizm życia proletariatu. Nie zgadzał się także na 
próby historiozofi cznego usprawiedliwienia, które w swoich argumentacjach 
powoływałyby się na prawa i konieczności historyczne.

Postawa rosyjskiego myśliciela w tej materii była zatem pryncypialna, 
niepodatna na żadne argumenty i wątpliwości. Wydaje się wręcz, że Wysze-
sławcew raz na zawsze „okopał się” na pozycjach antykomunistycznych; co 
skądinąd wzbudziło pewien opór, a nawet chęć podjęcia z nim polemiki ze 
strony młodego, bliżej nieznanego, lewicowego emigranta W. Rastorgujewa. 
Dyskutant utrzymywał, że w wymiarze praktycznym żądza sprawiedliwości 
„(…) jest nieporównywalnie większa u marksistów niż na przykład u współ-
czesnych chrześcijan”, którzy żyją tak, jakby nie dostrzegali „ciemnych stron 
życia”61. W swojej umiarkowanej „apologii” marksizmu Rastorgujew twier-
dził ponadto, że z marksistowskiego punktu widzenia problem eksploatacji 
nie dotyczy samej zasady jako takiej, czyli nie jest on wyłącznie problemem 
teoretycznym (mógłby rzec: nie o teorię, lecz o życie tutaj chodzi!), lecz każ-
dorazowo powinien być odnoszony do konkretnej sytuacji, w której jedna 
klasa społeczna jest eksploatowana przez drugą; tak więc marksizm stanowi 
ideologiczny wyraz światopoglądu klasy uciskanej. Wyszesławcew właści-
wie nie podejmuje tej dyskusji, w swej odpowiedzi zaledwie stwierdza, że 
marksizm jest tylko teoretycznym wykładem „światopoglądu materialistycz-
nego” kapitalizmu, który został doprowadzony do skrajnych i ostatecznych 
swych konsekwencji, a zatem in fi ne staje się po prostu przeczącym sobie sa-

60  Idem, Tragizm wozwyszennogo i spekulacija na poniżenije, „Put’” 1932, nr 36, s. 8; por. idem, 
Wiecznoje w russkoj fi łlosofi i, op.cit., s. 700.

61  W. Rastorgujew, O tragiczeskom nieczustwii (po powodu statji B. Wyszesławcewa „Tragizm 
wozwyszennogo i spekulacija na poniżenije”), „Put’” 1933, nr 38, s. 78. Szerzej o tej bądź co bądź 
incydentalnej dyskusji pisze A. Arżakowskij, Żurnał „Put’” (1924–1940). Pokolienije russkich rieli-
gioznych myslitieliej w emigracii, Kijew 2000, s. 246. 
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memu absurdem. Domaganie się natomiast etycznego podejścia na gruncie 
marksizmu jest z natury rzeczy czymś niemożliwym: „W sposób świadomy 
– twierdzi – wprowadzić do marksizmu ideę wartości i oceny moralnej, ideę 
wolności osobistej i twórczości – oznacza zniszczenie marksizmu, przekształ-
cenie go na powrót w idealizm niemiecki, w Hegla i Fichtego”62. Co prawda, 
pojęcie „eksploatacji” wskazuje na podstawową rolę zagadnienia etyczno-
-społecznego, jednakże sama reakcja marksizmu na rzeczywisty wyzysk czło-
wieka przez człowieka i oburzenie, jakiemu przy tej okazji daje on wyraz, nie 
mogą być w żadnej mierze zrozumiałe na gruncie właściwej mu fi lozofi i ma-
terialistycznej (gdyż tutaj eksploatacja jest koniecznością przyrodniczą). Aby 
bowiem „eksploatacja” mogła zostać poddana realnej krytyce, należy dyspo-
nować „ideą absolutnej wartości osoby i wolności”, a tę wywieść można tylko 
z przesłanek chrześcijańskich63. 

Swoje wczesne poglądy na „istotę” i naturę komunizmu rosyjski fi lozof 
wyłożył w artykule Paradoksy komunizmu, następnie zaś rozwinął w Filozo-
fi cznej nędzy marksizmu oraz w pierwszej części Kryzysu kultury industrialnej. 
W Paradoksach komunizmu (1926) twierdził, że dotychczasowe nurty socjali-
zmu zostały skompromitowane przez komunizm rosyjski. Socjalizm wcielo-
ny w życie stał się bowiem trującym „opium dla ludu”. Co więcej, rosyjski 
fi lozof wskazywał – niezależnie od słynnej i kontrowersyjnej tezy, rozwijanej 
od czasów drugiej wojny światowej przez Karla R. Poppera64 – na antyczne 
i jak najbardziej „nobliwe” jego pochodzenie, albowiem w myśl tej interpre-
tacji to Platon okazywał się fi lozofi cznym ojcem socjalizmu i niejako na mocy 
samej tej „autorytatywnej” klasyczności Platoński projekt państwa stał się 
wzorcem „prawdziwego” komunizmu. Wobec tego zapytywał: Czy rewolu-
cja i ustrój kształtujący się na „gruzach” rewolucji w Rosji jest rzeczywiście 
komunizmem? Aby jednak na tak postawione pytanie móc odpowiedzieć, na-
leży wpierw porównać zasady rządzące ową „nową” rzeczywistością radzie-
cką z podstawami ustrojowymi, którymi ongiś kierował się Platon, co swój 
najpełniejszy wyraz znalazło w fi lozofi cznym projekcie państwa „idealnego”. 
I tak u podstaw ustrojowych państwa „platońskiego” oraz dwudziestowiecz-
nego państwa proletariackiego odnajdujemy następujące cechy: a) rygoryzm 
prawny (zakonniczestwo) i dekretyzm; b) etatyzm i politycyzm; c) zniesienie 
prawa prywatnego przez prawo publiczne; d) wrogość wobec demokracji 
i wolności; e) organizacja odgórna, czyli oligarchia „fi lozofów” partyjnych; 
f) funkcja „strażników”, chroniących porządek komuny; g) komunizm wo-
jenny; h) ambiwalentność, a właściwie brak rozwiązania kwestii chłopskiej; 
i) wyłączność wychowania komunistycznego; j) niszczenie małżeństwa i ro-
dziny; k) przekonanie, że komunizm można urzeczywistnić tylko przy użyciu 
siły, a zatem w sposób rewolucyjny. Po takim wyliczeniu i zestawieniu pod-

62  B.P. Wyszesławcew, O nieczustwii i nieponimanii tragizma. Otwiet’ g. Rastorgujewu, „Put’” 
1933, nr 38, s. 83.

63  Idem, Christianstwo i socialnyj wopros, op.cit., s. 4.
64  Por. K.R. Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, przeł. H. Krahelska, Warszawa 

1993, t. 1: Urok Platona.
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stawowych cech składających się na paradygmat platoński, a także prostym 
i zbiorczym odniesieniu ich do modelu radzieckiego, wniosek dla myśliciela 
stawał się jednoznaczny: w Rosji mamy rzeczywiście do czynienia z konse-
kwencjami przerostu „rygoryzmu prawa” i „faryzeizmem” o wyraźnej pro-
weniencji platońskiej65. W tym więc sensie rosyjski komunizm jest komuni-
zmem „prawdziwym”. 

Zaistniała sytuacja jest jednak o wiele gorsza, gdyż współczesny komu-
nizm najwyraźniej stanowi już krańcowy produkt procesu odchodzenia prak-
tyki społecznej od jej idealistycznych źródeł. Ostateczny zaś ich rozwód prze-
prowadził Marks. „Do niego – pisał rosyjski fi lozof – wszyscy socjaliści byli 
w mniejszym czy większym stopniu idealistami”66. W konsekwencji tak nie-
korzystnego procesu Rosjanie, wszystkie „narody radzieckie” stały się nolens 
volens spadkobiercami „zwyrodniałej utopii Platona”. Prawdziwy to regres, 
ale zarazem też wyjawienie podstawowych motywacji i struktur „nowoczes-
nej” władzy. Niegdyś bowiem Platon potrzebował „komunistycznej” władzy 
w imię idei, współczesna, „prawdziwa” fi lozofi a marksizmu natomiast nie 
może już pod żadnym pozorem odwoływać się do idealizmu, co więcej, nie 
może nawet przyznać się do swego odległego – właśnie idealistycznego rodo-
wodu67. A tym samym, niejako wbrew sobie, wyjawia realne pobudki, jakimi 
kierują się rządzący w imię ideologii marksistowskiej. Otóż na mocy „praw” 

65  Warto notabene zauważyć, że ten ułożony przez Wyszesławcewa wykaz pretotalitarnych 
„grzechów” Platona przynajmniej częściowo pokrywa się z zarzutami sformułowanymi w póź-
niejszym okresie przez K.R. Poppera. Wymieńmy te ostatnie w skrócie: 1) historycyzm, czyli 
uznanie, że historią żądzą „nieubłagane” prawa; 2) spartianizm, czyli przyjęcie antydemokra-
tycznych ideałów i instytucji Sparty za naczelny wzorzec; 3) holizm, czyli uznanie, że interes gru-
py i kolektywu jest jedynym kryterium moralności; 4) rasizm, czyli uznanie wyższości rasowej 
warstwy rządzącej; 5) teoria nadrzędności państwa, wyrażająca się w specjalnym traktowaniu 
warstwy rządzącej; 6) „zamknięcie” społeczeństwa, w celu zapewnienia stabilizacji państwa, czy-
li zapewnienie wewnętrznego bezpieczeństwa i pokoju; 7) gotowość do zastosowania przemocy 
w procesie wdrażania radykalnych reform; 8) antyhumanizm; 9) położenie nacisku na „autarkię” 
w celu wyeliminowania liberalizującego wpływu handlu; 10) militaryzm, skierowany zwłaszcza 
w stronę państw sąsiednich, który z jednej strony wyzwala wśród ludności wewnętrzne poczucie 
jedności, a z drugiej – przeciwdziała zewnętrznym wpływom przekonań wolnościowych. Jak 
nietrudno spostrzec, właściwie wszystkie przytoczone powyżej zarzuty Wyszesławcewa (sfor-
mułowane w przytoczonym artykule z 1926 roku) znajdują się także – oczywiście, w nieco innym 
sformułowaniu, zakresie bądź konfi guracji – w wykazie Poppera. (Książka Społeczeństwo otwarte 
i jego wrogowie pisana była w okresie bezpośrednio poprzedzającym wybuch wojny oraz w trak-
cie drugiej wojny światowej, opublikowana zaś została w 1943 roku). Zestawienie powyższych 
zarzutów zostało dokonane w celu przeprowadzenia ich krytycznej refutacji przez R.B. Levinso-
na w książce In Defence of Plato, Cambridge 1953, s. 504.  

66  B.P Wyszesławcew, Paradoksy kommunizma, „Put’” 1926, nr 3, s. 84.
67  O złożoności recepcji Platona i tradycji platońskiej w ZSRR (okresu utopijnego „komu-

nizmu wojennego”: korespondującego z radykalizmem projektu Państwa, a następnie okresu 
NEP-u: Platona traktowanego jako utopisty i wpisanego w nurt socjalizmu utopijnego, wreszcie 
myśliciela reakcyjnego, stojącego po stronie „idealizmu” w opozycji do „materializmu”, ale zara-
zem – czemu nie sposób było zaprzeczyć – pozostającego prekursorem myślenia dialektycznego) 
pisze F. Nethercott, Russia’s Plato. Plato and the Platonic tradition in Russian education, science and 
ideology (1840–1930), Aldershot–Burlington USA–Singapore–Sydney 2000, s. 174–184.
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przez nich samych stanowionych dążą oni do bezwzględnego poddania pod 
swą wyłączną władzę (potencjalną) całość świata. Czynią to dla samej władzy 
i własnego – w węższym, dosłownym tego słowa znaczeniu – interesu mate-
rialnego. W owej „materialistycznej” tendencji rosyjski myśliciel dopatrywał 
się szczególnego niebezpieczeństwa, polegającego na całkowitym podpo-
rządkowaniu sobie prawa przez władzę, co w konsekwencji musi prowadzić 
do jego pełnej instrumentalizacji. W ten zaś sposób rozumiane „prawo” może 
się stać najskuteczniejszym środkiem sprawowania władzy despotycznej. 
W latach dwudziestych XX wieku fi lozof mówił już zatem o przewrotnej hi-
pertrofi i pseudo-świadomości prawnej, przyjmującej postać „pannomizmu”, 
który na podobieństwo nowotworu rozwija się w łonie „cywilizacji” komuni-
stycznej; tym samym fi lozof opisywał i przewidywał dalszą ewolucję ustroju 
radzieckiego:

(…) socjalizm i komunizm, będąc rygoryzmem prawnym [zakonniczestwo], negują 
prawo [prawo], negują prawo podmiotowe jako sferę wolności właśnie dlatego, że 
jest ono nieprzenikliwe dla prawa, że stanowi granicę władzy prawa i prawnej 
władzy, że jest bez-władzą (albo nikomu nie podlega w granicach swej sfery). Pan-
nomizm tego nie uznaje, dekretyzm normy racjonalnej tego nie toleruje68.

Komunizm rozumiany zarówno jako zbiór zasad, jak i rzeczywistość histo-
ryczna nie będzie mógł nigdy przybrać innej od zaistniałej, chociażby mniej 
opresyjnej, formy – gdyż jest on tylko spotęgowaniem zła kapitalizmu; zła, 
z którego sam wyrasta i które tak namiętnie w swojej retorycznej krytyce potę-
pia. Jeśli bowiem jest prawdą, że kapitalizm przekształca wielu pracowników 
w robotników, czyniąc z nich proletariuszy, to również jest prawdą, że komu-
nizm czyni to ze wszystkimi uczestnikami rynku pracy. Kapitalizm dąży do 
ograniczenia możliwości zawierania swobodnych umów robotniczych, lecz 
komunizm znosi taką swobodę w całości. Kapitalizm odbiera większości pra-
cujących własność narzędzi wytwórczych, lecz komunizm zabiera je wszyst-
kim po to, aby skoncentować je w jednych, anonimowych rękach. Kapitalizm 
niszczy zasady życia robotników, religię i instytucję rodziny, lecz komunizm 
neguje je całkowicie. Jest wreszcie prawdą, że kapitalizm stopniowo ograni-
cza autonomię przedsiębiorstw prywatnych, lecz komunizm w ogóle znosi 
przedsiębiorczość prywatną. I znów wniosek wydaje się oczywisty: otóż ko-
munizm jest „kapitalizmem” monopolistycznym. Kryptokapitaliści, jakimi 
wbrew swym deklaracjom pozostają komuniści, nienawidzą jawnych kapi-

68  B.P. Wyszesławcew, Dwa puti socialnogo dwiżenija, op.cit., s. 103. W innym sformułowa-
niu: „Komunizm jest konsekwentnym rygoryzmem prawnym (dekretyzmem), budującym życie 
społeczne w całości na obowiązkach, na »ciężarach nie do uniesienia«. Sfera prawa podmioto-
wego – jest czymś wtórnym, odbiciem obowiązku, wcale niepotrzebnym państwu” – jak pisze 
Wyszesławcew, polemizując z teorią społeczną S.L. Franka, i następnie dodając: „Bieda w tym, 
że »samowolną« wolność (która chce »pożyć zgodnie ze swoją głupią wolą«) jest trudno związać 
ciężarami obowiązków; ale gdy ostatecznie to się powiedzie, wtedy zamiera wszelka twórczość 
i życie” (idem, S.L. Frank. Duchownyje osnowy obszczestwa. Wwiedienije w socialnuju fi łosofi ju (rec.), 
„Put’” 1930, nr 20, s. 109 i 111). 
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talistów, ale bynajmniej nie pałają taką samą nienawiścią do kapitału69. Do-
konując podsumowania swych własnych spostrzeżeń i przemyśleń, rosyjski 
myśliciel dochodzi do przekonania, że zasady leżące u podstaw komunizmu, 
który zdołał już w ukonkretnionej sytuacji historycznej przyjąć postać „ka-
pitalizmu” państwowo-monopolistycznego, zostały urzeczywistnione – i to 
od razu w całej swojej rozpiętości – w pierwszym państwie proletariackim, 
gdzie zresztą w iście rewolucyjny sposób rozkruszyły istniejące podstawy ży-
cia społecznego.

Co ważne, w diagnozie Wyszesławcewa ta „infekcja” ideologiczna i ko-
munistyczna „zapaść” Rosji pochodzi w większym stopniu z zewnątrz (by-
łaby to zatem odmiana „choroby okcydentalistycznej”) aniżeli z rodzimych, 
rosyjskich źródeł. Sporo racji zdaje się mieć Fiodor Stiepun, gdy w odpowie-
dzi na publicystykę uprawianą na łamach paryskiego czasopisma „Put’”, 
stwierdzał, że owe „paradoksy” Wyszesławcewa opierają się na szeroko roz-
powszechnionym w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku cichym założe-
niu – będącym w istocie sporym nieporozumieniem – że to w bolszewizmie 
objawiła się cała pełnia „istoty” socjalizmu jako takiego, a jednocześnie zigno-
rowaniu – wydawałoby się, nie mniej oczywistego faktu – iż w bolszewizmie 
zawiera się więcej „elementu rosyjskiego” niż zachodniej idei socjalistycznej70.

Wyszesławcewowska krytyka marksizmu ujmuje problem władzy i wol-
ności w aspekcie „władzy” kolektywu. Najczęściej to bowiem kolektyw sta-
nowi alibi dla wszelkiego rodzaju „przestępstw”, jakich dokonuje się w imię 
władzy. Jak już wiemy – w przekonaniu fi lozofa – przestępstwo rozpatry-
wane od strony jego skutków społecznych jest o wiele cięższe niż indywidu-
alny występek. Z teorią i praktyką społeczną łączy się więc odpowiedzial-
ność, która obejmuje również współodpowiedzialność za innych. Jednakże 
w konkretnej rzeczywistości historyczno-społecznej, a zwłaszcza w czasach 
współczesnych, następuje jej rozmycie w roszczeniach kolektywu. Jest to – jak 
obrazowo, russoistycznie przedstawia myśliciel – droga od contract social do 
la commune. Ich tożsamość opiera się na tym, że volonté générale, la commu-
ne głosi, iż wszystko to, co czyni się w interesie kolektywu, jest dozwolone, 
a więc i droga do „społecznego usprawiedliwienia” przestępstwa staje się ot-
warta, byleby tylko taki „czyn” został dokonany w imię kolektywu. Dwie są 
zatem możliwe „ideologie przestępstwa”, które pretendują do radykalnego 
rozwiązania kwestii społecznej. Po pierwsze, można negować wszelkie zakazy 
absolutne – i wtedy wraz z bohaterami Dostojewskiego uznać, że „wszyst-
ko jest dozwolone”. Albo, po drugie, ideologię tę można również usprawied-
liwiać przez odwołanie się do odległego celu, czyli innymi słowy – w tym 
wypadku należałoby zostać wyznawcą idei (religii) progresywizmu. A jak 
wiemy, projektowanie nieskończenie dalekiego ideału z reguły prowadzi do 
przestępstw „w wielkim wymiarze”, czyli w takim, by mogły one niejako do-

69  Idem, Paradoksy kommunizma, op.cit., s. 85–86.
70  F.A. Stiepun, Ob obszczestwienno-politiczeskich putiach „Puti”, „Sowriemiennyje zapiski” 

1926, t. XXIX, s. 446.
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równać w swojej „wielkości” owemu ideałowi. W praktyce okazuje się, że jest 
to jedyne realne kryterium tejże „wielkości”. Miłość ku dalekiemu – wbrew 
temu, co twierdził niegdyś Frank71 – sankcjonuje bowiem nieskończoną nie-
nawiść do bliźniego, gdyż odwołuje się do przewrotnej zasady wzniosłych 
idei pociągających za sobą złe skutki. W przekonaniu Wyszesławcewa słyn-
ne stwierdzenie Kajfasza: „lepiej żeby jeden umarł, niżby miał umrzeć naród 
cały” – jest odwieczną, uniwersalną formułą społecznego usprawiedliwienia 
popełnianych przestępstw. W tej interpretacji „cały naród” to właśnie la com-
mune, kolektyw. „Zgodnie z tą formułą – podkreśla rosyjski myśliciel – zo-
stał ukrzyżowany Syn Człowieczy i długo jeszcze będą krzyżowani synowie 
ludzcy”72. Rosyjski fi lozof staje zdecydowanie, i to w imię dobra wspólnego, 
w obronie ludzkiej indywidualności. 

Władza opresyjna nie wiąże się na stałe z określoną opcją polityczną, dla-
tego też ta ostatnia nie ma wcale aż tak wielkiego znaczenia, jakie zazwyczaj 
jej się przydaje: Kajfasz nie był rewolucjonistą, a i Sokrates nie zginął z rąk 
rewolucjonisty. Rewolucjoniści nie posiadają więc wyłączności na stosowa-
nie przemocy. Role przypisywane „konserwatystom” jako strażnikom status 
quo oraz „rewolucjonistom”, owym burzycielom ancien régime’u, zmieniają się 
stosownie do sytuacji historycznej, a niekiedy scalają się w jednej, spotęgo-
wanej i złowrogiej formie władzy. Skrajne stanowiska schodzą się w jednym 
i tym samym punkcie (a niekiedy w jednej osobie): Wielki Inkwizytor pozo-
staje zatem, jeśli nie tożsamy z postacią Szygalewa, to przynajmniej najbar-
dziej konsekwentnym praktykiem jego „idei”. W ten sposób „konserwatysta” 
zdaje się realizować politykę „rewolucjonisty”. I odtąd już jako postać symbo-
liczna może się stać „ostatnim” słowem zarówno „dawnej niewoli”, jak i „no-
wej wolności”, której najdobitniejszym wyrazem okazała się progresywno-
-komunistyczna religia ludzkości. Zapewne o tej tożsamości stanowi wspól-
ne – zarówno progresywizmowi, jak i marksizmowi – dążenie do zniesienia 
wolności i ostatecznego przezwyciężenia „starego człowieka”, zniszczenia 
indywidualności. Komunizm zaś jako władza kolektywu, dążąca do zniwelo-
wania podstaw życia etycznego i opierająca się przy tym na forsownym pro-
gresywizmie, jawi się jako szczególnie opresyjna forma takiego zniewolenia.

Tezy wyłożone w Paradoksach komunizmu znajdują rozwinięcie w później-
szych tekstach fi lozofa, pochodzących z początku lat pięćdziesiątych. Nie-
wątpliwie najważniejszą antymarksistowską pozycją z tego okresu jest książ-
ka Filozofi czna nędza marksizmu (1952), która posiada najwyraźniej charakter 

71  Chodzi o poglądy Siemiona Franka, wyłożone przezeń w artykule F. Nietsze i etika „ljubwi 
k dalniemu” (1903). Szerzej piszemy o tym w artykule Zagadnienie etyczne w ewolucji „od marksizmu 
do idealizmu”. S.L. Frank – przykład nie tylko indywidualny [w:] Między reformą a rewolucją,  (red.) 
W. Rydzewski, A. Ochotnicka, Kraków 2004, s. 85–87. Por. uwagi A. Walickiego, który wnikliwie 
zauważa, że Frankowska wersja etyki postępu jako wyraz „miłości dali” mogłaby wbrew inten-
cjom autora posłużyć za usprawiedliwienie „programu rewolucyjnego”, A. Walicki, Zarys myśli 
rosyjskiej od oświecenia do renesansu religijno-fi lozofi cznego, Kraków 2005, s. 704. 

72  B.P Wyszesławcew, Paradoksy kommunizma, op.cit., s. 89; por. J 18, 14: „(…) warto, aby 
jeden człowiek zginął za naród”.
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polemiczny. Podstawowym odniesieniem stały się w niej tezy przedłożone 
i rozwinięte w słynnym czwartym rozdziale Historii WKP(b) (1938) – elabora-
cie ideologicznym, który w istocie był niezmiernie uproszczonym wykładem 
zasad materializmu dialektycznego i historycznego (dodajmy, że zasadnicza 
część druga tego rozdziału była autorstwa Josifa Wissarionowicza Stalina)73.  
Wyszesławcew próbował zatem – w sposób konsekwentny – wskazywać na 
fundamentalne sprzeczności kryjące się na kartach tej swoistej biblia paupe-
rorum komunizmu. A tym samym starał się naocznie wykazać tytułową „fi -
lozofi czną nędzę” marksizmu-leninizmu. Zdając sobie sprawę z charakteru 
źródeł, do których fi lozof sięgnął, wydaje się nieco bardziej zrozumiałe to, 
że również Wyszesławcewowska krytyka grzeszy uproszczeniami – wszakże 
jej podstawa uniemożliwiała wzniesienie rozbudowanej „nadbudowy”. Nie-
mniej okoliczność ta może się też okazać pewną zaletą; wydaje się bowiem, że 
owa symplifi kująca przejrzystość wykładu „jedynie słusznych” zasad w Krót-
kim kursie (w rzeczywistości będąca jedyną, choć wątpliwą zaletą publikacji, 
a i to podyktowaną względami wyłącznie propagandowymi) wpływa także 
pośrednio na przejrzystość przeprowadzonej przez fi lozofa refutacji ofi cjalnej 
ideologii komunizmu.

Rosyjski fi lozof był istotnie przekonany, iż w wypadku marksizmu-leni-
nizmu mamy do czynienia najdosłowniej ze „złą dialektyką”; co nie tylko de-
zawuuje intelektualne podstawy tradycji marksistowskiej, ale także tłumaczy 
ów paraliżujący wpływ, jaki wywiera na ducha ludzkiego74. W „diamacie” 
króluje bowiem wewnętrzna i nieprzekraczalna zasada sprzeczności. Oczy-
wiście, jest prawdą – jak głosił Heraklit – że wojna jest „ojcem wszystkich, 
wszystkich królem”75, ale przecież nie należy zapominać, że jest to „ojciec”, 
który na podobieństwo czasu-Kronosa pożera swe własne dzieci. W ten spo-
sób wizja totalnej wojny klasowej stała się prawdziwą pars destruens uhisto-
rycznionego marksizmu, zdołała niemal całkowicie zawładnąć jego wizją 
historycznego rozwoju. Nieprzezwyciężalna sprzeczność teoretyczna, tak 

73  Historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików). Krótki kurs, Warszawa 1949. 
O Stalinowskim wykładzie materializmu dialektycznego i historycznego pisze L. Kołakowski: 
„Co się tyczy Stalinowskiego »diamatu« i »histmatu«, to stanowiły one wysuszoną i schematycz-
ną wersję tego marksizmu, którego twórcami byli w Rosji Plechanow, Lenin i Bucharin; istotną 
cechą tego marksizmu były pretensje kosmiczne, przekonanie, że dialektyka formułuje uniwer-
salne »prawa«, obowiązujące wszystkie obszary świata i że historia ludzka jest szczególnym 
przypadkiem działania tych praw” (Główne nurty marksizmu, op.cit., s. 870). Z kolei o źródłach 
Stalinowskiego „elaboratu”, zawartego w rozdziale IV Historii WKP(b), pisze A. Walicki nastę-
pująco: „Był to więc quasi-scjentystyczny wykład marksizmu, oparty w całości na Engelsowskiej 
koncepcji materialistycznej dialektyki, Plechanowowskiej »necessarystycznej« interpretacji mate-
rializmu historycznego oraz Leninowskiej »teorii odbicia«” (Marksizm i skok do królestwa wolności, 
op.cit., s. 411).

74  Rozważania o „złej dialektyce” są kontynuacją i dopełnieniem („drugą stroną”) tematyki 
rozwijanej w rozdz. II, 4.

75  Por. G.S. Kirk, J.E. Raven, M. Schofi eld, Filozofi a przedsokratejska, przeł. J. Lang, Warsza-
wa–Poznań 1999, s. 196, fragm. 212. W ślad za W.I. Leninem „starożytny fi lozof Heraklit” został 
w Historii WKP(b) uznany za antycznego prewyraziciela zasad materializmu dialektycznego, 
por. Historia Wszechzwiązkowej…, op.cit., s. 127.
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nieudolnie maskowana przez ideologiczne wielomówstwo, staje się jednak 
w miarę upływu czasu coraz to słabszą przeciwwagą dla tragizmu bytu: 
marksizm-leninizm nie może uchodzić za realne rozwiązanie jakichkolwiek 
sprzeczności dziejów. Prawdziwa, realna dialektyka bytu zawiera w sobie 
dwa współokreślające się nawzajem wymiary, symbolizowane – na co już 
wskazywaliśmy – przez Heraklitejską jedność łuku i liry. Oprócz wojny i wal-
ki należy zatem przyjąć – wbrew wizji roztaczanej przez marksizm – drugą 
zasadę, która wnosiłaby pomiędzy walczące elementy harmonię, zgodę i po-
kój. Tym samym byłaby to propozycja stanowiąca przeciwieństwo prostego 
antagonizmu: 

(…) dialektyka – przypomina Wyszesławcew – zawiera dwie zasady: wojnę i po-
kój, antagonizm i harmonię, wzajemne pożeranie się i wzajemne karmienie się 
przeciwieństw. Przy czym druga zasada – pokoju i harmonii – przeważa; obdarza 
wszystko sensem, wartością i bytem: wojna istnieje dzięki pokojowi, a nie pokój 
dzięki wojnie; świat może się obejść bez wojny, ale wojna nie może się obejść bez 
pokoju76.

Otóż głównym brakiem marksizmu jest nieobecność przywoływanej dru-
giej zasady. Utopia społeczeństwa bezklasowego nie może bowiem uchodzić 
za realny czynnik „myślenia” i „dziania się”, czyli historycznego współokre-
ślania bytu. Na gruncie marksizmu nie będzie nigdy możliwe ani doświadcze-
nie, ani nawet uświadomienie poziomu „głębokiej” harmonii przeciwieństw. 
Jeśli bowiem realna historia jest tylko „walką klas”, to w takim razie mamy 
do czynienia z próbą absolutyzacji jednej zasady, która nie tylko nie opisuje, 
lecz nie jest w ogóle w stanie ująć natury procesu historycznego, rozwijające-
go się niezależnie od niej i poprzedzającego wszelką antagonistyczną wizję. 
Zastanawiał się więc fi lozof: dlaczego, uznając teorię walki klasowej, nie za-
pytywać również o solidarność klasową (i to pozostając na gruncie socjologii 
marksistowskiej), która wszak stanowi podstawowy warunek jedności całego 
procesu historycznego?77. W tej kwestii optyka marksistowska zostaje najwy-
raźniej zaślepiona przez jednowymiarową perspektywę. Wbrew niej należy 
jednak uznać, że prawdziwa dialektyka zawiera w sobie umiejętność obcho-
dzenia się z antynomiami, poza którymi skrywa się realna jedność. Dialekty-
ka jest przeto zdolnością odsłaniania subtelnych różnic i wielorakości form, 
pod jakimi jawią się te przeciwieństwa, a także ich mniej lub bardziej trwałych 
związków i zachodzących między nimi relacji, które konstytuują zarówno 
konkretną antynomię, jak i całość rzeczywistości. O ile przyjąć, że „człowiek 
jest śmiertelny”, o tyle należy tę myśl uzupełnić stwierdzeniem, iż „człowiek 

76  B.P. Wyszesławcew, Fiłosofskaja niszczeta marksizma [w:] idem, Krizis industrialnoj kultury. 
Izbrannyje soczinienija, Moskwa 2006, s. 204.

77  To dlatego enteesowski solidarysta – Roman Redlich – mógł podkreślać, że Wyszesławce-
wa interpretacja symboliki liry i łuku jako antynomii pokoju i wojny stanowi „integralną część” 
światopoglądu solidaryzmu rosyjskiego, dopatrującego się w polityce owej „osobnej sztuki”, 
która w sposób efektywny może się przyczyniać do łagodzenia sprzeczności życia społecznego 
(R. Riedlich, Solidarnost’ i swoboda, Frankfurt am Main 1984, s. 40).
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jest nieśmiertelny”. Obydwie strony tej antynomii są w przekonaniu rosyj-
skiego myśliciela prawdziwe, ale mają różny sens, gdyż każdy człowiek jest 
harmonijną jednością elementu czasowego i wiecznego78. Podobnie konstruo-
wał swoje antynomie Kant. Nie dostaje zatem subtelności dialektyce marksi-
stowskiej. Nie tylko nie przerobiła lekcji Hegla, lecz zapomniała nawet o Ary-
stotelesie. Wskutek swej ułomności powołuje się na z gruntu niedialektyczną 
„nieciągłość” procesu rozwojowego i wskazuje na „skokowe” przejścia, czyli 
zmiany dokonujące się „gdzieś” i w „czymś”, które „umiejscawia” pomię-
dzy następującymi po sobie stopniami bytu; czego wymownym przykładem 
może być „prawo przechodzenia zmian ilościowych w zmianę jakościową”. 
Przyjęcie zaś takiej „nieciągłości” znosi sam sens pojęcia rozwoju oraz nada-
je procesowi historycznemu charakter czysto irracjonalny. Niedostateczność 
i ograniczność marksistowskiej dialektyki wynika wprost z ograniczeń meta-
fi zyki materialistycznej. Jeśli więc uznać materializm i metodę dialektyczną 
za nieprzystawalne do siebie, to należy również przyjąć, że wyłącznie „zła 
dialektyka” może być w pełni zgodna z założeniami fi lozofi i materialistycz-
nej. Stąd wniosek, iż materializm i dialektyka nawzajem się wykluczają.

Marksizm należy zatem postrzegać jako ruch zstępujący, stanowiący na-
der wymowny przykład „spekulacji na poniżenie”; co zresztą odpowiada 
słynnej tezie, mówiącej, że to byt określa świadomość; tezie, której tak na-
prawdę dialektyka marksistowska nie potrafi  udowodnić79. Ustanowienie 
bezwzględnego prymatu wartości materialnych nad duchowymi stanowi ra-
dykalne odwrócenie hierarchii wartości. Jak wobec tego traktować tak otwar-
cie przejawiane przez marksistów ich moralizatorskie aspiracje? Odpowiedź 
wydaje się prosta, a mianowicie wystarczy ukazać wyjściową bezzasadność 
tych roszczeń. Próbując zobrazować owo etyczne przesunięcie w ramach sta-
nowiska materialistycznego, myśliciel przytacza charakterystyczny przykład 
z intelektualnych dziejów Rosji. Okazuje się to zabiegiem dość symptoma-
tycznym, gdyż w istocie uwagi te przede wszystkim odnoszą się do rosyjskie-
go komunizmu, co bynajmniej nie przeczy uniwersalnej wymowie wyprowa-
dzanych stąd wniosków. W następujący sposób fi lozof opisuje kształtowanie 
się początków postawy materialistycznej:

Rosyjscy materialiści, pozytywiści i ateiści (w stylu Bazarowa) byli jeszcze 
przyzwoitymi ludźmi, dobrymi „idealistami” i płonęli miłością do ludzkości. To 
o nich wypowiedział W. Sołowjow słowa: „człowiek pochodzi od małpy, i dlatego 
należy kochać człowieka”. Nie widzieli w tym żadnej sprzeczności. Ale początko-
wa miłość do ludzkości przekształca się w nienawiść do żywych ludzi, w potrzebę 
powszechnej gilotyny u humanitarnego Bielińskiego. (…) Wielki Inkwizytor Do-
stojewskiego jeszcze mówił o miłości do ludzi (…). Wreszcie Marks porzucił i osta-
tecznie znienawidził tę frazeologię humanitarności i miłości; pozostając wiernym 
swojemu materializmowi i ateizmowi, nie mówi już o moralności i sprawiedliwo-

78  Por. B.P. Wyszesławcew, Fiłosofskaja niszczeta marksizma, op.cit., s. 208.
79  Jeżeli „byt określa świadomość” i jednocześnie „byt” jest „bytem społecznym”, to „świa-

domość określa byt” – w ten sposób wniosek przeczy tezie wyjściowej, por. ibidem, s. 245. 
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ści. Jednak wierności [tej postawie] nie jest w stanie dochować i wkracza na drogę 
moralizującego immoralizmu80.

Niezależnie od tego, że na poziomie teoretycznym marksizm przybiera 
maskę moralizmu i z wyżyn swej ideologii żarliwie demaskuje eksploatację 
ekonomiczną, to niemniej in praxi pozostaje on immoralizmem. Zapytuje więc 
myśliciel o to, dlaczego Marks nie starał się pogłębić tak zasadniczego dla 
jego własnej teorii pojęcia eksploatacji? I dopytuje: Czyżby nie uczynił tego 
wyłącznie z powodu niechęci uznania bezwzględnej wartości osoby ludzkiej 
i z jakichś niezrozumiałych – nie tyle dla nas, co dla niego samego – powodów 
unikał przyznania jej wartości autonomicznej? Co charakterystyczne, odpo-
wiedź na te wątpliwości, której jednak udzielił rosyjski fi lozof, sprowadza się 
do uwagi historyczno-psychologicznej. Stwierdza, że idea personalistyczna 
jest pochodzenia chrześcijańskiego i, co więcej, wiąże się z nią etyka miłości 
– a do jej uznania Marks po prostu nie był zdolny. Tak więc wybierając drogę 
profanacji, czyli próbując zniżyć (a to znaczy zarazem „poniżyć”) wartości 
wyższe, i tym samym opowiadając się w aksjologii za redukcjonizmem i ne-
gatywizmem, Marks dawał tylko wyraz swojej pogardzie dla człowieka. Wy-
szesławcew dostrzegał w tym nawet pewną zależność charakterologiczną, 
według której właśnie wtedy, gdy wszystko i wszystkich poniżał, on – Karol 
Marks sam siebie próbował wywyższać81. Pozostawmy na boku te i tym po-
dobne próby określania natury stanowiska fi lozofi cznego na podstawie cech 
charakteru jego twórcy. Ważne jest to, iż w przekonaniu Wyszesławcewa ma-
terializm dialektyczny jawi się jako stanowisko wewnętrznie sprzeczne i po-
nadto niedysponujące narzędziami pozwalającymi ową sprzeczność prze-
zwyciężyć – gdyż wbrew swej nazwie nie jest to stanowisko dialektyczne. 
Jedyną natomiast możliwą fi lozofi ą w pełnym tego słowa znaczeniu dialek-
tyczną pozostaje – horribile dictu – główny „wróg ideologiczny” marksizmu, 
czyli fi lozofi a chrześcijańska.

Podobnie wygląda sprawa z materializmem historycznym, który stara się 
ustanowić bezwzględny prymat praw ekonomicznych, tworzących nie tyl-
ko szkielet bytu społecznego, ale także uznawanych za jedyny motor histo-
rii. Ale próbując to czynić – przeczy sam sobie. Ekonomizm nie może być 
bowiem tożsamy materializmowi, gdyż „naukowo i technicznie zorgani-
zowany proces produkcji” powstaje i pozostaje pod nadzorem „twórczego 
ducha ludzkiego”. Należy więc uznać, że historia – i to także ta „robiona” 
na poziomie ekonomicznym – stanowi rezultat twórczości ludzkiej. A gdzie 
twórczość, tam i wolność, gdzie wolność, tam i duch. Jednakże jest to zawsze 
„duch” wcielony, działający, i dlatego też realnie tworzący kulturę. A jeśli 
rzeczywiście tak się dzieje, to: „Cała historia jest historią kultury i cywili-
zacji jako jednego systemu różnych funkcji ducha i różnych ukierunkowań 
aktywności”82. Zapytajmy wobec tego jeszcze o rzecz nastepującą: przy czym 

80  Ibidem, s. 247–248.
81  Ibidem, s. 249.
82  Ibidem, s. 298.
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mianowicie obstaje materializm historyczny? W przekonaniu rosyjskiego fi lo-
zofa, Marksowski ekonomizm (zwłaszcza ten rozwinięty do postaci materia-
lizmu historycznego) wypacza samą istotę procesu historycznego, przedkła-
dając środki działania nad cele. To właśnie dlatego „histmat” może służyć za 
ideologiczną podbudowę „technicyzmu”. W ten sposób ustanowiony prymat 
ideologii technicystycznej – przypomina się słynne hasło Lenina: „komunizm 
– to władza radziecka plus elektryfi kacja całego kraju”83 – prowadzi do za-
właszczenia rzeczywistości i wypierania z niej „ducha”. Zwieńczeniem zaś 
całego procesu jawi się technokracja typu radzieckiego. Niemniej należy też 
zwrócić uwagę na niezmiernie ważny (gdyż wzmacniający tezę ciągłości w fi -
lozofi i Wyszesławcewa) wymiar tego procesu:

„Technicyzm” i technokracja zawierają w sobie nie tylko błąd teoretyczny 
w rozumieniu fi lozofi i historii, ale także nieprawidłowy osąd etyczny, wypaczenie 
hierarchii wartości, zagrażające całej ludzkości w epoce industrializmu84.

U podstaw ideologii technokratycznej, którą oparto na dialektycznym i histo-
rycznym materializmie, tkwi zatem zasadniczy błąd etyczny, który można by 
sprowadzić do uznania „buntu” wartości niższych wobec wyższych, zmie-
rzającego do zastąpienia „celów” przez „środki”. Warto zauważyć, iż w oce-
nie fi lozofa – starającego się reagować au courant na wydarzenia – zagroże-
nie industrialistyczne pozostawało stale aktualne, a w czasach powojennych 
przyjęło nawet formę mondializmu (vel globalizmu). 

W przekonaniu Wyszesławcewa uogólniającym tezom materializmu hi-
storycznego przeczą proste analizy historyczne, które odnoszą się do prze-
mian gospodarczo-społecznych zachodzących w XIX i na początku XX wieku. 
W większości bowiem wypadków ustroje polityczno-społeczne wykazywa-
ły dość dużą niezależność wobec zachodzących przemian gospodarczych. 
Reakcje na nie ze strony struktury społecznej były więc różne: bywały one 
natury konserwatywnej, ewolucyjnej, i tylko w niektórych wypadkach – re-
wolucyjnej85. W opinii rosyjskiego fi lozofa tak szeroki wachlarz rozwiązań 
ustrojowych świadczy przeciwko tezie o bezpośredniej, a więc funkcjonal-
nej zależności kultury politycznej od gospodarczego i technicznego poziomu 
rozwoju. Dowodzi tego nieuprzedzony, wolny od ideologicznych przesą-
dów, ogląd rzeczywistości historycznej. W każdym poszczególnym wypad-
ku mamy zatem do czynienia ze względnie niezależnym od pozostałych (być 
może niekiedy nawet twórczym) rozwiązywaniem problemów; co, rzecz jas-
na, nie eliminuje samej możliwości popełniania, niekiedy tragicznych, pomy-

83  Jest to słynne hasło Lenina z cytowanego powyżej referatu, wygłoszonego przezeń w trak-
cie VIII Wszechrosyjskiego Zjazdu Rad (por. wyżej rozdz. IV, 3, przyp. 35), w którym przywódca 
radziecki wskazywał sposób na przejście od gospodarki drobnochłopskiej do wielkoprzemysło-
wej, a co w ówczesnej rzeczywistości było przede wszystkim próbą przeciwdziałania dramatycz-
nej sytuacji gospodarczej kraju Rad. Celowi temu miał służyć plan GOELRO (Gosudarstwiennyj 
płan Elektrifi kacii Rossii), por. W. Lenin, Dzieła wszystkie, op.cit., t. 42, s. 151.

84  B.P. Wyszesławcew, Fiłosofskaja niszczeta marksizma, op.cit., s. 303.
85  Ibidem, s. 312.
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łek. I niejako wbrew tym stwierdzeniom, myśliciel głosił, że cywilizacja XX 
wieku wkroczyła na etap kryzysu ogólnoświatowego, czego też najdobitniej-
szym wyrazem stała się dlań ideologia i praktyka marksizmu-leninizmu. Ta 
nowa sytuacja, stanowiąc poważne zagrożenie cywilizacyjne, rodzi zarazem 
nowe wyzwania.

Główne przewinienia i zasadnicze pomyłki materializmu historycznego 
dadzą się przy tym sprowadzić do paru tez podstawowych. Otóż „histmat” 
a) rozszerza w sposób nieuprawniony cechy ekonomizmu i industrializmu 
na wszystkie czasy i kultury; b) nadaje konieczności historycznej znamiona 
konieczności przyrodniczej; c) traktuje industrializm jako wartość absolutną; 
d) zapoznaje fakt, że gospodarka jest wartością niższą, a zatem z istoty rzeczy 
podporządkowaną celom wyższym; i wreszcie e) uznaje dwa Marksowskie 
„twierdzenia o powinności”, czyli po pierwsze – imperatyw produkcji mak-
symalnej oraz po drugie – kategoryczny zakaz eksploatacji. Jednakże – jak 
zauważa fi lozof – przyjęcie obydwu tych zasad prowadzi do sprzeczności. 
Należałoby bowiem uznać, że produkcja jest dobra, eksploatacja jest nato-
miast czymś złym, ale z drugiej strony, maksymalizacja produkcji wymaga 
wzmożenia eksploatacji i, co więcej, uznania jednostki za środek do zwięk-
szenia produkcji. Wynika stąd – nolens volens – że przyjęte założenia nie tylko 
nie przystają do siebie, ale nade wszystko wzajemnie się wykluczają86. 

W przytaczanym niejednokrotnie artykule Paradoksy komunizmu myśliciel 
wskazuje na zadziwiającą cechę komunizmu w Rosji, którego „nie ma nigdzie 
i jest wszędzie”. Zaiste rzec można, że główny to „paradoks komunizmu”. 
Rzeczywistość tworzona przez ideologię komunistyczną posiada więc cechy 
utopijne (w tym sensie utopie są realizowalne – jak zauważał Bierdiajew). Ko-
munizm wykazuje „naturę” zjawiskową, ale jest zarazem właśnie w tej swej 
efemerycznej postaci o wiele groźniejszy: nie ma pustki, lecz jest – spustosze-
nie87. Przestrzeń życiowa zostaje wypełniana i porządkowana ab ovo, niemniej 
są to wyłącznie atrapy życia. Najwyraźniej mamy tutaj do czynienia z para-
doksalną sytuacją osadzonego w historii (nie)realnego – gdyż w samej rze-
czy niemożliwego do urzeczywistnienia – komunizmu. Od tej „nierealności” 
nie są wolne także społeczeństwa zachodnie, od wewnątrz „drążone” przez 
tendencje komunizujące, które pojawiają się w różnych nurtach socjalizmu. 
Niejednokrotnie są one, dodajmy, wydatnie wspomagane przez czynniki ze-
wnętrzne w postaci obcej, komunistycznej agentury. W ten sposób rosyjski 
fi lozof starał się przestrzegać zachodnie społeczeństwa przed dawaniem wia-
ry roztaczanym przez „rodzime” partie komunistyczne mirażom oczekującej 
tuż za zakrętem dziejów „świetlanej przyszłości”. 

W Kryzysie kultury industrialnej (jak pamiętamy, dzieło to zostało opubli-
kowane w 1953 roku) myśliciel naświetla tytułowy problem z dwóch różnych 
stron: marksizmu (scil. komunizmu) i kapitalizmu. Komunizm jest tutaj ro-
zumiany jako prawdziwy enfant terrible kapitalizmu. Wyszesławcew próbuje 

86  Ibidem, s. 342–343.
87  B.P. Wyszesławcew, Paradoksy kommunizma, op.cit., s. 84–85.
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dokonać analizy industrialnych aspektów marksizmu oraz dać rozszerzone 
ujęcie problematyki socjalizmu w świecie współczesnym. Przyjrzyjmy się 
wpierw industrialnym cechom marksizmu, których analiza w zamierzeniu 
myśliciela powinna się przyczynić do rozjaśnienia przesłanek współczes-
nego kryzysu cywilizacyjnego. Związki historyczne socjalizmu z rewolucją 
industrialną są tak oczywiste, iż wręcz stanowią one dla fi lozofa ogólnohisto-
ryczne tło. Jak powszechnie wiadomo – co też wyraźnie podkreślał rosyjski 
myśliciel – Marksowska teoria wartości (niem. Wert – ros. cennost’) wywodzi 
się z klasycznej ekonomii Dawida Ricardo i Adama Smitha. Ricardiańskie 
rozumienie wartości jako skrystalizowanego czasu pracy pozostaje jednak 
wyłącznie kryterium ilościowym. W myśl tego stanowiska towar nie jest ni-
czym innym, jak tylko ilością czasu pracy zużytej na jego wyprodukowanie. 
Przekłada się to na pojęcie wartości wymiennej, rozumianej jako abstrakcyjna 
miara, której jedyne kryterium stanowi abstrakcyjnie ujęty średni czas pra-
cy. Podążając tym tropem, Marks jakby nie chciał przyjąć do wiadomości, 
że oprócz pracy prostej, czyli proletariackiej, istnieje też praca kwalifi kowa-
na, i że tak naprawdę spełnia ona w procesie produkcji funkcję zasadniczą. 
Przyznawał, że istnieją praca i towary innego rodzaju, niemniej podkreślał, że 
są to „dobra rzadkie”, których właściwie nie należy brać pod uwagę wobec 
ogromu pracy proletariackiej. Wyszesławcew niejako odwraca te proporcje 
i podkreśla, że zarówno u początków, jak i w trakcie rozwiniętego procesu 
produkcji mamy do czynienia przede wszystkim z pracą kwalifi kowaną88. 
Aby to rozjaśnić, należy wprowadzić rozróżnienie pracy i twórczości, które 
bynajmniej nie jest podziałem rozłącznym. Rosyjski myśliciel wskazuje więc 
na dialektyczną jedność obydwu rodzajów działalności, czego świadomoś-
ciowe „przeżytki” odkrywa w mitach i symbolach kultury. Czyż praca – za-
pytywał – „w pocie czoła” nie była utożsamiana ze stanem wygnania z raju, 
a aktu twórczości nie odczuwano jako powrotu do raju? Z jednej strony, praca 
jest trudzeniem się (trud jest’ trudnost’), ale i robota to przecież nic innego jak 
praca niewolna w obliczu konieczności rządzącej w świecie przyrody (rabota 
odsyła do słowa rab, oznaczającego „niewolnika”); z drugiej zaś – twórczość 
jest wolnością, zwycięstwem odniesionym nad koniecznościami przyrodni-
czymi. Twórczość to bowiem działanie osobowe, prawdziwie indywidualne, 
gdyż opiera się na wolnej inicjatywie i w związku z tym jest tworzeniem kul-
tury, bez czego sama praca masowa byłaby skazana na jałową wegetację: 

Przeciwstawienie tego, co duchowe, i tego, co materialne, idealnego i material-
nego, formy i materii jest konieczne dla zrozumienia twórczości, gdyż jest ona for-
mowaniem, wcielaniem ducha, poszukiwaniem materii dla formy idealnej. W tym 
sensie każda twórczość jest duchowa, mówiąc dokładniej: idealna89. 

Praca i twórczość są przeciwieństwami nawzajem się przenikającymi i na-
wzajem siebie ustanawiającymi; dlatego rzec można, że wzięte razem sta-

88  Idem, Krizis industrialnoj kultury, op.cit., s. 383–384.
89  Ibidem, s. 387, przyp. 10.
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nowią jedność działania ludzkiego. Warto zwrócić uwagę na to, że w myśl 
tych przekonań praca kwalifi kowana jest, i to w istotnym stopniu, tożsama 
twórczości. „Nad wyższymi formami pracy kwalifi kowanej – rozwija swą 
myśl rosyjski fi lozof – znajduje się już prawdziwa twórczość…”90. Na tym po-
ziomie kryterium czasu pracy (a więc ilościowe) ulega odwróceniu: im mniej 
czasu pracy, tym cenniejsze są rezultaty twórczości. W tej kwestii Marks po-
został „fetyszystą”. Bo czyż w istocie nie pragnął on tylko dokonać podmiany 
„fetyszyzmu towarowego” na rzecz „fetyszyzmu pracy”? Tworzona przezeń 
metafi zyka marksizmu sprowadzałaby się zatem do teorii wartości opartej 
na pracy, albowiem substancją wszystkich rzeczy jest metafi zyczne nagroma-
dzenie pracy91. Nie powinno więc dziwić, że jedynym podmiotem „swojej” 
historii uczynił on proletariat – klasę pracującą.

W kapitalizmie – postrzeganym przez pryzmat optyki marksistowskiej – 
klasa pracująca, czyli wypracowująca wartość dodatkową, jest zarazem pod-
dana procesowi eksploatacji (odbierania wartości dodatkowej). W interpre-
tacji Wyszesławcewa to właśnie zagadnienie eksploatacji stanowi podstawę 
ideologii marksistowskiej. W związku z tym formułuje on dwa zasadnicze 
pytania: 1) Czy rzeczywiście przejęcie wartości dodatkowej jest eksploatacją? 
I odpowiada: oczywiście, że nie jest. Jest natomiast na odwrót: to dopiero peł-
ne oddanie wartości dodatkowej robotnikowi byłoby prawdziwą eksploata-
cją wszystkich duchowych, twórczych i umysłowych sił społeczeństwa; w tej 
sytuacji praca stawałaby przeciwko twórczości. 2) Czy wobec tego, zgodnie 
z socjalistycznymi przewidywaniami, można w praktycznym życiu społecz-
no-ekonomicznym obejść się bez przejmowania, czyli de iure et facto odejmo-
wania bezpośrednim wytwórcom, wypracowywanej przez nich wartości 
dodatkowej? I tym razem odpowiedź rosyjskiego fi lozofa jest jednoznaczna: 
oczywiście, nie należy tego czynić – o ile tylko społeczeństwo ma się nadal 
rozwijać92. Każde bowiem społeczeństwo potrzebuje kapitału. Również ko-
munizm jako „realny industrializm” nie może z niego zrezygnować. Można, 
co prawda, zniszczyć kapitalistów, ale przecież „przywódcza” warstwa na-
rodu, partia komunistyczna, aparat biurokratyczny, policyjny i wojenny etc. 
– wszystko to pozostaje. A po to, aby te „struktury nadzoru” mogły nadal 
podtrzymywać swe istnienie, muszą przejmować wartość dodatkową, którą 
mozolnie wypracowuje „lud”, zorganizowany w klasę pracującą. Jak utrzy-
muje myśliciel, w ustroju komunistycznym – i to wbrew ofi cjalnym dekla-
racjom – eksploatacja robotników przez aparat władzy nie tylko stopniowo 
zwiększa się, ale jest już największa: ustanawia swoiste ekstremum. Mamy 
zatem do czynienia z oszustwem ideologicznym, chociaż – jak wypada przy-
znać – wcale nie jest ono pozbawione pewnych funkcjonalnych zalet. Koncep-
cja wartości dodatkowej to bowiem zabieg czysto propagandowy, agitacyjny, 
który tak naprawdę został wymierzony w podstawy „konkurencyjnego” ka-

90  Ibidem, s. 388.
91  Ibidem, s. 403.
92  Por. ibidem, s. 415–417.



206 Wolność w jedności?

pitalizmu (w myśl równania: kapitalista, przywłaszczając wartość dodatko-
wą, staje się eksploatatorem – co, rzecz jasna, domaga się reakcji wyrównaw-
czej: ekspropriacji).

W tej sytuacji jedynym rzeczywistym osiągnięciem „realnego socjalizmu” 
okazuje się kompromitacja idei socjalistycznej – oczywiście przynajmniej 
w takim zakresie, w jakim opiera się ona na autorytarnym marksizmie. Mimo 
to Wyszesławcew wskazuje na istnienie dwóch podstawowych nurtów so-
cjalizmu: oprócz opisanego „socjalizmu realnego” istnieje także jego wersja 
antyautorytarna. W niej zaś dostrzegał pewną szansę na przezwyciężenie – 
ciążącego wciąż nad socjalizmem – balastu totalitarnego. Podstawowym kry-
terium podziału byłby – podobnie jak poprzednio – stosunek do władzy93. 
W swej rozwiniętej formie socjalizm autorytarny przyjmuje kształt totalitar-
ny i staje się systemem monopolowo-państwowym. Czego natomiast można 
oczekiwać od drugiej wersji socjalizmu? Zdaniem myśliciela socjalizm anty-
autorytarny, aby uniknąć popadnięcia w anarchizm utopijny, powinien się 
przekształcić w socjaldemokrację, działającą w ramach demokracji liberalnej. 
Obstając za reformizmem musi on liczyć się z realnymi uwarunkowaniami, 
czyli mówiąc wprost – powinien się wykazywać realizmem politycznym. 
Innymi jeszcze słowy, musi powściągać swoje skrajne, radykalne aspiracje. 
O ile bowiem ideał organizacji społecznej, która nie opierałaby się na silnej 
władzy, byłby możliwy do osiągnięcia – o tyle należałoby go ujmować na 
podobieństwo „społeczności świętych i mędrców”, jako spełnienie ideału 
Królestwa Bożego na ziemi. Ponieważ niemożność pełnego osiągnięcia ide-
ału bynajmniej nie wyklucza dążenia do niego, również ideał, o którym tutaj 
mowa, powinien wyznaczać „nieskończone zadanie”. W wymiarze praktycz-
nym zaś przekładać się na pracę w celu „zmiękczenia” władzy i jej stopniowej 
humanizacji, co jednak możliwe jest wyłącznie w ramach demokratycznego 
państwa prawa. Odwrotną więc stroną opisywanego kryterium (stosunku 
prawa do władzy), jakiemu przede wszystkim – ponieważ takie są wyzwania 
czasu – powinien zostać poddany socjalizm, jest pozytywne rozwiązywanie 
problemu wolności. Pytanie to odnosi się zarówno do politycznej doktryny, 
jak i wynikającej zeń praktyki, a koncentrując się na podmiotowym pozio-
mie wolności dotyka ono kwestii autonomii indywidualnej i zbiorowej: osoby 
i narodu94. 

Upraszczając, można powiedzieć, że w ramach teorii politycznej rozwa-
żania fi lozofa prowadzą od „neosocjalizmu” do „neoliberalizmu”. Jednakże, 
jak się domyślamy, droga do realizacji tak rozumianego „ideału” społecznego 
jest długa – wszak jest ono odpowiedzią na nieskończone wyzwanie – i nad-
to biegnie poprzez ciemną dolinę Industrii, w której zadomowiła się kultura 
industrialna.

93  Por. wyżej rozdz. IV, 2.
94  B.P. Wyszesławcew, Krizis industrialnoj kultury, op.cit., s. 471.
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5. JAK WYJŚĆ Z PUŁAPKI INDUSTRIALIZMU?

Każda teoria polityczna ukierunkowana na przeciwdziałanie tendencjom 
industrialistycznym musi z konieczności brać również pod uwagę dziedzinę 
materialną, stanowiącą podstawową tkankę życia społecznego, czyli de facto 
strukturę gospodarczą. Jeśli bowiem w wymiarze gospodarczym człowiek 
nie potrafi  określić się autonomicznie, to trudno jest mówić o jakiejkolwiek 
wolności w życiu społecznym. W tej kwestii rosyjski fi lozof myśli w spo-
sób, rzeklibyśmy, „opozycyjny”. Przede wszystkim próbuje przeciwstawić 
się stanowisku materializmu ekonomicznego. Tak rozumiana opozycyjność 
kieruje jego wzrok w stronę idei demokracji gospodarczej95. Demokracja go-
spodarcza zostaje więc wymierzona przeciwko tendencji technokratycznej, 
która w oczach fi lozofa stanowi kwintesencję zła industrializmu. W tym sen-
sie rozważania skupione wokół gospodarczego wymiaru życia społecznego, 
a zwłaszcza demokracji tout court, winny być postrzegane jako kontynuacja 
zmagań dwóch zasad: autonomii i heteronomii96.

Czym zatem jest demokracja gospodarcza? Jak rozumieć jej ideę i jak roz-
poznawać jej wcielenia? W pewnym sensie odpowiedź Wyszesławcewa oka-
zuje się rozczarowująca; niemniej rozważana pod innym kątem – może być 
odczytywana jako jego metodologiczna roztropność. Jednej prawdy myśliciel 
jest całkowicie pewien: otóż główną przeszkodę uniemożliwiającą demokraty-
zację życia gospodarczego stanowi oparta bezpośrednio na stosunku władzy 
hierarchiczna struktura industrializmu. Struktura dławiąca wolność nie tylko 
gospodarczą, lecz także – ludzką. W tej sytuacji fi lozof nie powinien ustawiać 
się w roli profety. Wie, co należy zwalczać, nie wie natomiast tego (gdyż na-
uczony historycznym doświadczeniem nie chce, aby to rozum konstruował 
przyszły „system wolności”), jakie kształty niesie w sobie ludzka wolność. 
Wyszesławcew powstrzymuje się zatem od zbyt dosłownych opisów przy-
szłości, a nade wszystko unika konkretyzacji „wieszczych” wizji. W obliczu 
żywiołu, jakim jest historia (społeczna, gospodarcza i polityczna), zachowuje 
więc stosowny umiar. Można powiedzieć, że demokracja gospodarcza opie-
ra się na uczestnictwie wszystkich podmiotów – zarówno indywidualnych, 
jak i zbiorowych – w życiu gospodarczo-społecznym. Ale z postulatem tym 
wiążą się jeszcze dodatkowe warunki. W ferworze polemiki po ukazaniu się 
Kryzysu kultury industrialnej myśliciel rosyjski próbował w formie bardziej 
skondensowanej określić własne rozumienie demokracji gospodarczej:

Jest to demokracja, która odrzuca centralnie sterowaną gospodarkę planową, 
odrzuca wszelki gospodarczy i polityczny totalitaryzm oraz uznaje wolny rynek, 
wolność handlu, swobodny obrót towarowy i pieniężny, przyjmując i uznając za-
razem częściowe planowanie, częściową socjalizację i nacjonalizację oraz częściowe 

95  Za orędowników demokracji gospodarczej rosyjski fi lozof uznawał Pierre’a J. Proudhona 
(1809–1865), Harolda J. Laskiego (1893–1950) i Georges’a Gurvitcha (1894–1965). 

96  Por. R. Riedlich (red.), Dialektika B.P. Wyszesławcewa, Frankfurt am Main 1973, s. 35.



208 Wolność w jedności?

ograniczenie autonomii gospodarczej ze strony suwerennego, prawnego, demo-
kratycznego państwa97.

Innymi słowy, fi lozof opowiada się za liberalnym, wolnym rynkiem, łą-
czącym się z prawnie ograniczonym interwencjonizmem państwowym. Nie-
kiedy można odnieść wrażenie, że fi lozofowi o wiele łatwiej przychodzi okre-
ślić to, czym demokracja gospodarcza nie jest, niż to, czym w istocie powinna 
być. Na pewno nie jest ani gospodarką planową, ani nie daje się sprowadzić 
do wolnego rynku w ujęciu klasycznego leseferyzmu. Nie można też powie-
dzieć, iżby po prostu opierała się na idei rynku mieszanego. Ten ostatni nie 
jest bowiem warunkiem wystarczającym do jej zaistnienia – chociaż z drugiej 
strony trzeba przyznać, że najbardziej jej sprzyja. Warto więc podkreślić, że 
demokracja gospodarcza może istnieć tylko w ramach gospodarki rynkowej, 
która z kolei stanowi niezbywalną część demokracji politycznej. Odrzucenie 
tej zależności prowadzi do gospodarki sterowanej, czyli w praktyce jest rów-
nież opowiedzeniem się za państwem totalitarnym. W uświadomieniu tego 
niebezpieczeństwa leży zasługa i częściowa prawda klasycznego liberalizmu. 
Jednakże „stary”, leseferystyczny liberalizm utożsamił gospodarkę rynko-
wą z zaistniałą formą kapitalizmu, nie zdawał sobie wystarczająco sprawy, 
że kapitalizm stanowi tylko jedną z możliwych form gospodarki rynkowej. 
A mimo wszystko – jak przyznawał myśliciel – samo już funkcjonowanie 
wolnego rynku domaga się prawnych gwarancji wolności i sprawiedliwości:

Walka ze złem „kapitalizmu” jest walką o sprawiedliwość na wolnym rynku. 
(…) Ale walka o sprawiedliwość nie dopuszcza żadnego „laisser faire, laisser aller”. 
Potrzebuje ona stałego udziału prawa, państwa, wolnych związków i stowarzy-
szeń; potrzebuje wolności opinii społecznej i wolności osobistej, nie może niczego 
się obawiać. Zaznaczyć trzeba koniecznie, że wolne współzawodnictwo i swobod-
na wymiana są zasadą i ideałem prawnym, a nie stanem faktycznym, danym z na-
tury i niewymagającym dalszych zabiegów98. 

Wolność w całym bogactwie swej treści wymaga więc wysiłku i stałej 
troski; uwaga ta dotyczy także sfery społeczno-politycznej jako szczególnie 
narażonej na zniewalające ją zakusy władzy. Szansę dla demokracji gospo-
darczej rosyjski fi lozof upatrywał w humanizacji pracy i w rozwoju teorii 
PR (personal relations)99. Procesy te ujmował jako pierwsze oznaki głębszych 
tendencji, które zmierzają do upodmiotowienia pracowników, a tym samym 
spersonifi kowania relacji w ramach stosunku pracy. To właśnie dlatego tak 
duże nadzieje pokładał we wzrastającej roli związków zawodowych, które 
w jego mniemaniu powinny brać aktywy udział w zarządzaniu gospodarką, 
a poprzez to także współokreślać zasady działalności ekonomicznej. Wszyst-
kie te tendencje miały świadczyć o wzrastającej roli zasad demokratycznych 

97  B.P. Wyszesławcew, Otwiet moim kritikom, op.cit., s. 903 („Nowyj żurnał” 1954, nr XXXVIII, 
s. 259– 260).

98  Idem, Krizis industrialnoj kultury, op.cit., s. 508.
99  Najwyraźniej rosyjski fi lozof nie przewidział faktycznego rozwoju teorii PR w kierunku 

pragmatyczno-politycznej „kreacji wizerunku”.
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w życiu gospodarczo-społecznym. Rozwijając te myśli trzeba jednak przy-
znać, że na ich gruncie sama problematyka gospodarcza przechodzi na wyż-
szy poziom teorii politycznej; gospodarka jest wszakże immanentną częścią 
polityki, która w nowych uwarunkowaniach winna przyjąć zmodyfi kowaną 
strukturę dwóch opcji: neosocjalizmu i neoliberalizmu. 

Obydwa te nurty wychodzą od ideału wolności indywidualnej i społecz-
nej, toteż naturalną płaszczyzną ich działalności jest liberalna demokracja 
prawna. Obydwa również walczą z immanentnym złem industrializmu, czy-
li depersonalizującymi konsekwencjami kapitalizmu industrialistyczno-tech-
nokratycznego. Właściwie mówiąc, na ich gruncie samo przeciwstawianie 
kapitalizmu socjalizmowi (i na odwrót) nie jest do końca uzasadnione; przy-
najmniej o tyle, o ile uznamy, że wspólną im płaszczyznę wyznacza walka 
o wolności osobowe i wspólnotowe. Opowiadając się bowiem za autonomią 
– nawzajem się do siebie zbliżają. Prawdziwa więc linia podziału przebiega 
gdzie indziej, wyznacza ją granica rozdzielająca demokratyzm i antydemo-
kratyzm, antytotalitaryzm i totalitaryzm. U jej podstaw należy zaś dostrzegać 
dwie zasady: władzę i wolność. W tym miejscu napotykamy tak dobrze nam 
już znane kryterium, a mianowicie antynomię prawa i władzy, koordynacji 
i subordynacji. Dlatego warto się przyjrzeć, nie gubiąc przy tym różnic, owej 
domniemanej zbieżności neosocjalizmu i neoliberalizmu. 

Rozpocznijmy od problematyki skupionej wokół stanowiska neosocjali-
stycznego100. Historyczna kompromitacja socjalizmu nie musi wcale oznaczać 
odrzucenia en tout idei socjalistycznej; fi lozof starał się dostrzegać przynaj-
mniej częściową zasadność postulatów (neo)socjalistycznych101. Ujmowanie 
idei „socjalizmu” jako dążenia do zamiany prawa przez władzę powinno 
ustąpić miejsca ideałowi socjaldemokracji (socjal-demokracji z wyraźnym 
akcentem na demokrację). Tym sposobem neosocjalizm – o ile tylko w ob-
liczu kryzysu chciałby przetrwać w charakterze oddzielnej propozycji – wi-
nien bezwzględnie wyrzec się autorytarnych skłonności. Wiąże się to z ko-
niecznością porzucenia spuścizny marksizmu w całości, w tym zwłaszcza idei 
totalnej socjalizacji życia społeczno-gospodarczego. Jak utrzymuje myśliciel, 
współczesny kryzys socjalizmu wyniknął z zapoznania przezeń społecznej 

100  Nie należy mieszać pojęcia „neosocjalizmu” w sensie nadawanym mu przez Wyszesław-
cewa z francuskim nurtem neosocjalizmu, rozwijanym w latach trzydziestych XX wieku m.in. 
przez Marcela Déat, który ostatecznie skompromitował ideologię ruchu w wyniku skierowania 
go na otwarte pozycje kolaboracjonizmu i pronazistowskiego faszyzmu. Por. np. R. Soucy, French 
Fascism: The Second Wave, 1933–1939, New Haven–London 1995, s. 53–57. Zarzut dotyczący braku 
wyraźnego rozróżnienia tych dwóch neosocjalistycznych opcji postawił rosyjskiemu fi lozofowi 
M.W. Wiszniak, O starom socializmie, nieosocializmie i nieoliberalizmie [w:] B.P. Wyszesławcew, Kri-
zis industrialnoj kultury. Izbrannyje soczinienija, Moskwa 2006, s. 859, przyp. 2 („Nowyj żurnał” 
1953, nr XXXIV, s. 273, przyp. 2). 

101  Możliwe jest zbliżenie stanowiska Wyszesławcewowskiego do socjalizmu prawnego, roz-
wijanego przez Sergiusza I. Hessena. Na bliskość postaw obydwu tych myślicieli zwrócił uwagę 
M.W. Wiszniak, O starom socializmie, nieosocializmie i nieoliberalizmie, op.cit., s. 861–862 („Nowyj 
żurnał” 1953, nr XXXIV, s. 275–276). Aprobatywnie odniósł się do tej uwagi B.P. Wyszesławcew, 
Otwiet moim kritikam, op.cit., s. 904 („Nowyj żurnał” 1954, nr XXXVIII, s. 260). 
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treści własnej idei etycznej. Konsekwencją tego niedobrego stanu rzeczy była 
wyniszczająca i kompromitująca kolaboracja z komunizmem. Czyżby socjali-
ści nie wiedzieli, co czynią? Rozważany problem dotyka więc socjalistycznej 
„niewiedzy”, i to bynajmniej nie „uczonej”:

Jednakże określenie tego, czym jest socjalizm, posiada całkiem inny sens: nie jest to 
poznawcze określenie danego bytu, jest to etyczne określenie danego działania; jest 
to wybór, decyzja, a to wymaga jasności i określoności. Trzeba wiedzieć, co czynisz. 
Nie wiedzieć i nie rozumieć tego, co tworzysz, jest zawsze czymś niebezpiecznym, 
a niekiedy i przestępstwem. Dlatego spór o istotę socjalizmu dotyczy tego, co i jak 
należy czynić w celach ogólnego wyzwolenia102. 

Neosocjalizm winien uznać ograniczoną, częściową socjalizację gospodar-
ki; oczywiście, w tych jej segmentach, gdzie jest ona wskazana i pożyteczna. 
A tym samym dążyć do wzmocnienia mieszanego, państwowo-prywatne-
go systemu gospodarki. I wreszcie opowiedzieć się za działalnością opartą 
na zasadzie swobodnej wymiany towarów i usług, czyli mówiąc wprost – 
musi uznać wolny rynek za podstawową wartość życia gospodarczego. A to 
w praktyce oznacza również przyznanie, że sektor prywatny powinien prze-
ważać nad państwowym. W tym punkcie – zauważmy – neosocjalizm jednak 
przekroczyłby granicę dzielącą go od neoliberalizmu, czyli właściwie prze-
stałby stanowić propozycję samodzielną; chyba że zdołałby – a takiej możli-
wości nie należy z góry odrzucać – odnaleźć nową ideę i nowy modus vivendi 
w przyszłej demokracji.

Namysł nad neosocjalizmem prowadzi więc myśliciela do innego kręgu 
idei, które określił zbiorczym mianem neoliberalizmu. Warto zauważyć, że 
w tym dialogu, będącym jak dotąd raczej sporem, neoliberalizm posiada 
pewną przewagę nad neosocjalizmem: od początku opowiada się on za ideą 
wolnego rynku, rozumianą – jak słusznie zauważono – jako rynek równych 
szans103. Należy podkreślić, iż mimo – nie zawsze uzasadnionych – odwołań 
do Friedricha A. von Hayeka (1899–1992), Wyszesławcewowska wersja neo-
liberalizmu zdaje się niewiele mieć wspólnego z powszechnie znanym pod 
tą nazwą nurtem myśli ekonomicznej104. Tak więc rozważana wersja neolibe-
ralizmu powinna być raczej ujmowana jako szczególna propozycja „nowego 

102  B.P. Wyszesławcew, Krizis industrialnoj kultury, op.cit., s. 491.
103  Por. S. Mazurek, Wydajność i wolność (Kryzys kultury industrialnej w diagnozie Borysa Wy-

szesławcewa) [w:] idem, Filantrop, czyli nieprzyjaciel i inne szkice o rosyjskim renesansie religijno-fi lozo-
fi cznym, Warszawa 2004, s. 87.

104  Do przedstawicieli tej specyfi cznej wersji „neoliberalizmu” rosyjski fi lozof zaliczał po-
nadto amerykańskiego teoretyka, publicystę i doradcę politycznego Waltera Lippmanna (1889–
1974) oraz niemiecko-szwajcarskiego ekonomistę i ordoliberała Wilhelma Röpke (1899–1966). 
Być może właśnie Wyszesławcewowski neoliberalizm najbardziej zbliżałby się do stanowiska 
ordoliberalizmu. Jednakże – jak podkreślał w swym polemicznym tekście Jurij Denike – bardzo 
trudno jest umiejscowić „neoliberalizm” w sensie nadawanym temu pojęciu przez Wyszesław-
cewa w ówczesnym nurcie myśli (neo)liberalnej, por. Ju.P. Dienike, Socializm i choziajstwiennaja 
demokracija [w:] B.P. Wyszesławcew, Krizis industrialnoj kultury. Izbrannyje soczinienija, Moskwa 
2006, s. 871 („Nowyj żurnał” 1953, nr XXXIV, s. 286).
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liberalizmu” – i to wyłącznie w takim sensie, jaki został mu nadany przez ro-
syjskiego myśliciela. A utrzymuje on, że współczesny liberalizm musi przede 
wszystkim porzucić przestarzały dogmat leseferyzmu105.

W ogólnej perspektywie można powiedzieć, że zasada sokratyczna – jak 
zdaje się podkreślać fi lozof – obowiązuje wszędzie i w każdej dziedzinie, 
w tym także i w przestrzeni działania politycznego; co więcej, przyjęcie jej 
stanowi warunek uniknięcia poważnych, a niekiedy nawet tragicznych błę-
dów. Specyfi cznie rozumiana „pokora poznawcza” i uznanie swej „niewie-
dzy” – wszak równoznaczne odrzuceniu pretensji do wszechwiedzy – od-
grywa istotną rolę także w dziedzinie gospodarczo-społecznej. Należy więc 
przyjąć, że w życiu społeczno-politycznym docta ignorantia jest jednym z nie-
odzownych warunków postępu, gdyż – przeciwdziałając dogmatyzmowi 
w myśleniu – może wyznaczyć nową perspektywę. Co prawda, neosocjalizm 
dąży do realizacji celów ogólnoludzkich, jakie można by zawrzeć w pojęciu 
sprawiedliwości społecznej, niemniej nie zna wiodących do niej środków 
i dlatego każdorazowo jest on zmuszony, niejako ad hoc, do ich społecznego 
konstruowania. Kwestię neosocjalizmu ustawia zatem rosyjski fi lozof w spo-
sób, rzeklibyśmy, na wskroś „rewizjonistyczny”. Idzie w tym kierunku tak 
daleko – że w istocie samemu temu pojęciu odejmuje wyraźnie uchwytną 
treść106. Wydaje się wręcz, że posługuje się on ideą neosocjalistyczną wyłącz-
nie w charakterze wstępu do swej teorii neoliberalizmu. 

Opowiadając się za gospodarką wolnorynkową o strukturze prywatno-
państwowej, neoliberalizm nie może jednak przezwyciężyć ciężaru kultury 
industrialnej, nie potrafi  bowiem skutecznie oprzeć się jej presji technokra-
tycznej. Istnieje więc paląca potrzeba wykreowania „nowej polityki eko-
nomicznej”, zorientowanej ku przyszłości. Ale ponieważ konstruowanie 
schematu przyszłości byłoby przykładem „pychy” rozumu, toteż myśliciel 
pozostawia realne kształtowanie „nowej rzeczywistości” tym siłom, które – 
wypracowując swe zadania w praktyce społecznej – czerpałyby jednak naukę 
z doświadczeń czasu przeszłego. Nowy porządek powinien powstawać od-
dolnie i w sposób spontaniczny jako de facto odpowiedź na wyzwania (ne-
gatywne i pozytywne zadania) swoich czasów. Oczywiście, fi lozof częścio-
wo podpowiada rozwiązanie. Otóż wspólnym kontekstem „nowej polityki” 
powinien być intelektualny i duchowy protest wymierzony w industrializm 
oraz bezwzględny wymóg zwalczania jego zła immanentnego. A zatem poli-

105  Warto zauważyć, iż powyższe rozważania, a właściwie skierowane do teoretyków, po-
lityków i działaczy społecznych propozycje Wyszesławcewa, wciąż zdają się potwierdzać (i to 
przeszło pół wieku później) wnioski, które można też wyprowadzić z analizy skomplikowanych 
relacji zachodzących między socjalizmem i liberalizmem w Rosji przełomu XIX i XX wieku. Oto 
szczególnie interesująca w tym kontekście konkluzja: „(…) liberałowie są w stanie łatwiej socjali-
zować się niż socjaliści liberalizować” (S. Górka, O tendencjach do liberalizacji rosyjskiego socjalizmu 
oraz do socjalizacji liberalizmu na przełomie XIX i XX wieku [w:] Filozofi a rosyjska wobec problemów 
modernizacyjnych, (red.) W. Rydzewski, M. Bohun, Kraków 1999, s. 39).

106  Wskazywał na to również Mark Wiszniak w przywoływanym tekście polemicznym:
O starom socializmie, nieosocializmie i nieoliberalizmie, op.cit.
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tyka ta powinna być przede wszystkim działaniem na rzecz poszerzania sfery 
wolności osobowej i narodowej, albo innymi słowy – wspieraniem tendencji 
demokratycznej:

Gospodarka, prawo, państwa są organizacją społeczną i w związku z tym syste-
mem współdziałania, ale nie współdziałania sił (jako mechanizm) i nie współdzia-
łania reakcji (jako organizm), lecz czymś całkowicie innym, czyli współdziałaniem 
autonomicznych zależności i zarazem wolnych funkcji wolnych istot107.

W ten sposób pojawia się postulat „uspołecznienia” polityki, a poprzez to 
upodmiotowienia człowieka, czyli zarazem uznanie jego prawa do uczestni-
ctwa w wolnej i demokratycznej wspólnocie. We wstępie do Kryzysu kultury 
industrialnej Wyszesławcew utrzymuje, że tragizm współczesnej jemu epoki 
(połowa dwudziestego stulecia) nie opiera się na konfl iktach narodowych czy 
państwowych, ani tym bardziej nie dotyczy rywalizacji pomiędzy kontynen-
tami albo Wschodem i Zachodem – lecz jest konfl iktem: „(…) między dwo-
ma systemami prawnymi i socjologicznymi: systemem państwa liberalnego, 
demokratycznego i prawnego oraz systemem państwa totalitarnego, kolek-
tywistycznego i policyjnego”108. W ten sposób alternatywa, przed którą stoi 
człowiek współczesny, nie powinna prowadzić do konfuzji. Wybór wydaje 
się prosty: jedyną opcją, aby zachować swe człowieczeństwo, jest opowiedze-
nie się za demokracją.

Zauważmy – na prawach dygresji, chociaż wcale niepozbawionej związku 
z naszym wywodem – że mimo wszystko ten już powojenny wybór rosyjskie-
go fi lozofa okazał się o wiele prostszy, niż to miało miejsce w skomplikowa-
nych czasach wojny; z czego chyba doskonale zdawał sobie sprawę, gdy po 
historycznym i osobistym „okresie zamętu” niewątpliwie szczerze wychwa-
lał zalety życia demokratycznego. 

6. DEMOKRACJA I SOBOROWOŚĆ
(WŁADZA I PRAWO A SPRAWA WOLNOŚCI)

Wydaje się, że na podstawie intelektualnego oglądu świata społecznego 
oraz organizacji życia państwowego rosyjski fi lozof starał się wskazać na 
realne przesłanki demokracji109. Jej szanse dostrzegał w pogłębieniu ducho-
wych podstaw organizacji społecznej, prowadzącym zarazem do odsłonięcia 
i uświadomienia soborowego wymiaru życia społecznego – albowiem każ-
da „zaistniała” forma domaga się „istniejącej” treści. Nie może to być jednak 

107  B.P. Wyszesławcew, Fiłosofskaja niszczeta marksizma, op.cit., s. 308.
108  Idem, Krizis industrialnoj kultury, op.cit., s. 357.
109  Por. pierwszy zarys tej problematyki: L. Augustyn, Homo socialis. O narodzinach człowieka 

demokratycznego z ducha soborowości (w ujęciu Borysa Wyszesławcewa), „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów 
Krajów Słowiańskich” 2010, nr 10, s. 89–99.
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treść narzucona, czyli świadomość wniesiona z zewnątrz, gdyż w takim wy-
padku mielibyśmy do czynienia z klasycznym przykładem „rządów ideolo-
gii” – ideokracji. Pozytywność życia duchowego domaga się więc negatyw-
ności, rozumianej jako podstawowy warunek wolności. A taką negatywną 
stroną życia społecznego w sensie „mądrej niewiedzy”, która sprzyjałaby 
perspektywie wolności, jest – w zalążkach znana od starożytności, niemniej 
wciąż rozwijana i udoskonalana – forma demokratyczna. „Mądra niewiedza” 
to znajomość swych własnych granic, a zatem i ujmowana w płaszczyźnie 
społecznej jako forma świadomości demokratycznej winna dążyć do samo-
ograniczenia. Demokracja stanowi wszak formalny sposób organizowania 
się ludzi – tworzy modus vivendi – który pozwala na zachowanie bogactwa 
„treści” i skutecznie ochrania granice swej wewnętrznej wolności. Ujmowane 
w ten sposób państwo demokratyczne, nieodzowne dla funkcjonowania sa-
mej demokracji, należy rozumieć w sensie koniecznej instytucji prawnej: im 
subtelniejszej – tym lepszej. Doskonałość państwa i prawa mierzy się bowiem 
stopniem ich niekonieczności: im mniej władzy sprawuje państwo oraz im 
mniej ingeruje w życie prawo – tym są doskonalsze. Praktyka demokratycz-
na, czyli rzeczywistość życia-w-demokracji, charakteryzuje się jednak pewną 
osobliwością, która dotyka każdą funkcjonującą w ramach demokratycznych 
świadomość. Podobnie jak w wypadku zdrowia, tak i wartość demokracji do-
cenia się dopiero wtedy, gdy doświadcza się jej braku. Na wzór powietrza ze-
wsząd nas otaczającego doskonała demokracja powinna być – od wewnątrz, 
czyli dla jej uczestnika – niezauważalna. 

Czas historyczny, w którym przyszło żyć Wyszesławcewowi, nad wyraz 
nie sprzyjał zasadom życia demokratycznego. (Osobną rzeczą jest pytanie 
o to, czy w innych okolicznościach powstałaby jego teoria demokracji jako 
soborowości? – pytanie to w oczywisty sposób pozostaje retoryczne. Nie bez 
znaczenia jest przecież to, że Kryzys kultury industrialnej powstawał w Szwaj-
carii – „staroeuropejskiej, rdzennej demokracji”110). Można powiedzieć, że 
pod tym względem pierwsza połowa wieku dwudziestego, ten głęboki „czas 
pogardy” wobec zasad demokracji, jawił się a fortiori jako szczególnie uprzy-
wilejowany: stała groźba upadku wolności demokratycznej (podkreślmy, że 
myślenie Wyszesławcewa wyraźnie wpisuje się w kontekst „zimnej wojny” 
i kryzysu koreańskiego) przyczyniała się do wzrostu indywidualnej i społecz-
nej samoświadomości. Poza poczuciem zagrożenia mogło to budzić tęsknotę 
za pełniejszym i bardziej trwałym urzeczywistnieniem zasad „prawdziwej” 
demokracji. Czym wobec tego jest demokracja? I na czym polega jej fenomen? 
Oczywiście, fi lozof próbował ująć jej sens, a poniekąd czynił to na sposób 
fenomenologiczny:

Istota i sens demokracji objawia się poprzez zrozumienie idei sprawiedliwo-
ści, jako tego szczególnego zadania, które tylko ona stawia przed sobą i ze świa-
domością przybliżenia się doń – niekiedy dość niedoskonałego – realizuje. Istoty 

110  Określenie to pojawia się w cytowanym liście do G.P. Fiedotowa (s. 409), por. wyżej 
rozdz. I, 2, przyp. 30.
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demokracji należy się dopatrywać nie we władzy, lecz w prawie, a ściślej mówiąc, 
w szczególnym ich połączeniu, w szczególnym wzajemnym przenikaniu się pra-
wa i władzy, dlatego że każde państwo jest połączeniem prawa i władzy (…). 
Demokracja jest trwałą, prawną organizacją narodów, jej prawnym wyrazem jest 
naród zorganizowany, naród autonomiczny, samorząd, solidarność, soborowość – w tym 
leży jej istota i uzasadnienie. I ta istota jest celem samym dla siebie i wartością samą 
w sobie i nigdy nie powinna służyć żadnemu utylitarnemu celowi111.

Z demokracją w sposób nierozdzielny łączy się idea sprawiedliwości; właś-
ciwie mówiąc, każda „realna demokracja” jest niepełnym „wcieleniem” ide-
ału sprawiedliwości. Możliwość praktycznego realizowania sprawiedliwości 
wiąże się ze szczególną relacją prawa i władzy, jaka strukturalizuje i określa 
charakter państwa demokratycznego. Należy więc wyraźnie podkreślić, że 
demokracja nie musi, na mocy jakiejś domniemanej konieczności, łączyć się 
z etatyzmem. O ile bowiem element władzy wiąże się z państwem, a pań-
stwo wszechwładne graniczy z bezprawiem (przywołajmy słynne polityczne 
równanie: l’état, c’est moi, którego znaczenie jest uniwersalne i bynajmniej nie 
odnosi się wyłącznie do monarchii absolutnej), o tyle to właśnie prawo umoż-
liwia przeciwdziałanie wszelkim przerostom władzy państwowej. Co ważne, 
sama istota demokracji – oddawana jako autonomiczność, samorządność, so-
lidarność, soborowość – jest wartością autoteliczną. Służenie wolności nie jest 
służbą na rzecz jakichkolwiek wartości zewnętrznych, przeciwstawianych 
indywidualnej i społecznej autonomii. Na poziomie życia praktycznego ide-
ałem pozostaje społeczeństwo samo-się-uświadamiające i samo-się-organizu-
jące, czyli samorządne i solidarne. Tworzące wspólnotę „soborową”. Nie jest 
więc pozbawione podstaw przypuszczenie, że w podejściu fi lozofa do istoty 
demokracji można by dostrzec pewien rys „anarchistyczny” (przynajmniej na 
poziomie jej duchowych założeń), który jednak nie wyczerpuje wewnętrznej 
złożoności zagadnienia „sensu demokracji”.

Zauważmy tymczasem, że w projekt demokracji na stałe wpisuje się an-
tynomia prawa i władzy. Antynomiczność nie jest tutaj tylko prostą i ze-
wnętrzną opozycyjnością, ale w pewnym zakresie została przez obie strony 
uwewnętrzniona112. Tym przede wszystkim władza różni się od prawa – naj-
wyraźniej na swą niekorzyść – że cechuje się wewnętrznym brakiem kontroli, 
co rodzi niebezpieczeństwo jej wyrodzenia się w samowolę, tyrańską dowol-
ność. Oczywiście, może to zachodzić w różnym i nie do końca uświadamia-
nym stopniu, ale w skrajnym wypadku władza utrzymuje się wyłącznie na 
mocy samoustanowienia. Prawo natomiast nie może się zgodzić na istnienie 
„bezprawia” we władzy. W perspektywie historycznej można stwierdzić, 
że dzieje ludzkości nie są niczym innym, jak tylko historią zmagań między 
władzą i prawem, a także odnajdywania mniej lub bardziej trwałych (raczej 
nietrwałych) rozwiązań tego sporu. Z owej walki może wyłaniać się zarówno 
bezprawna dyktatura, jak i państwo prawa. O ile dyktatura opiera się na wła-

111  B.P. Wyszesławcew, Krizis industrialnoj kultury, op.cit., s. 517.
112  Por. R. Riedlich (red.), Dialektika B.P. Wyszesławcewa, op.cit., s. 28.
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dzy, o tyle demokracja organizuje się poprzez odwołanie do prawa, uznaje 
bowiem konieczność przyjęcia prawnej organizacji wolności. Ale nie oznacza 
to bynajmniej, że z jednej strony, organizacja władzy w postaci dyktatury, 
opierającej się wyłącznie na „nagiej” władzy, i z drugiej – hipotetyczna pełnia 
prawa realizowana w formie państwa prawa (co jednakże należy odróżniać 
od „przerostu” prawa i jego instrumentalizacji na rzecz silnej władzy pań-
stwowej w systemie pannomizmu) są w swych „czystych” i jednostronnych 
postaciach możliwe historycznie. W rzeczywistości historycznej mamy z re-
guły do czynienia z organizacją mieszaną i współzależną, gdyż każda władza  
przyjmuje minimum prawa i każde prawo zakłada minimum władzy. Urze-
czywistnienie prawa wymaga przeto posłuchu, czyli de facto realnej władzy 
i, odwrotnie, władza jest zmuszona do urzeczywistniania swej mocy chociaż-
by na podstawie minimum prawa (mimo że w skrajnych wypadkach jest to 
tylko imitacyjna forma prawa). 

Rozważając antynomię władzy i prawa od jej strony jurydycznej, wypa-
da przyznać, że prawo ma do spełnienia wobec władzy niebagatelną funkcję 
„formacyjną”; innymi słowy, że stoi przed nim zadanie sublimacji władzy. 
Tak więc podstawowa funkcja prawa zostaje wyraźnie określona:

Formowanie za pomocą prawa jawi się jako uszlachetnianie władzy, jej sub-
limacja, i w zasadzie zaczyna się wraz z pojawieniem się władzy. W istocie jeden 
rozkaz i jednorazowe podporządkowanie się jemu nie zawiązują jeszcze stosunku 
władzy: władzę sprawuje ten, czyje rozkazy są wykonywane zawsze, to znaczy są 
wypełniane regularnie [zakonomierno], w sposób normalny, a nie w drodze wyjątku. 
Inaczej mówiąc, sprawującym władzę jest ten, kto ma prawo rozkazywać, a podda-
nym ten, kto jest zobowiązany do posłuszeństwa113. 

Wspomniana regularność inicjująca i konstytuująca relację władzy jest jej 
warunkiem koniecznym, który zapoczątkowuje proces przekształcania „na-
giej” i początkowo „bezprawnej” władzy w stosunek prawny, a tym samym 
stwarza realną możliwość jego dalszej ewolucji i sublimacji. Skoro w człowie-
ku istnieje potencja buntu – niezdławiona nawet u niewolnika, czego świa-
dom był Hegel – to władza, o ile tylko zamierza potwierdzić swą legalność, 
czyli posiąść „prawo” do sprawowania (legalnych) rządów, musi się poddać 
procesowi sublimacji, niejako oblec się w formę prawną. Czyniąc tak, działa 
też we własnym interesie, albowiem tylko w ten sposób może przeciwdziałać 
groźbie buntu, rewolty bądź rewolucji.

Ta sama antynomia ujmowana od strony kratycznej rozwija i współokreśla 
omawiany jurydyczno-kratyczny węzeł. Przystępując zatem do zagadnienia 
władzy, należałoby wpierw podkreślić, że opiera się ona na relacji nader spe-
cyfi cznej. Fenomenu władzy nie należy łączyć wyłącznie z siłą czy też z groź-
bą przemocy, nie jest ona również – przywołajmy kilka przykładów – pod-
porządkowaniem się autorytetowi, tudzież instancji wyższej w hierarchii, 
nie jest tym bardziej „władzą idei”, ani „władzą namiętności”. Zbyt wiele, 

113  B.P. Wyszesławcew, Krizis industrialnoj kultury, op.cit., s. 524.
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uważał fi lozof, mówi się o władzy w sposób metaforyczny. Myśliciel rosyjski 
wskazywał natomiast na jej związek z sugestią, w wyniku której inne, cudze 
„ja” zajmuje miejsce własnego „ja”. A skoro jest tak – to rozkaz, który prze-
cież inicjuje i funduje stosunek „władza – poddany” jest ze swej natury he-
terogeniczny, gdyż przychodzi spoza przestrzeni „ja”. Niesie w sobie nadto 
pewną dowolność, która wiąże się z inną wolą i wypływa z innej przestrzeni 
wolności podmiotowej. Wynika zaś z tego, że sama natura władzy jest hete-
ronomiczna.

Fenomen władzy nie może być więc rozważany w oderwaniu od prawa, 
czyli na sposób nie-dialektyczny. Chociaż za ideał prawa fi lozof uznawał 
w istocie stan „bez-władzy” to niemniej – jak już wiemy – w konkretnej rze-
czywistości każde prawo opiera się na jakimś minimum władzy. Oczywiście, 
prawo jest w tej dwójjednii czynnikiem sublimującym, natomiast władza sta-
nowi jej materiał. Wspólna im obu jest jednak imperatywność. Tak naprawdę 
jest to sfera nieprzenikliwa dla rozumu i woli ludzkiej. Ludzie podporząd-
kowują się prawu na mocy samej „władzy” prawa, czyli właśnie na skutek 
jego imperatywności. Innymi słowy, imperatywy te pozostają niezależne od 
jakichkolwiek subiektywnych ocen i dążeń. A w tej sytuacji – przynajmniej 
tak się przyjęło sądzić – prawu należy się posłuch. Natychmiast jednak poja-
wia się pytanie o samą naturę owego podporządkowania. Czego mianowicie 
dotyczy ta relacja i co ona sobą wyraża? Nade wszystko można zapytywać, 
w imię czego należy zrzec się swej niezależności? Czyżby tylko dlatego, że 
prawo zostało ustanowione? Dochodzimy więc do nieuniknionego momentu 
władzy w samym prawie, czyli wymogu posłuchu. Odpowiedź na powyższe 
pytania wiąże się z faktycznością życia zorganizowanego społecznie, a zatem 
takiego, którego tworząca się struktura została u swych początków poddana 
jednoczącej sile władzy (pierwotny etap „organizacji społeczeństwa”) i po-
wiązana „siatką” relacji prawnych, przyczyniających się, w miarę rozwoju 
społecznego, do sublimacji władzy. Prawo przyjmuje zatem organizację wła-
dzy jako sytuację poniekąd już zastaną, i chociażby z tego względu należy ją 
uznać za warunek wstępny samej możliwości „działania” zasady prawnej.

Otóż prawo, każda obowiązująca formuła prawna, zakłada jakiegoś pra-
wodawcę. Na etapie zawiązywania stosunku między władzą i prawem, w sy-
tuacji pierwotnej, jest nim silna jednostka, de facto sprawująca władzę i tym 
samym mogąca narzucić swe „prawo” społeczności, którą jednoczy w „ma-
jestacie” władzy. Na kolejnych etapach rozwoju społecznego prawo spełnia 
więc funkcję czynnika powściągającego zakres władzy i przeciwstawiającego 
się jej niespożytym aspiracjom. Proces ten rozpoczyna ewolucję społeczeń-
stwa od stanu „nagiej” władzy (organizacji społecznej z wyraźną przewagą 
stosunków opartych na władzy) do stanu władzy sublimowanej (organizacji 
społecznej z wyraźną przewagą stosunków prawnych). W ten sposób władza 
i prawo stają się dwiema – sprzężonymi dialektycznie – stronami zagadnie-
nia społecznego. Podstawowa zaś różnica, jaka między nimi zachodzi, doty-
czyłaby generowanych przez nie struktur społecznych. O ile bowiem relacja 
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władzy opiera się na strukturze subordynacji, o tyle prawo dąży do struktury 
koordynacji. 

Stosunek władzy zasadza się więc na „rozkazie i podporządkowaniu” 
i dlatego uznaje ingerencję czynnika zewnętrznego. Tym samym niesie w so-
bie niebezpieczeństwo naruszenia – w różnych i zmiennych granicach – wol-
ności podmiotowej. Natomiast prawo odwołuje się do zasady wzajemności 
praw i obowiązków (do ut das, facio ut facias) i z tego względu wyjściowym jego 
ideałem pozostaje wolny podmiot (homo sui juris). W tym sensie prawo prze-
ciwstawia się władzy, gdyż znajduje się w opozycji do tak rozumianej hetero-
nomiczności. Z tego też względu jest opowiedzeniem się za autonomią. Dąży 
do zorganizowania sytuacji społecznej, w której żadna wola – indywidualna 
i zbiorowa – nie posiadałaby już władzy nad inną (zakładamy, rzecz jasna, że 
dobrą) wolą. Jednocześnie zostałyby zniesione wszystkie te relacje społeczne, 
które fundowane są na przewadze: sile, przymusie i przemocy. Ostatecznie 
rzec można, że prawo odwołuje się do ideału „organizacji-bez-władzy”. Pod-
stawową zatem wartością prawa pozostaje idea sprawiedliwości, rozumia-
na jako wykluczenie sytuacji bezwzględnej dominacji jednej woli nad drugą. 
A uwaga ta dotyczy zarówno wymiaru indywidualnego, jak i społecznego. 
Tak więc prawo ujmowane jako strażnica praw podmiotowych i sprawiedli-
wości, autonomii i wolności, przeciwstawia się uzurpatorskiej bezwzględno-
ści władzy. Ta ostatnia bowiem, ustanawiając wymóg podporządkowania się 
swym rozkazom, wymusza zawiązanie relacji subordynacyjnej, poddania się, 
oddania swej własnej wolności na rzecz dobra, jakim jawi się właśnie zapro-
wadzany przez nią porządek.

Problematyka skupiona wokół relacji zachodzących między prawem 
i władzą łączy się z antynomiczną naturą wolności społecznej – na fakt ten 
fi lozof nie omieszkał wskazać w ramach swoich rozważań nad istotą i sen-
sem demokracji. „Antynomię wolności” (na którą wcześniej zwrócił uwagę 
Fichte) można sprowadzić do paradoksalnej sytuacji, w której prawo odrzu-
ca wszelki przymus, a jednocześnie domaga się swej realizacji i dokładnie 
w tym celu odwołuje się do władzy114. Wyszesławcew utrzymuje, że istnieją 
tylko dwa rozwiązania tej antynomii. Po pierwsze, można opowiedzieć się po 
stronie prawa, a więc obrać drogę, której celem jest wolna organizacja praw-
na, w której władza spełnia funkcję skutecznego narzędzia, służącego reali-
zacji ideału prawa (wszak do tego sprowadza się sens władzy służebnej). Po 
drugie, rozwiązanie jej może podążać w kierunku uznania władzy za cel sam 
w sobie. W tej opcji prawo staje się zaledwie środkiem służącym do podtrzy-

114  Por. B.P. Wyszesławcew, Krizis industrialnoj kultury, op.cit., s. 527.  W następujący sposób 
ujmuje tę kwestię Piama Gajdenko: „Prawodawstwo, twierdzi Fichte, wymaga od człowieka ży-
jącego we wspólnocie z innymi ludźmi, aby ograniczał swą wolność, pozwalając tym samym na 
realizację wolności wszystkim pozostałym. Jednocześnie prawodawstwo nie wymaga tego, aby 
człowiek żył właśnie we wspólnocie z tymi ludźmi: każdy może żyć w tym państwie, w którym 
chce. Jednakże żyjąc w określonym państwie, tym samym już wyraża zgodę na przestrzeganie 
prawa danego państwa”, por. P.P. Gajdenko, Paradoksy swobody w uczenii Fichtie, Moskwa 1990, 
s. 67.
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mywania i wzmacniania władzy (odpowiada to sensowi władzy pańskiej). 
A stojąc na rozdrożu, należy rozważyć, dokąd prowadzą drogi. Obranie opcji 
pierwszej jest równoznaczne z uznaniem zasad demokratycznego państwa 
prawa, w wypadku opcji drugiej wkracza się natomiast na (aż nazbyt) pro-
stą drogę wiodącą do ustanowienia dyktatury. Odrzucając zaś „nagą” wła-
dzę i opowiadając się za rozwiązaniem prawnym, stwarza się jednocześnie 
warunki do dalszego doskonalenia organizacji życia społecznego. Odnosząc 
zatem prawo do idei sprawiedliwości, dąży się do sublimacji prawa i – w ta-
kim stopniu, w jakim to możliwe – podnosi jego stan faktyczny do wysoko-
ści ideału. W pewnym sensie owym „ideałem” jest przejrzystne, „transpa-
rentne” prawo, dzięki któremu struktura państwa demokratycznego zbliża 
się do ideału „organizacji-bez-władzy”. Innymi słowy, według rosyjskiego 
fi lozofa, godna tego miana świadomość demokratyczna powinna zmierzać 
w kierunku ideału soborowości. W ten sposób prawo może się stać zewnętrz-
ną „podstawą” bądź „formą” soborowości (sobornosti). Zauważmy, iż pogląd 
taki w sposób nie do poznania zmienia sam charakter idei soborowości, który 
dotychczas łączony był z tradycją słowianofi lską, a więc i antylegalistyczną. 
W tej nowej wersji idea soborowości radykalnie stępia swe niegdysiejsze an-
tyokcydentalistyczne ostrze115.

Jeśli zatem opowiadamy się za ideałem demokracji, to jednocześnie przyj-
mujemy wymóg sublimacji władzy na podstawie prawa. Rzeczywista i kon-
sekwentna demokratyzacja życia społecznego, czyli sublimacja jego organi-
zacyjnych podstaw, dokonuje się bowiem na fundamencie zasad prawnych. 
Podobnie jak na gruncie teorii etycznej fi lozof wskazywał na potrzebę zmiany 
(ale nie zamiany) etyki prawa przez etykę łaski, tak i w demokracji dostrze-
gał konieczność rozwiązania tragicznej antynomii władzy i prawa. A to do-
konać się może wyłącznie na drodze sublimacji, jednakże teraz rzecz idzie 
o sublimację władzy na podstawie prawa. W zadaniu tym fi lozof dostrze-
gał główne wyzwanie, jakie stanęło przed współczesną demokracją, ową sa-
morządną wspólnotą wolnych obywateli116. Możemy więc przyjąć, że teoria 
sublimacji odgrywa istotną rolę także w teorii społecznej. Władza tyrańska, 
dyktatorska – rzeklibyśmy: samowola władzy – nie jest niczym innym jak 
tylko społecznym odpowiednikiem i politycznym wyrazem niesublimowanej 
wolności, symbolizowanej przez Wielkiego Inkwizytora, sprawnego dialek-
tyka wypaczonej wolności117. Dla Wyszesławcewa zatem sublimacja władzy, 
realizowana na podstawie prawa, jawi się jako poszerzenie pola wolności 
sublimowanej, dokonujące się w warunkach życia społecznego. Rzecz więc 
idzie tutaj o wolność, co jasno wynika ze znaczenia, jakie myśliciel przypisuje 
z natury swojej buntowniczej samoświadomości, obecnej w każdej uspołecz-
nionej jednostce: 

115  Por. S. Mazurek, Wydajność i wolność, op.cit., s. 92.
116  Por. R. Riedlich (red.), Dialektika B.P. Wyszesławcewa, op.cit., s. 31. 
117  Por. wyżej rozdz. II, 5, s. 71; IV, 4, s. 197.
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(…) świadomość rodzi się z buntu, w konfl ikcie, w zderzeniu spontanicznych 
dążeń wychodzących od wewnątrz, z centrum, z jaźni – z oddziaływaniami, wpły-
wami, przymusami, imperatywami idącymi od „nie-ja”, od świata zewnętrzne-
go i od innych ludzi. Stąd bierze się rewolucyjny charakter wszelkiej autonomii. 
W zderzeniu ze światem zewnętrznym (społecznym i przyrodniczym) rodzi się 
świadomość; w zderzeniu z heteronomią rodzi się autonomia118.

W przytoczonym fragmencie jest zaiste intrygujące to, że sam opis pro-
cesu narodzin świadomości (społecznej i nie tylko) łączy się u rosyjskiego 
fi lozofa z analizą wzrastania samorządności i demokracji – jako że zgodnie 
z wypracowywanym przezeń stanowiskiem obie strony opisywanego proce-
su pozostają względem siebie w relacji współzależnej. Pierwotny ruch odby-
wa się więc od tego, co zewnętrzne, i kieruje się w stronę „przestrzeni” we-
wnętrznej: na podobieństwo ciśnienia wytwarzanego przez dookolny świat 
to, co zewnętrzne, a więc heteronomiczne, „wypycha” świadomość do góry, 
czyli właściwie mówiąc – wzbudza i następnie buduje jaźń, stwarza jej auto-
nomię. W pewnym jednak istotnym zakresie jaźń ludzka, osadzona w świecie, 
jest odeń niezależna. To dlatego wbrew – wydawałoby się – aż nazbyt oczy-
wistemu faktowi zanurzenia jaźni w świecie – pozostaje ona autonomiczna, 
a decyduje o tym zarówno jej „boskie pochodzenie” (w porządku myślenia 
religijnego), jak i właściwa jej zdolność poddawania treści poznawczych 
w wątpliwość (de omnibus dubito), czyli innymi słowy – jej moc sceptyczna 
(w porządku argumentacji fi lozofi cznej). Autonomia jaźni domaga się więc 
„świata” na jej miarę. Sokrates i Descartes – pierwszy w apogeum kultury 
starożytnej, a drugi u zarania nowożytności – wytyczyli drogę emancypacji 
i tym samym odsłonili źródłową zdolność jaźni ludzkiej do wolności. Jedno-
cześnie wskazali – i to w sposób zapewne przez nich samych niezamierzony 
– na zagrożenia, jakie pojawiają się od strony nadmiernych roszczeń rozumu, 
a zwłaszcza jego racjonalistycznych wynaturzeń. 

Sposób postrzegania i poznawania, całościowy ogląd świata, jest zatem 
częściowo sprzężony z konkretnymi strukturami społeczno-politycznymi. 
Należy podkreślić, że w ujęciu Wyszesławcewa przebudzenie jaźni przemie-
nia zastany „świat”, humanizuje go i poprzez to poszerza też pole do działań 
autonomicznych, prawdziwie samorządnych. W ten sposób rodzi się właś-
ciwa przestrzeń działań demokratycznych, a nawet sam „duch” demokracji. 
Tak więc jaźń ludzka stwarza poniekąd swój świat społeczny, ale bynajmniej 
bez reszty się w nim nie pogrąża. Nie poprzestaje na uznaniu konieczności 
podporządkowania się władzy i prawu, lecz poszukuje zrozumienia ich pod-
staw oraz, co więcej, domaga się ich usprawiedliwienia (justifi catio), a tym sa-
mym dąży do odsłonięcia sensu życia społecznego. Można to ująć mocniej, 
a mianowicie przyjąć, że demokratyczne państwo prawa staje się częścią jej 
własnej samorządności. Wolna, autonomiczna jaźń i samorządna, demokra-
tyczna wspólnota osób decydują o soborowym charakterze tak stanowionej 

118  B.P. Wyszesławcew, Krizis industrialnoj kultury, op.cit., s. 531.
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jedności. Soborowy wymiar demokracji uobecnia się już w próbie określenia 
tego, czym w istocie jest świadomość podmiotowa:

 Na tym wierzchołku rozpoznaje on [a mianowicie człowiek – L.A.] równo-
prawność i równowartość osoby i społeczeństwa, indywidualności i powszechności. 
I właśnie ta równowartość jest dostrzegana i realizowana wyłącznie w praw-
nym państwie demokratycznym, bowiem tylko ono uznaje samorządność w jego 
dwóch momentach: samorząd osoby i samorząd wspólnoty, autonomię osoby i au-
tonomię narodu, z których jedna nie powinna tłumić drugiej. Na tym polega zasada, 
idea, istota demokracji, i istota ta jest wartością niezależną…119. 

Z etymologicznego punktu widzenia nietrudno zauważyć, że na samą 
treść pojęcia autonomii składa się jedność dwóch jej momentów. Z jednej 
strony, odnosi się ona do podmiotowej jaźni („ja”), natomiast z drugiej – do 
ogólnego i powszechnego „prawa”. Formalnie rzecz ujmując, możemy za-
tem autonomię traktować jako równoważną prawu podmiotowemu, wyzna-
czającemu przestrzeń wewnętrznej, indywidualnej wolności. Jednakże takie 
wyznaczanie granic wolności podmiotowej w żadnym razie nie powinno 
być rozumiane w sensie dokonania separacji względem innych „przestrze-
ni wolności podmiotowych”, lecz ujmowane jako „autonomiczne elementy” 
współtworzące wraz z nimi autonomię podmiotu rozszerzonego – autono-
mię wspólnoty demokratycznej. W ramach zaś tak zakreślonej wspólnoty nie 
powinny istnieć żadne nieprzenikliwe granice wolności indywidualnej, ale 
raczej subtelne powiązania międzygraniczne: autonomia każdego indywidu-
um pozostaje skoordynowana z autonomią wspólnoty (narodu). Indywidu-
alność i wspólnotowość stanowią razem nierozdzielną jedność, współokre-
ślaną i współtworzoną. „Demokracja – pisał fi lozof – jako nieprzerwany ruch 
samookreślania i samostwarzania, jest tą drogą, na której bezosobowa masa 
przekształca się w wolną osobę – indywidualną i narodową”120. Co więcej, 
taki wzrost autonomiczności wpływa ograniczająco na „samowolę” władzy. 
Jak utrzymuje myśliciel, „Władza w demokracji jest usprawiedliwiona o tyle, 
o ile służy nam wszystkim i mnie samemu”121.

Przeciwieństwo autonomii stanowi natomiast wszelkiego rodzaju hetero-
nomia (a liczne w świecie są jej przykłady), w tym szczególnie podstępny 
jej rodzaj, za jaki należałoby uznać „heteronomię idei”. Tak więc powraca 
raz jeszcze Wyszesławcew do Platona, i znów posądza wielkiego myśliciela 
i „ojca idealizmu” o z gruntu nieidealistyczne konsekwencje przyjętego prze-
zeń stanowiska. Ideokracja, tyrania idei, której Platon domagał się w swym 
projekcie państwa, jest w ocenie rosyjskiego fi lozofa nie do pogodzenia 
z podstawowym sensem demokratycznego państwa prawa. Przyznaje, co 
prawda, że ateński fi lozof postulował sublimację władzy, ale dokonać tego 
pragnął poprzez idee prawdy i dobra, zapominając przy tym o innych równie 
wysokich wartościach, takich jak wolność i osoba ludzka. Ale – zapytajmy 

119  Ibidem, s. 533.
120  Ibidem, s. 561.
121  Ibidem, s. 534.
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– czy w perspektywie jego czasów mógł Platon rzeczywiście tego dokonać? 
Wszelako, przyznawał Wyszesławcew, w pełni rozwinięta idea osoby ludz-
kiej pojawiła się wraz z chrześcijaństwem, a wydaje się, że stwierdzając to – 
przynajmniej w jakimś stopniu – rozgrzeszał on wielkiego fi lozofa ateńskie-
go. W przekonaniu Rosjanina pozostaje jednak prawdą, że Platoński projekt 
państwowo-społeczny stał się źródłem (natchnieniem, a może nawet archety-
pem?) ustroju despotycznego. Jeśli nawet przyjmiemy, że myśliciel przepro-
wadzał w tej kwestii zbyt szeroko zakrojoną komparatystykę idei, to niemniej 
jej sens wydaje się dostatecznie uwyraźniony. Pozostaje wszakże prawdą, że 
koncepcja państwa ideokratycznego w całej swej pustej okazałości i złowro-
giej mocy została urzeczywistniona w rodzącym się na jego własnych oczach 
Związku Radzieckim. A mimo tak spektakularnego „spełnienia” w historii 
i niejako wbrew spustoszeniu, jakie ów historyczny „eksperyment” pozosta-
wił po sobie w duszach ludzkich, sama ideokratyczna pokusa nie zaniknęła. 
Nad czym też w okresie późniejszym przyjdzie myślicielowi nieraz ubole-
wać. Warto podkreślić, że w kręgach antybolszewickiej emigracji rosyjskiej 
takie orientacje ideowe pozostawały nadal dość atrakcyjne122. Niezależnie od 
politycznych okoliczności – zdawał się sądzić fi lozof – istniały one w postaci 
„intelektualnej pretensji”, która nazbyt łatwo przechodzi w kompleks wła-
dzy, zagrażający sprawie wolności. To zapewne dlatego Wyszesławcew po-
stanowił walczyć – zresztą przy użyciu różnych sposobów (fi lozofi cznych, 
religijnych i politycznych) – z tą dwudziestowieczną inwazją zniewalających 
ideologii; zgodnie, rzecz jasna, z odczytaniem przezeń sensu własnej misji 
w ukonkretnionej sytuacji dziejowej. 

Mając na uwadze to, że wolność demokratyczna pozostaje zagrożona 
ze strony ideologii ideokratycznych, myśliciel przestrzegał przed oskarża-
niem demokracji (co zbyt często i zbyt ochoczo się czyni) o jej bezideowość, 
sprzyjanie indywidualizmowi, sceptycyzmowi i ateizmowi. Innymi słowy, 
najprzeróżniejszym formom relatywizmu. Działalność taka – ostrzegał – nie 
jest niczym innym, jak otwieraniem drzwi do tyranii idei: uznania jednej 
ideologii za jedyną. A taka pogarda wobec wolności sumienia i myśli może 
ostatecznie skutkować stanem całkowitego zniewolenia. Prowadzi wszakże 

122  O czym może chociażby świadczyć rozwijana od początku lat dwudziestych XX wieku 
w kręgach emigracji rosyjskiej ideologia eurazjatycka, z gruntu antydemokratyczna (vel „praw-
dziwie demokratyczna”), upowszechniająca koncepcję ideokracji jako „ustroju” państwowego. 
W jednym z programowch tekstów ruchu eurazjatyckiego między innymi czytamy, że stwarzając 
partię i budując państwo: „(…) warstwa rządząca rozwija swoją ideologię i przeprowadza swą 
wolę, ale zarówno pierwsza, jak i druga w normalnych warunkach jawią się w jedności, i co naj-
ważniejsze, wyłącznie jako indywidualizacja i konkretyzacja świadomości narodowej [narodnogo 
soznanija]. W ten sposób warstwa rządząca jako organizująca mniejszość w sposób świadomy 
urzeczywistnia nieświadomą wolę całości”, Jewrazijstwo. Opyt sistiematiczeskogo izłożenija [w:] Puti 
Jewrazii. Russkaja intieligencija i sud’by Rossii, (red.) I.A. Isajew, Moskwa 1992, s. 396. Zbiór tekstów 
pod tym tytułem został opublikowany w 1926 roku w Paryżu. Chociaż książka ukazała się jako 
dzieło zbiorowe (bez podania autora), to jego redaktorem, i w dużej mierze autorem, był Lew
P. Karsawin, por. Bibliographie des oeuvres de Lev Karsavine, établie par A. Klementiev, Paris 1994, 
s. 23.



222 Wolność w jedności?

do ustanowienia złowrogiej jednomyślności władzy i społeczeństwa, a przez 
to również sprzyja powstawaniu systemów totalitarnych. Ze względu na za-
sadniczą wagę zagadnienia przywołajmy nieco obszerniejszy fragment tekstu 
fi lozofa:

Ale jeśli demokracja nie jest ideokracją, to wcale jeszcze nie oznacza, że jest ona 
bezideowa, pozbawiona zasad, że nie ma prawa do posiadania własnej fi lozofi i, 
religii, światopoglądu. (…) wszystko to ona posiadała i będzie posiadać, ale w for-
mach wolności, w formach swobodnego ścierania się przekonań i idei, w formach 
swobodnego dialogu wolnych myślicieli. I właśnie te formy są tym, z czego może 
być dumna demokracja formalna. Demokracja nie obawia się pluralizmu przekonań, 
teorii naukowych, światopoglądów, wierzeń politycznych i religijnych. Demokra-
cja jest świadoma tego, że wszelkie naukowe i fi lozofi czne badanie jest dialogiem, 
że wszelkie etyczne i polityczne rozstrzygnięcie jest dialektyczne, bowiem rozważa 
racje za i przeciw (a to właśnie jest istotą dialektyki), że w końcu „parlament” opie-
ra się na tej samej zasadzie dialektycznej, i ta właśnie zasada mądrości sokratejskiej 
potwierdza, że prawdziwe rozwiązanie rodzi się z wypowiedzi i sprzeciwów, tezy 
i antytezy, że prawda zawsze jest syntetyczna, że ona „zbiera” [sobirajet] to, co róż-
ne i oddzielone w jedno i dlatego jest soborowa [soborna]123.

Wolność nie jest abstrakcją, co skutkuje tym, iż zawsze wyraża się w ja-
kichś ukonkretnionych formach, a nawet w wielości form, w formie dialogu, 
dialektyce i parlamentaryzmie. Zauważmy, że dokładnie z tych względów 
(chociaż nie są one jedynymi) demokracja została przez rosyjskiego myśliciela 
uznana w pełnym tego słowa znaczeniu za jedyny „ustrój fi lozofi czny”! Jest ona 
nie tyle jednością wielości, co raczej jednością-w-różnicy. Można więc uznać, 
że wspomniana powyżej duchowa république des lettres ukonkretniła się za 
przyczyną „formy” i „treści” demokratycznego państwa prawa124. Mowa jest 
zatem o jedności demokratycznej, która obejmuje w sobie – zarówno na po-
ziomie teorii, jak i praktyki – całą paletę wewnętrznych różnic, „przekonań, 
teorii naukowych, światopoglądów, wierzeń politycznych i religijnych”. Za-
chowując świadomość pożytków, które bezsprzecznie wynikają z takiego we-
wnętrznego zróżnicowania treści, przekonań i postaw, bynajmniej nie dąży 
ona do ich ujednolicenia i zniesienia. Pokojowe współistnienie całej gamy 
niekiedy sprzecznych „treści” możliwe jest więc tylko w ramach demokra-
tycznego państwa prawa.

Wyszesławcewowski sposób rozumienia idei i zasad rządzących demo-
kracją skłania do postawienia pytania o to, czy rosyjski fi lozof nie mówi avant 
la lettre o demokracji w sensie deliberatywnym? Ogólna odpowiedź zdaje się 
potwierdzać to przypuszczenie; a trzeba też przyznać, że jest dość kusząca. 
Otóż myśliciel wskazuje na „sokratejski” – i to mimo pamięci przywołującej 
dramat ateńskiego fi lozofa – wymiar demokracji. Poniekąd opowiada się on 
za społeczną i demokratyczną, a w gruncie rzeczy wspólnotową maieutyką praw-
dy, która uzgadniana byłaby in progress, a tym samym ustanawiałaby też 

123  B.P. Wyszesławcew, Krizis industrialnoj kultury, op.cit., s. 537.
124  Por. wyżej rozdz. IV, 2, s. 175–176.
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swoistą jedność-w-różnicy. Należy podkreślić, że współczesna teoria demo-
kracji deliberatywnej, rozwijająca się mniej więcej trzy dekady po powstaniu 
Kryzysu kultury industrialnej, nie zdołała jak dotąd wypracować jednoznacznej 
defi nicji swego przedmiotu. W teorii politycznej mamy zatem do czynienia 
raczej z roboczymi defi nicjami demokracji deliberatywnej niż jej utrwalonymi 
pojęciami125. Wydaje się, że ważnym przesłaniem, które można by wyczytać 
z rozważań Wyszesławcewa, jest wskazówka (co prawda, obecna bardziej 
implicite niż formułowana w postaci wydzielonego zbioru tez), iż same pod-
stawy życia-w-demokracji należy rozumieć w sensie wspólnej (resp. wspól-
notowej) drogi do prawdy, a więc prawdy ujmowanej nie tyle poprzez wy-
kluczenie kontrprawdy, co raczej w wyniku łączenia wielości „prawd”, także 
tych odmiennych i sprzecznych opinii. W ten sposób życie demokratyczne 
poddawałoby tę wielość (stanowiąc różnorodność-w-jedności) pod wspólny 
(resp. wspólnotowy) mianownik. W sposobie postrzegania sensu współczes-
nej demokracji fi lozof odwołuje się – co może stanowić pewne zaskoczenie 
– do starej i szacownej tradycji intelektualnej, której klasyczną formę przed 
wiekami opracował już Mikołaj z Kuzy. Rosyjski myśliciel dostrzegał zatem 
w prawdzie „jedność przeciwieństw” (coincidentia oppositorum) i, co więcej, 
rozciągał tę „prawdę” prawdy również na wymiar życia społecznego. Praw-
da zatem stanowi pewien ideał, który jednak nie jest żadną „zasadą abstrak-
cyjną”, albowiem zakorzenia się i wyrasta wprost z duchowych podstaw 
życia społecznego126. W związku z tym rosyjski myśliciel mógł również wska-
zywać na podstawową rolę wspólnotowości, albo soborowości (sobornost’), 
w konstytuowaniu zarówno „treści” demokracji, jak i jej „formy” – struktury 
prawnej. Oczywiście, tak rozumianą wspólnotowość można postrzegać jako 
wspólnotę wartości podstawowych, ale należy przy tym pamiętać, że nie jest 
to wspólnota oparta na dominacji jednej bądź wielu wartości, które byłyby 
narzucane przez określoną, niechby nawet większościową, część wspólnoty 
pozostałym jej uczestnikom127. Ujmowana w ten sposób prawda społeczna 
miałaby bowiem charakter wykluczający, a tutaj rzecz idzie o wspólne usta-

125  Przywołajmy przykład takiej „roboczej” defi nicji: „W szerokim znaczeniu, demokracja de-
liberatywna odsyła do przekonania o tym, że słuszne ustawodawstwo wynika z publicznej deli-
beracji obywateli. Jako normatywny opis legalności demokracja deliberatywna powołuje się na 
ideały legislacji racjonalnej, polityki partycypacyjnej oraz samorządu obywatelskiego. W wąskim 
natomiast znaczeniu reprezentuje ideał autonomii politycznej opartej na praktycznym rozumo-
waniu obywateli” (J. Bohman, W. Rehg, Introduction [w:] Deliberative Democracy. Essays on Reason 
and Politics, (red.) J. Bohman, W. Rehg, Cambridge–London 1999, s. IX).

126  O tym, że ideał demokracji deliberatywnej nie jest w pełni realizowany w rzeczywistości 
społecznej, pozostają przekonani sami zwolennicy tej teorii (np. A. Gutmann, D. Thompson), 
co bynajmniej nie umniejsza jego znaczenia; jako że przynajmniej częściowo jest zakorzeniony 
w społecznej rzeczywistości, nie posiada on tym samym charakteru utopijnego (por. M. Król, 
Filozofi a polityczna, Kraków 2008, s. 176).  

127  W ujęciu politologicznym za wartości wspólne teoriom demokracji deliberatywnej należy 
uznać: „świadomą debatę, publiczne rozumowanie, bezstronne dążenie do prawdy” (D. Held, 
Modele demokracji, przeł. W. Nowicki, Kraków 2010, s. 300). 
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nawianie „prawdy”128. Podstawowe wartości, o których w tym kontekście 
można by i nawet należałoby mówić, to wolność, godność osobowa i spra-
wiedliwość. W tak rozumianej wspólnocie demokratycznej utrwalałaby się 
podmiotowość zarówno indywidualna, jak i wspólnotowa oraz – co równie 
ważne – możliwe byłoby harmonijne współistnienie autonomii jednostki 
i wspólnoty. 

W celu poszerzenia i być może pogłębienia tych krążących wokół teorii 
demokracji rozważań poczyńmy pewne komparatystyczne odniesienie. Otóż 
w dość podobnym duchu religijnym (chrześcijańskim, a nawet prawosław-
nym) próbował przeprowadzać apologię demokracji bliski Wyszesławce-
wowi historyk i teolog Gieorgij Piotrowicz Fiedotow (1886–1951), zwłaszcza 
w swej religijno-politycznej publicystyce uprawianej w okresie przedwojen-
nym na łamach paryskiego czasopisma „Nowyj grad” (1931–1939). Szczegól-
nie ważne było w niej powiązanie demokracji z soborowością oraz podjęcie 
próby wywiedzenia świeckiej demokracji z religijnych, judeochrześcijańskich 
źródeł, a także wskazanie na uobecniający się w życiu demokratycznym pa-
radoks podwójnej autonomii: osoby i społeczeństwa.

Demokracja soborowa, albo chrześcijańska – podkreślał jej teoretyk – posiada 
dwa ośrodki. W paradoksalny sposób całość jest dla niej równa swojej części. Dą-
żenie współczesnej demokracji europejskiej do związania się z obroną osoby – co 
stanowi spadek po liberalizmie – jest świeckim przejawem chrześcijańskiej idei 
społeczeństwa129.

Fiedotow zbliżał więc rosyjskie pojęcie soborowości do zachodniego pojęcia 
suwerennej woli ludu, a niekiedy wręcz je utożsamiał. Dostrzegał w nich za-
razem tę szczególną płaszczyznę, która może posłużyć do realizacji wolności 
politycznych; to dlatego sam moment soborowania (soborowanije) uznawał za 
„siłę i prawdę demokracji”130. Dodajmy, iż w tak urządzonym społeczeństwie 
władza demokratyczna – jako że jest nadawana i sprawowana w sposób wol-
ny – jest władzą służebną. Warunkiem zaś zewnętrznej, społecznej i demo-
kratycznej wolności myśliciel czynił wolność wewnętrzną – duchową, a tym 
samym przypominał o religijnym zakorzeniu swobód demokratycznych.

Powróćmy do poglądów Wyszesławcewa, który podtrzymuje tezę, że pod 
żadnym pozorem nie należy ulegać dość łatwej pokusie zawężania sensu de-
mokracji do władzy idei demokratycznej, gdyż sama demokracja opowiada 
się za pluralizmem przekonań i ich dialektyczną jednością. (W tej sprawie, 
co warto również podkreślić, całkowicie zgadzał się z poglądami Fiedoto-
wa, według którego ideokracja jest tylko jedną z form bałwochwalstwa, a jej 

128  Jakkolwiek, co wszak doskonale wiadomo, dyskurs demokratyczny „nie jest ekskluzyw-
nym klubem dżentelmenów” – podkreśla J.S. Dryzek (Deliberative Democracy and Beyond. Liberals, 
Critics, Contestations, Oxford 2009, s. 169).

129  G.P. Fiedotow, Osnowy christianskoj diemokratii [w:] idem, Połnoje sobranije soczinienij w cze-
tyriech tomach, t. 3: Tiażba o Rossii, Paris 1982, s. 142.

130  Idem, Nasza diemokratija [w:] idem, Połnoje sobranije soczinienij w czetyriech tomach, t. 3: 
Tiażba o Rossii, Paris 1982, s. 160. 
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wyznawanie – oddawaniem pokłonu przed „państwem-zwierzęciem”131). 
Czy wobec tego – powróćmy do naszego pytania – demokracja jest „struk-
turą” bezideową, indyferentną wobec świata idei, prawdy i fałszu? Zwykłą 
procedurą? Oczywiście, że nie! I nigdy taką nie była – przekonywał fi lozof. 
A czynił tak wbrew nieprzejednanym krytykom, którzy chcieliby dostrzegać 
w demokratycznej procedurze wyłącznie pustkę formalizmu ustrojowego. 
Okazuje się zatem sporym nieporozumieniem krytykowanie demokracji za 
jej formalny charakter. To prawda, że ujmowana jako ustrój czysto prawny 
jest formalna, gdyż opiera się na formalizmie prawnym. Jednakże formalizm 
ten buduje i ochrania sferę wolności, którą każdy człowiek z osobna może 
zapełniać własną treścią i własną działalnością. Wszelkie wolności podsta-
wowe – wolność sumienia, wolność myśli i wypowiedzi, wolność przed-
siębiorczości i związków zawodowych, wolność zebrań etc. – są przecież 
prawami formalnymi. Jak pisze fi lozof: „(…) każde prawo podmiotowe jest 
formalne w określonych granicach (forma jest granicą) i na tym polega jego 
wielka wartość w sensie wolności twórczości, w sensie autonomii osoby”132. 
Sergiusz Lewicki podsumowuje tę problematykę jednym, aczkolwiek celnym 
stwierdzeniem: „(…) formalizm prawa wypływa z jego dążenia do ochrony 
i pogłębienia sfery wolności osobowej” – dokładnie bowiem takie przesłanie 
odczytał on z kart Kryzysu kultury industrialnej133. 

Wyszesławcew postrzegał naturę demokracji w sposób całkowicie od-
mienny od tych wszelkiej maści jej przeciwników (a liczba ich jest zgoła 
pokaźna!), którzy z różnych względów nigdy nie chcieli się pogodzić z for-
malnymi wymogami życia w demokracji. Idea demokratyczna nie tylko nie 
wyklucza wewnętrznego zróżnicowania jej treści, ale wprost przeciwnie – jest 
nią wręcz „brzemienna”. To dlatego demokracja może być a fortiori uznana 
za matecznik twórczej wolności. „Demokracja posiada swą wiarę – podkreśla 
myśliciel – i swą fi lozofi ę: fi lozofi a wolności nie jest wolnością od fi lozofi i; idea 
wolności nie jest wolnością od idei”134. Wynika stąd jednoznaczny wniosek: 
fi lozofi a demokracji jest fi lozofi ą wolności. Tak więc demokracja nie jest „wol-
na” od prawdy, ani tym bardziej odarta z jej majestatu. W żadnym wypadku 
nie można mówić, że życie demokratyczne jest – co jakoby miałoby wynikać 
z zasady demokracji – pozbawione wymiaru prawdziwości. Wszakże dojście 
do prawdy staje się dla Wyszesławcewa zabiegiem właśnie zbiorowym, demo-
kratycznym i soborowym. Prawdę osiąga się tylko za cenę wspólnego wysiłku 
dialogującej zbiorowości. Uczestnictwo w demokratycznym „parlamentary-
zmie” umożliwia zatem zbliżenie się do – częściowo ujawniającej się i częś-
ciowo konstytuującej się we wspólnocie – prawdy. W praktyce dokonuje się 
to zwłaszcza wtedy, gdy przedkłada się własne poglądy w formie postula-
tów do wspólnej dyskusji, bierze udział w swobodnej dyskusji, albo debacie 

131  G.P. Fiedotow, Osnowy christianskoj diemokratii, op.cit., s. 145.
132  B.P. Wyszesławcew, Krizis industrialnoj kultury, op.cit., s. 535.
133  S.A. Lewickij, Istoki i perspektiwy swobody (na Zapadie i w Rossii), „Kontinent” 1977, nr 14, 

s. 210–211.
134  B.P. Wyszesławcew, Krizis industrialnoj kultury, op.cit., s. 539.
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publicznej. W takim zaś demokratyczno-deliberatywnym sensie dochodzenie 
do prawdy, podobnie jak i samo rozumienie natury prawdziwości, staje się 
przykładem realizacji „gnozeologicznej zasady soborowości”, która ustana-
wia fundament prawdziwej soborowości na poziomie życia wspólnotowego, 
społecznego – gdyż wolność i prawda, podkreślmy to raz jeszcze, nawzajem 
się konstytuują. A tym sposobem w przestrzeń życia społecznego (scil. wspól-
notowego) może również powrócić, tylekroć z niej wypierany, eros fi lozofi czny. 

Chociaż rosyjski myśliciel przyznaje, że demokracja nie jest ustrojem do-
skonałym, to niemniej posiada ona jedną niedającą się podważyć zaletę, sta-
nowi mianowicie realną manifestację zasady soborowości. Jeśli zaś demokracja 
jest faktem, to należy go przyjąć, lecz nie musi to oznaczać, że jest ideałem 
w pełni urzeczywistnionym; demokracja jako idea jest zadana, ale na pewno nie 
można stąd wyprowadzać tezy, że jest już dana w całej swej – „idealnej” – peł-
ni. Rzeczywista demokracja jest zatem naznaczona piętnem niedoskonałości 
i w swym „działaniu” wspiera się na dość kruchych fundamentach. Jednakże 
nawet wszystko to razem wzięte nie może deprecjonować jej wartości. Cho-
ciaż demokracja nie jest powszechną „arystokracją”, ponieważ w porządku 
natury nie wszyscy mogą być „najlepszymi”, to niemniej w ramach demokra-
cji przedstawicielskiej, w wyborach powszechnych, jest wybierana – zakła-
dając (bardzo) optymistycznie – „najlepsza” część społeczeństwa. (Rosyjski 
myśliciel utrzymuje, iż rzeczywiście jest wybierana!). Każdorazowe dokonanie 
zaś aktu wyborczego należy uznawać za demokratyczny czyn twórczy całego 
społeczeństwa135.

Zapytajmy jeszcze o jedność rozwoju poglądów Wyszesławcewa. O to 
zwłaszcza, czy prawo „zbawia”, wybawia od despotyzmu (na co kładzie 
nacisk teoria społeczna), czy też odwrotnie – na podstawie stwierdzonej 
przeciwskuteczności – ma moc zniewalającą (na co z kolei uwrażliwia teo-
ria etyczna)? Jak rozumieć wcześniejsze nader krytyczne – przynajmniej pod 
względem formalnym – podejście do prawa, które odwoływało się do prote-
stu Pawła Apostoła i stanowiło podstawę projektu etyki sublimacji? Aby móc 
na to pytanie odpowiedzieć, należy wprzód przywołać ideę sprawiedliwości, 
i to zarówno w jej znaczeniu religijnym, jak i prawnym. W przekonaniu rosyj-
skiego fi lozofa liberalne państwo prawa opiera się w całości na etyce chrześ-
cijańskiej – jest po prostu jej zastosowaniem i rozwinięciem w przestrzeni ży-
cia społecznego. Odwołuje się wszak do idei autotelicznej wartości każdego 
podmiotu, równości podmiotów, wolności powszechnej, solidarności i sobo-
rowości. W tym właśnie sensie należy je uznać za społeczną realizację ideału 
miłości chrześcijańskiej. W społecznej praktyce jest to więc urzeczywistnienie 
chrześcijańskiej idei sprawiedliwości, przyznającej bezwzględną wartość oso-
by i realizującej zasadę równowartości każdego indywiduum w tworzonej 
przez nie wespół z innymi wspólnocie. Chrześcijańska idea sprawiedliwo-
ści – w opozycji do jej antycznego rozumienia, w myśl którego indywiduum 
winno zostać poświęcone na rzecz wspólnoty (oczywiście, o ile wymaga tego 

135  Ibidem, s. 598.
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hic et nunc interes społeczny) – nie dopuszcza do sytuacji, w której mogło 
by mieć miejce naruszenie wartości (godności) osoby w imię interesów na-
rodowych, państwowych, a nawet większości demokratycznej136. U podstaw 
myślenia o sprawiedliwości jako harmonizującej zasadzie życia społecznego 
można dostrzec pewną fi gurę myślową – paradoks soborowości, wprost wyra-
stający z rosyjskiej teorii „soborowości” (biorącej, jak wiadomo, swój począ-
tek od Chomiakowa).

W swych wykładach i pismach – przyznawał Wyszesławcew – zawsze twier-
dziłem, że chrześcijaństwo posiada swą własną formułę sprawiedliwości, odpo-
wiadającą idei soborowości [sobornosti]; formuła ta sprowadza się do przyznania 
równowartości indywiduum i powszechności, równowartości zarówno indywidualnej 
osoby, jak i wspólnoty. Chrześcijańska soborowość domaga się jednoczesnego 
przyjęcia zasad personalizmu i uniwersalizmu137. 

Wspomniany paradoks soborowości polegałoby zatem na podwójnym 
wymogu uznania prymatu indywiduum i prymatu wspólnoty, czyli w prak-
tyce domagałby się ustanowienia ich równoważności. Zewnętrzną formą, 
a tym samym i warunkiem urzeczywistnienia tak rozumianej „rosyjskiej 
idei” jest – wydawałoby się, że z gruntu nierosyjska – współczesna forma 
liberalnej demokracji. W tym więc wypadku ów paradoks soborowości łą-
czyłby się ponadto – niezgrabnie to ujmując – z paradoksem słowianofi lsko-
-okcydentalistycznym. Rzecz to zaiste warta podkreślenia! Oto idea na wskroś 
rosyjska (za taką przynajmniej uchodzi), a na pewno słowianofi lska, znajduje 
swoje duchowe urzeczywistnienie i społeczne ucieleśnienie w niczym innym, 
jak właśnie w zachodnioeuropejskiej demokracji. Tak przynajmniej stara się 
twierdzić Wyszesławcew; aczkolwiek należy przyznać, że nie tyle podkreślał 
on słowianofi lskie pochodzenie idei sobornosti, co raczej usiłował wskazywać 
na jej znaczenie ogólnochrześcijańskie. A dokonując tej wolty, doszedł do 
zadziwiającego stanowiska, w ramach którego słowianofi lska „wolność od 
polityki” przekształca się w „wolność do polityki” – wolność polityczną par 
excellence.

Demokracja jako ustrój opierający się na idei sprawiedliwości powinna 
zmierzać w stronę samorządności i samostanowienia wspólnoty. Gra demo-
kratyczna toczy się zatem o niezwykle ważną stawkę, a mianowicie uzyska-
nie pełnej autonomii, stanowiącej z kolei podstawowy warunek możliwości 
realizacji ideału miłości chrześcijańskiej w wymiarze życia społecznego. A jak 
powszechnie wiadomo – „miłować” można tylko pod warunkiem, że jest się 
wolnym, autonomicznym. Czy nie taki byłby ostatecznie sens idei sprawied-
liwości i czy nie taka byłaby pomocnicza rola wyznaczona przez fi lozofa li-
beralnemu państwu prawa? Prawo jest rozumiane przezeń jako zewnętrzny 
warunek koordynacji wolnych podmiotów, które ustanawiając wspólnotę, 
ograniczają tym samym strukturę władzy na rzecz „organizacji-bez-władzy”. 

136  Ibidem, s. 538–539.
137  B.P. Wyszesławcew, G. Gurvitch. L’idée du droit social (rec.), „Put’” 1934, nr 43, s. 78.
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W ten zaś sposób dążą także do harmonijnego połączenia wymiaru życia 
wspólnotowego z wymogami „państwa minimum”. Niewątpliwie w tle tych 
rozważań stoi chrześcijański obraz Królestwa Bożego. W tym więc sensie my-
ślenie społeczne Wyszesławcewa pozostaje wierne ideałom „etyki przeobra-
żonego Erosa”. Zapewne dochowuje im wierności w jeszcze innym wzglę-
dzie, a mianowicie w prostej linii wyrasta z religijnych korzeni idei sobornosti. 
Jednakże akcenty zostały obecnie nieco przesunięte: wolność nie realizuje się 
już w opozycji – i to nawet na podstawie dialektycznej opozycyjności św. Pa-
wła – czyli wbrew Prawu, ale raczej wraz z prawem. Wzrosła zatem świadomość 
tego, iż rzeczywistość na trwałe pozostaje niedoskonała, i dlatego zbyt daleko 
posunięty radykalizm na pewno nie jest wskazany. Jeśli nawet w fi lozofi i spo-
łecznej i historiozofi i myśliciel nie starał się wygasić, to przynajmniej ograni-
czył niegdysiejsze millenarystyczne aspiracje (przejęte wprost od św. Pawła), 
nie zaprzepaszczając przy tym swego podstawowego ideału. 

Warto podkreślić, że w drugiej połowie lat dwudziestych XX wieku Wy-
szesławcew dopatrywał się w chrześcijańskim „poszukiwaniu Królestwa 
Bożego” pragnienia realizacji ideału sprawiedliwości i nawoływał do tego, 
aby dostrzec w nim przede wszystkim wymiar etyczny, czyli innymi słowy – 
domagał się źródłowego odsłonięcia chrześcijańskiego sensu idei sprawiedli-
wości138. Chrześcijaństwo – argumentował – nie odrzuca prawa jako ochrony 
sfery wolności, albowiem stanowi ono tylko zewnętrzny warunek rozwoju 
duchowego. Jednocześnie dawał wyraz przekonaniu, że: „(…) prawo usta-
nowiono po to, abyśmy mieli prawo żyć i działać, a nie po to, aby związać nas 
prawem, które byłoby »ciężarem nie do uniesienia«”139. Przypominał wreszcie 
ową niekiedy zapoznawaną przez chrześcijan „odwieczną” prawdę, według 
której to nie człowiek został stworzony dla prawa, lecz prawo dla człowieka. 
Tak więc przesłanie chrześcijańskie, obierając opcję podmiotową, przechyliło 
szalę na tę drugą stronę: „To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie 
człowiek dla szabatu” (Mk 2, 27). I w tym dokładnie sensie przeciwstawiło się 
nie tylko starotestamentalnemu, ale również antycznemu światopoglądowi 
etycznemu. 

Można zatem powiedzieć, że rozważania Wyszesławcewa poświęcone 
teorii społecznej stanowią uzupełnienie i rozwinięcie jego wcześniejszych 
rozważań etycznych; przynajmniej we wskazanym powyżej zakresie. Są to 
dwa różne, ale zarazem komplementarne sposoby przemyślenia dwóch pod-
stawowych relacji: wpierw stosunku prawa do etyki i religii, a następnie za-
gadnienia antynomii prawa i władzy w kontekście życia społecznego. Ale 
zarówno w tym pierwszym, jak i w drugim wypadku rzecz dotyczy zakresu 
oraz gwarancji wolności. 

Spoglądając na to samo zagadnienie od strony praktycznej, da się za-
uważyć, że przerost władzy jawił się myślicielowi jako główne zagrożenie 
dla nowożytnych społeczeństw. Współcześnie hipertrofi a władzy staje się 

138  Idem, Christianstwo i socialnyj wopros, op.cit., s. 8.
139  Idem, Dwa puti socialnogo dwiżenija, op.cit., s. 102; por. Mt 11, 46.
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nad wyraz niebezpieczna w połączeniu z techniką; tym bardziej że władza 
techniki przekształca się w technikę władzy, technokrację. Problematyka wła-
dzy, która ingeruje w same podstawy procesu kształtowania się wspólnoty 
ludzkiej, ściśle wiąże się z kwestią państwa. Należy podkreślić, że również 
w tej materii dokonuje się w myśleniu fi lozofa pewna ewolucja poglądów. Jak 
sam bowiem twierdził – w odpowiedzi na zarzuty Marka Wiszniaka – jego 
sposób postrzegania tego, czym jest i z istoty swej powinno być państwo, 
i jakie w związku z tym zadanie przypada władzy państwowej, uległ z cza-
sem znaczącej zmianie. Ewolucja ta przebiegała od niegdysiejszej nienawiści 
do państwa tout court do stopniowo ukonkretniającej się jej postaci: nienawi-
ści do „silnej władzy”140. W takim zaś przekonaniu nietrudno jest dostrzec, 
przywoływany już wcześniej i swoiście ujmowany przez rosyjskiego fi lozofa 
motyw anarchistyczny, który, przyznajmy, w różnym, mniejszym lub więk-
szym (teraz mniejszym!) natężeniu stale był obecny w jego „opozycyjnym” 
myśleniu. Wyszesławcew nigdy jednak nie przekroczył granicy, poza którą 
możliwa byłaby już tylko anarchistyczna negacja państwa. Ma to doniosłe 
znaczenie w rozważaniach nad demokracją, a w jej ramach nad antynomią 
władzy i prawa. W swoich rozważaniach społecznych wcale zatem nie wal-
czy z państwem, lecz z etatyzmem. A bój ten toczy w imię liberalnego pań-
stwa prawa – jak słusznie w swym komentarzu do Krytyki kultury industrialnej 
zauważał Michaił Karpowicz141.

Wyszesławcew najwyraźniej daje więc do zrozumienia, że w tak niezwy-
kle złożonej konfi guracji sił społecznych, w wyniku której wyłoniła się i wciąż 
rozwija się demokracja realna, nacisk winien zostać położony na elemencie 
prawnym. Prawo i wolność spotykają się bowiem w prawie podmiotowym, 
które stanowi społeczną gwarancję przestrzeni dla wolnej jaźni. Nie należy 
jednak przy tym zapominać, że prawo ma także znaczenie pedagogiczne; 
można je ujmować w charakterze „wychowawcy do wolności”, czyli trakto-
wać jako konieczne przynajmniej do czasu osiągnięcia stanu dojrzałości – jak 
pisał św. Paweł w liście do Galatów (3, 24–25). W tej kwestii rosyjski fi lozof 
odwoływał się również do Fichtego. Wyszesławcewowi chodziło ni mniej, 
ni więcej tylko o zapewnienie możliwości realizacji (naj)wyższych wartości, 
jakie „od zewnątrz” powinny być chronione przez prawo. Dlatego też nic nie 
przeszkadza temu, aby mogły one być – a uwaga ta dotyczyłaby zwłaszcza 
wstępnego etapu rozwoju społecznego – wcielane w życie środkami praw-
nymi142.

140  M.W. Wiszniak powołuje się na dwa artykuły z 1926 roku: Paradoksy kommunizma oraz 
Dwie puti socialnogo dwiżenija, por. M.W. Wiszniak, O starom socializmie, nieosocializmie i nieolibe-
ralizmie, op.cit., s. 861 („Nowyj żurnał” 1953, nr XXXIV, s. 275). Odpowiedź Wyszesławcewa to 
oczywiście jego artykuł: Otwiet moim kritikom, op.cit., s. 904 („Nowyj żurnał” 1954, nr XXXVIII, 
s. 260–261).

141  M.M. Karpowicz, Po powodu knigi P.B. Wyszesławcewa, op.cit., s. 891 („Nowyj żurnał” 
1953, nr XXXV, s. 294).

142  B.P. Wyszesławcew, Krizis industrialnoj kultury, op.cit., s. 532, por. idem, Etika Fichtie, 
op.cit., s. 416–418. Pedagogiczny charakter prawa, jak również ponadprawny i ponadmoralny 
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Jaka więc przyszłość stoi przed tak pomyślaną demokracją? Myśliciel 
zdaje się w tej kwestii przyjmować stanowisko nieco ambiwalentne. Z jed-
nej strony, obawia się tendencji technokratycznych i ich rosnących w siłę re-
prezentacji politycznych, z drugiej zaś – wiąże nadzieje z postulowaną przez 
siebie demokratyzacją stosunków gospodarczo-społeczno-politycznych. Jak 
podkreślaliśmy, rosyjski myśliciel nie godził się na przyjęcie konsekwencji 
pesymizmu historiozofi cznego typu Spenglerowskiego, chociaż sam dostrze-
gał pewne oznaki „zmierzchu Europy”. Niepokoiła go zwłaszcza zmiana 
politycznej kultury Europy, w tym powrót do zasady cezaryzmu i postępu-
jące umasowienie społeczeństw143. Mimo to starał się powstrzymywać przed 
pokusami nadawania własnym obserwacjom znaczenia czysto prognostycz-
nego. Przyszłość – co należy wyraźnie podkreślić – pozostaje dlań otwarta; 
a otwarcie to budzi w nim mniej lub bardziej uzasadnione nadzieje. O ile 
wiek XX został zdominowany przez ustroje totalitarne, których niebywały 
dotąd wzrost łączył się z przyśpieszeniem rozwoju technicznego (technokra-
cją), o tyle można też uznać, że były to ustroje zorientowane ku przeszłości; 
wszakże dyktatura totalitarna i idea wodzostwa są archaicznymi formami 
władzy, stanowią wyraz regresu do stanu społeczeństwa opartego na prze-
wadze czynnika władzy. I chociaż zauważalny jest w nich pewien „kompo-
nent progresywny” w postaci niekwestionowanych osiągnięć technicznych, 
niemniej służy on tylko usprawnieniu technicznych środków sprawowania 
władzy. Ale nawet te osiągnięcia, podkreślał fi lozof, pochodzą z okresów „ze-
lżenia presji władzy” i zaistnienia „obszarów demokracji”, w jakich była moż-
liwa wolność twórczości144. W przeciwieństwie do totalitarnych form ustrojo-
wych demokracja pozostaje jednak zorientowana ku przyszłości. Jeśli można 
dopatrywać się w niej jakichś zasadniczych elementów konserwatyzmu, to 
sprowadzają się one do troski o podstawowe wartości, od których zależy 
jej istnienie. Spośród nich zaś najważniejszymi są sprawiedliwość, wolność 
i twórcza autonomia:

A ochraniać wolność – oznacza zachować możliwość twórczości, wynalazczości, 
postępu. Ale wolność i autonomia – to ja sam i my sami; i powiedzieć, że odtąd ja 
sam i my sami będziemy określać swój los – oznacza powiedzieć coś wiecznie no-
wego, odkrywającego nieskończony horyzont możliwości, który w zasadzie nigdy 
się nie zamyka145. 

Demokracja sprzyja twórczości i tym samym wyzwala potencjał ludzki. 
Można rzec, iż jest „naturalnym” środowiskiem społecznym, w którym – 
wbrew twierdzeniom Bierdiajewa – może i powinna rozkwitać etyka twór-

ideał „miłości” (łaski) rozumiany jako cel rozwoju ludzkości podkreślał w ramach swej polityki 
prawa L. Petrażycki, por. A. Walicki, Filozofi a prawa rosyjskiego liberalizmu, przeł. J. Stawiński, 
Warszawa 1995, s. 276–279.

143  B.P. Wyszesławcew, Krizis industrialnoj kultury, op.cit., s. 361; por. wyżej rozdz. IV, 3,
s. 184–185.

144  Por. ibidem, s. 540.
145  Ibidem, s. 541.
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czości. O ile więc twórczość rozumiana jako „erotyczna” sublimacja wolności 
(odnajdująca właściwy sens etyki twórczości) zawiera w sobie wiele momen-
tów estetycznych i wiedzie ku „przeduchowieniu” wolności, o tyle w wymia-
rze społecznym domaga się także praktycznego zorganizowania warunków 
wolności. A jedynym takim ustrojem, który stwarza prawdziwe szanse dla 
osobowej i twórczej wolności jest właśnie demokracja – rozumiana „oddol-
nie” jako samoorganizująca się wolność, która jednocześnie nie byłaby po-
zbawiona duchowego zakorzenienia we wspólnym bycie. Jednym słowem, 
mowa o demokracji ucieleśniającej ideał soborowości. Zewnętrzną, ustrojo-
wą tkanką tak zorganizowanej wolności może być tylko liberalne państwo 
prawa. W projekt ten organicznie wpisuje się również postulat demokracji 
gospodarczej, domagający się świadomego współuczestnictwa w tworzeniu 
i kształtowaniu „wspólnotowego” charakteru życia gospodarczego. Postulat 
ten należałoby postrzegać jako wyraz przeciwdziałania wszelkim zakusom 
technokratycznym, dążącym w istocie do zamiany twórczej, osobowej pracy 
na rzecz mechanicznej, impersonalistycznej roboty. Podobnie jak demokracja 
należy do ustrojów „niestabilnych”, tak i wolność pracy twórczej pozostaje 
stale narażona na „złą twórczość”. Najwyraźniej nadmierny optymizm nie 
jest nigdzie wskazany: demokracja personalistyczna wymaga przeto stałego 
wysiłku i twórczego podejścia. Niemniej to demokracja stwarza warunki dla 
twórczości – nie tylko łączy, lecz także wzbogaca przez soborowe poczucie 
przynależności do tworzącej się kultury. To dlatego powinna stać się ze-
wnętrznym wyrazem owej wewnętrznej jedności, która najpełniej ujawnia się 
w wolności, czyli jedności przysługującej uczestnikom wspólnoty w ich in-
dywidualnym i wspólnotowym dążeniu do ontologicznego i aksjologicznego 
potwierdzenia współistnienia „jedności i wolności” (idea soborowości) oraz 
„wielości w jedności” (odzwierciedlenie wszechjedności). Demokracja ani nie 
zbawia w planie religijnym, ani nie rozwiązuje tragizmu w planie fi lozofi cz-
nym, ale budując strukturę zewnętrzną w postaci liberalnego i demokratycz-
nego ustroju opartego na prawie, stwarza przynajmniej realne warunki dla 
prawdziwie twórczego rozwoju – a na pewno otwiera się na perspektywę 
wolności.

* * *

Próbując dokonać podsumowania zagadnienia duchowych podstaw de-
mokracji w poglądach Wyszesławcewa, można stwierdzić, że stając w obliczu 
wyzwań historii, był on głęboko przekonany o konieczności odnalezienia ta-
kiej formuły społecznej, która pozwalałaby ochronić podstawy życia demo-
kratycznego wraz z jego gwarancjami wolności i jedności. Utrzymywał więc, 
że demokracja i liberalne państwo prawa odnajdują swe oparcie wyłącznie 
na gruncie zasad chrześcijańskich. To właśnie chrześcijaństwo, rozumiane 
jako religia najdoskonalej sublimująca, która znosi – o ile to tylko możliwe 
– subordynację władzy i na jej miejsce wprowadza koordynację („organi-
zację-bez-władzy”), może wcielić w życie ideę soborowości. Współczesny 
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świat powinien dostrzec zalety soborowego, wspólnotowego charakteru ży-
cia społecznego, co umożliwiłoby głębsze zrozumienie samych duchowych 
podstaw demokracji. Począwszy od starożytności i skończywszy na czasach 
współczesnych, ludzkość w swym rozwoju nigdy jeszcze nie osiągnęła ta-
kiego stopnia świadomości duchowych podstaw życia społecznego, aby móc 
wyraźnie rozpoznać pierwotne źródła własnego zniewolenia. Chociaż nie 
brakowało też głosów odosobnionych, „wołających na puszczy”. Czyż dzie-
je państw i społeczeństw nie są wypełnione nieszczęściami wypływającymi 
z dyktatury władzy i nieodłącznej od niej desperackiej walki? To dopiero pro-
test św. Pawła okazał się pierwszą, i wyzwalającą długofalowe skutki, próbą 
przezwyciężenia owego brzemienia „prawa” utożsamionego z władzą, czyli 
opresyjną „zewnętrznością”, która zagarnia również przestrzeń wolności we-
wnętrznej.

Prawo może się więc okazać „brzemieniem nie do zniesienia”146, wprost 
zagrażającym sprawie wolności, a nawet w skrajnym wypadku całkowicie ją 
znoszącym. Zinstrumentalizowane prawo potrafi  stać się w rękach polityków 
nadspodziewanie niebezpiecznym narzędziem. W totalitarnym „ustroju pan-
nomicznym” prawo, albo raczej pseudo-prawo (dekretyzm), jest wykorzysty-
wane w sposób przewrotny i paradoksalny, gdyż staje się po prostu środkiem 
tłumienia wolności. Oczywiście, z samego faktu nadużycia prawa nie można 
wyprowadzać ani jego potępienia, ani tym bardziej odrzucenia, ale na pewno 
sytuacja taka domaga się uważnego wejrzenia i pogłębionej analizy, która od-
nosiłaby się do istoty i funkcji prawa. Otóż prawo traktowane wyłącznie jako 
norma heteronomiczna przeciwstawia się prawu podmiotowemu. To ostatnie 
zaś spełnia funkcję ochronną względem wolności podmiotowej. Z tego właś-
nie punktu widzenia jest czynnikiem nieodzownym i ze wszech miar pożą-
danym. Należy je zatem uznać za konieczny warunek (za)istnienia prawdzi-
wej autonomii-w-świecie. Co więcej, dokładnie w tym sensie prawo łączy się 
z demokracją. Określa bowiem charakter społecznej sieci koordynacji, a tym 
samym łagodzi wymóg subordynacji, czyli innymi słowy – sprawuje funkcję 
„ochronną”, ogranicza przerost ambicji władzy. Prawo zatem staje się conditio 
sine qua non soborowości realizowanej w formie demokracji.

Życie społeczne wymyka się ujęciom czysto intelektualnym, gdyż i w nim 
samym zawiera się – podobnie zresztą jak w każdej ontologicznej cząstce ży-
cia – niepoznawalny i irracjonalny naddatek. W wymiarze życia społecznego 
owa niewiedza, docta ignorantia, powinna być rozumiana jako otwarcie per-
spektywy przyszłościowej, zachowującej jednocześnie pokorę rozumu histo-
rycznego. Uwagi te nie dotyczą niewiedzy (ignorancji) w sensie dosłownym, 
potocznym, czyli „nie-uczonej” właśnie (pamiętamy, że grzech w wymiarze 
społecznym jest wyjątkowo ciężką, zwielokrotnioną przewiną; nie należy 
więc podejmować działań bez określenia swych celów, bez uświadomienia 
warunków i skutków ich realizacji). Wprost przeciwnie – odnoszą się one do 

146  W myśl słów zaczerpniętych z Ewangelii według św. Łukasza: „I wam, uczonym w Pra-
wie, biada! Bo wkładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia…” (11, 46).
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niewiedzy „uczonej”, jaka wyrasta z wyostrzonej świadomości właściwych 
sobie granic. Najwyraźniej więc jej sens jest sokratejski. W wymiarze fi lozo-
fi i społecznej sokratyzm pozostaje zatem cenną i istotną przesłanką, a może 
nawet stanowi „metodę” poruszania się w gąszczu spraw społeczno-poli-
tycznych. Natomiast tragica ignorantia (przypomnijmy los Sokratesa i „dra-
mat” Platona, starającego się wyzwolić od poczucia tragizmu losu) może 
powstrzymywać świadomość od niekiedy zbyt optymistycznego podejścia 
do zagadnień społecznych. Należy dążyć do nadania przyszłości pożąda-
nego kształtu, ale z całą pewnością nie powinno się przy tym przekraczać 
granic możliwego doświadczenia i wiedzy (bycie świadomym oznacza by-
cie świadomym swych granic – docta ignorantia). Trzeba więc wystrzegać się 
niebezpieczeństw uzależnienia od dowolnych – a to zarazem znaczy: „wy-
paczonych” – hierarchii społecznych i ich ucieleśnień: przywódcy i wodza, 
„większości” i masy. Wolność społeczno-polityczna wyraża się w połączeniu 
liberalnej demokracji i soborowości, „formy” i „treści”, a to wszak oznacza, 
że pełne rozumienie wolności powinno obejmować sobą jedność wolności ne-
gatywnej i pozytywnej, stanowić „pełnię w wolności”, realizować „wolność-
-w-dobru”. Obowiązek wyjaśnienia „formy” i „treści” wolności przynależy 
do fi lozofi i społeczno-politycznej, która z tego względu może zostać uznana 
za „osobną sztukę”, czyli dziedzinę fi lozofi i, będącą w stanie wskazać, ale 
również nadać porządkowi społeczno-politycznemu głębszą, harmonijną jed-
ność (coincidentia oppositorum), co czyni przez odniesienie do bytowości po-
przedzającej to, co czysto polityczne.

Wyszesławcew poszukiwał miejsca dla zasady soborowości w świecie 
społeczeństw jemu współczesnych; tej soborowości, której pojęcie zaczerpnął 
z tradycji rosyjskiej i której znaczenie starał się podkreślać w komentarzach 
do twórczości Dostojewskiego (częściowo również Sołowjowa). Innymi sło-
wy, próbował odnaleźć przesłanki rzeczywistej soborowości albo przynaj-
mniej dojrzeć jakiś odblask tej idei w świecie zachodnim. Należy więc wy-
raźnie podkreślić, iż u podstaw Wyszesławcewowskiej „apologii demokracji” 
legła idea z gruntu religijna, chrześcijańska i rosyjska (chociaż rodem z nie do 
końca prawowiernej teologii). Przywołajmy w tym miejscu opis zasady sobo-
rowości, jaką myśliciel wyprowadzał z intuicji Dostojewskiego: 

(…) osoba indywidualna i wspólnota [obszczina] wszystkich osób („prawdopodob-
nie, dwa najskrajniejsze przeciwieństwa”) rozwijają się poprzez wzajemne ofi aro-
wanie siebie dla wszystkich, „wzajemnie uniżając się jeden dla drugiego”, i w tym 
uniżeniu osiągając całą pełnię bytu. Oznacza to, że osoba oddaje siebie całkowicie 
społeczeństwu [obszczestwo] (wszystkim i każdemu) i, z drugiej strony, również spo-
łeczeństwo oddaje siebie osobie, każdej oddzielnej indywidualności – podobnie 
w sposób całkowity ofi aruje każdej osobie wszystkie swe społeczne siły, troskę 
i organizację tylko dla jej rozkwitu i rozwoju. (…) Zasada tego ideału jest zasadą 
jedności przeciwieństw (Ja i wszyscy). Oto dlaczego Dostojewski mówi o syntetycz-
nej naturze Chrystusa i Boga. Soborowość jest jednością przeciwieństw i, w kon-



234 Wolność w jedności?

sekwencji, jednością wszystkich, wszechjednością. Miłość do wszystkich jest jednością 
duchową oraz jednością myśli i, w konsekwencji, także wszechjednością147. 

Znajdujemy w tym fragmencie większość motywów bliskich myślicielo-
wi. W ich tle stoją „nieśmiertelni”: Platon, Kuzańczyk i Sołowjow. Odwołując 
się do zasady harmonii bytu i nakierowując swą uwagę na rzeczywistość spo-
łeczną, Wyszesławcew odnajdywał jej odzwierciedlenie w zasadzie demokra-
cji, rozumianej przezeń jako ta forma ustroju, która przynależy do „szlachet-
nego grona prawdziwych zasad” fi lozofi i. Jednocześnie próbował – w takim 
stopniu, w jakim w ogóle było to możliwe – zbliżyć metafi zykę wszechjed-
ności (okcydentalną i rosyjską) do idei demokracji. Innymi słowy, dostrzegał 
realną zbieżność przeciwieństw w duchowych kształtach kultury europej-
skiej: jedności europejskiego Wschodu i europejskiego Zachodu. Pod napiętą 
rzeczywistością zimnowojennej „walki” (Heraklitejskiego „łuku”) starał się 
więc dostrzec poprzedzającą ją solidarność (Heraklitejską „lirę”) bytu, ducha 
i kultury. Jego apologię demokracji można by zatem uznać za próbę obrony 
wolnej i jednoczącej – a nawet poprzedzającej rozdwojenie – duchowości Eu-
ropy. Filozofi a społeczna bowiem domaga się swych duchowych podwalin, 
a tę może zapewnić tylko fi lozofi a „religijna”, czyli myślenie kładące akcent 
na to, co łączy.

Powróćmy jeszcze na krótko do kwestii etyki, ujmowanej jako swoiste 
prolegomena do Wyszesławcewowskiej fi lozofi i społecznej. Otóż można po-
wiedzieć, że podobnie jak etyka łaski sublimuje etykę prawa, tak z kolei 
w demokracji prawo spełnia rolę sublimacyjną względem władzy. Jak pamię-
tamy, zwieńczeniem „etyki przeobrażonego Erosa” było uznanie odgórnego 
ufundowania wartości przez przyjęcie Absolutu, stanowiącego źródło i cel 
życia „wartościowego” (sublimissimum). Tym samym Absolut stawał się onto-
logiczną gwarancją umocowania „świata” wartości (summum bonum). A z tak 
pomyślanym Absolutem łączyła się siła relatywizująca, jaką obdarzał on byty 
zależne – co w konsekwencji miało wybawić świat od licznych, nazbyt licz-
nych i samowolnych prób absolutyzacji tego, co względne (mówimy zatem 
o postawie określanej przez myśliciela mianem „idolizmu”). 

Dokonując uogólnienia, można powiedzieć, że tak rozumiana relatywi-
zacja wybawia rzeczywistość od niej samej, a czyni to w wyniku każdorazo-
wego osłabiania dominacji takiej czy innej zasady względnej, pretendującej 
do bycia „jedyną”. Z kolei aksjomat zależności – zakorzeniając każdą „trans-
cendującą” jaźń w sferze transcendencji – pozwala jej zachować wolność-w-
-świecie. I właśnie w tym momencie pojawia się możliwość przeprowadzenia 
analogii między „ja” etycznym i „ja” społecznym. Należy bowiem uznać, że 
jaźń (wolność) rodzi się wraz ze swym samorządem (wolnością-w-świecie); 
co więcej, jaźń nigdy nie istnieje w oderwaniu od jej własnego świata i dlate-
go prawdziwie wolna jaźń nie może zaistnieć w całej swej pełni w zniewolo-
nym (nie-swoim) świecie. Najwyraźniej proces ten jest oparty na sprzężeniu 

147  B.P. Wyszesławcew, Dostojewskij o ljubwii i bessmiertii (nowyj fragment) [w:] Russkij Eros, ili 
fi łosofi ja ljubwi w Rossii, (red.) W.P. Szestakow, Moskwa 1991, s. 374.
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zwrotnym. Otóż demokracja, aby mogła zachować swój wewnętrzny plura-
lizm, musi oprzeć się na głębszej warstwie jedności duchowej, posiadającej 
zdolność – na podobieństwo zasady transcendentnej – dokonywania relaty-
wizacji jej własnych treści. W ten sposób może również dość skutecznie prze-
ciwdziałać samozwańczym i fałszywym absolutyzacjom zasad cząstkowych, 
z którymi tak często spotykamy się w życiu społecznym. U podstaw dialekty-
ki życia demokratycznego, „parlamentaryzmu”, należy więc założyć „zasadę 
harmonijną”, wyrażającą głęboki poziom harmonii uniwersalnej. Podążając 
zaś za intuicjami Wyszesławcewa, należałoby przyjąć, iż idea harmonii jest 
w istocie metafi zyczną transpozycją religijnej idei Królestwa Bożego. A przy 
takim podejściu – będącym interpretacją duchowych podstaw demokracji – 
można wreszcie powiedzieć, że to właśnie soborowość ocali („zbawi”) demo-
krację, która contra spem próbuje zakorzenić się w nieprzychylnym jej świecie. 
Idea soborowości staje się zatem tożsama chrześcijańskiej idei sprawiedliwo-
ści, a ta ostatnia wypływa z wiary. Czyż bowiem – mógłby zapytywać fi lozof 
– usprawiedliwienie nie dokonuje się przez wiarę (Rz 3, 28)? 

Na zakończenie tych rozważań skierujmy nasz wzrok ku źródłom, i przy-
najmniej wskażmy ich „księgę wyjścia”. Wszakże w przekonaniu rosyjskiego 
fi lozofa sytuację realnej harmonii osoby i społeczeństwa, czyli de facto wspól-
noty soborowej, doskonale opisuje św. Paweł: „Tak więc, gdy cierpi jeden czło-
nek, współcierpią wszystkie inne członki; podobnie gdy jednemu członkowi 
okazywane jest poszanowanie, współweselą się wszystkie członki” (1 Kor 12, 
26). A wtóruje Apostołowi Dostojewski: „wszyscy są winni za wszystkich”. 
Zdaniem Wyszesławcewa są to wskazania konkretnych form sprawiedliwo-
ści, jakie można i należy przeciwstawić antywolnościowemu socjalizmowi. 
Świadcząc przeciwko zniewoleniu, w doskonały sposób oddają też istotę „so-
lidarności, soborowości, braterstwa”. Stanowią wreszcie duchowo-intelektu-
alny wyraz postawy neoliberalnej, gdyż – jak fi lozof utrzymywał, raz jeszcze 
przywołując „trzynastego apostoła” – przytoczone słowa łączą się z innymi, 
względem nich komplementarnymi: „Wy zatem, bracia, powołani zostaliście 
do wolności” (Ga 5, 13)148. 

148  B.P. Wyszesławcew, Krizis industrialnoj kultury, op.cit., s. 613.





V. WSPÓLNOTA BYTU, WSPÓLNOTA LUDZI 
(solidaryzm rosyjski Sergiusza Lewickiego)

Nie chcę takiego społeczeństwa, w którym nie mógłbym czynić zła,
lecz właśnie takiego, w którym mógłbym czynić wszelkie zło,

lecz sam nie chciałbym tego czynić.

Fiodor Dostojewski 

1. ŚWIATOPOGLĄD ORGANICZNY. JEDNOŚĆ 
W WOLNOŚCI

Myśl fi lozofi czna Sergiusza Lewickiego wykazuje sporo istotnych powią-
zań (nawiązań i rozwinięć) z fi lozofi ą Wyszesławcewa. Nie był on wprawdzie 
bezpośrednim uczniem autora Etyki przeobrażonego Erosa, niemniej jego stano-
wisko kształtowało się – co, jak mamy nadzieję, wykażą rozważania składają-
ce się na niniejszy rozdział – we współmyśleniu dotyczącym ujęć problematy-
ki etycznej, określania podstaw i charakteru wolności, a także źródeł kryzysu 
współczesności. Warto odnotować, że Lewicki w jakimś stopniu (na pytanie 
o to, w jakim? – nie podejmujemy się udzielać jednoznacznych odpowiedzi) 
przyczynił się do zbliżenia między Wyszesławcewem i powojennym środo-
wiskiem solidarystów rosyjskich. Jako bezpośredni uczeń Mikołaja Łosskiego 
był on szczególnie predestynowany do położenia fi lozofi cznych podwalin 
pod teorię solidaryzmu, rozwijaną dotychczas w głównej mierze pod kątem 
niejednoznacznego ruchu politycznego. Dlatego też spośród bogatego grona 
fi lozofów rosyjskich to właśnie Lewicki jak nikt inny przed nim (a może i po 
nim) zasługuje na miano solidarysty:

(…) można go nazwać fi lozofem-solidarystą nie tylko dlatego, że jest członkiem 
Związku Ludowo-Pracowniczego z wieloletnim stażem, ale przede wszystkim 
dlatego, że jego analiza zasad personalizmu społecznego, wolności i solidarności 
stanowi światopoglądową podstawę ruchu solidaryzmu rosyjskiego1.

1  R. Riedlich (red.), S.A. Lewickij – fi łosof-solidarist, Frankfurt am Main 1972, s. 11.
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W twórczości fi lozofa-solidarysty szczególnie wyraźnie zarysowuje się 
charakterystyczny dla stanowisk „organicznych” sposób myślenia, który 
przede wszystkim podyktowany jest dążeniem do konceptualnego ujęcia 
głównego zagadnienia fi lozofi i oraz jej poszczególnych obszarów tematycz-
nych w jedną, aczkolwiek wewnętrznie zróżnicowaną, formę całościową. 
Można nawet przyjąć, że właściwe temu myśleniu podejście do problematyki 
fi lozofi cznej, a nade wszystko sam sposób jej ujęcia, łączą się z ideą soboro-
wości, której najbardziej podstawowego sensu – jak skądinąd już to wiemy 
– należałoby doszukiwać się w teologiczno-fi lozofi cznej twórczości Chomia-
kowa. Treść zaś owej idei bezpośrednio odnosi się do wspólnotowości bytu 
i losu, „całości” rozumianej jako jedność „jedności i wolności”. W tym sensie 
za pierwszą i podstawową kategorię Lewickiego wypada uznać solidarność, 
za drugą zaś – nierozerwalnie łączącą się z cechą poprzednią – wolność; co 
z kolei wprost przekładałoby się na zarysowany przez myśliciela projekt fi lo-
zofi i solidaryzmu rosyjskiego. 

Myślenie Lewickiego opiera się na przeciwstawieniu dwóch typów jed-
ności, odwołujących się do różnicy zachodzącej między dwoma rodzajami 
więzi, na jakich się owe jedności zasadzają. Jedność mechaniczna przyjmuje 
postać agregatu, któremu należy przeciwstawić jedność organiczną, ujmo-
waną jako „prawdziwa” całość („jedność w wolności i wolność w jedności”). 
Jednakże nie jest to przeciwieństwo „ekskluzywne”, lecz odwrotnie – „inklu-
zywne”, na mocy bowiem ogólnej zasady – mówiącej, iż wyższe stopnie or-
ganizacji bytu zawierają w sobie niższe – należy uznać, że organiczna całość 
obejmuje sobą, na swych niższych piętrach, jedność mechaniczną. W jedności 
mechanicznej zatem całość jest prostą sumą części, jedność organiczna jest 
natomiast z samej swej zasady jednością przekraczającą sumę wszystkich 
elementów składowych. W takim „układzie” części działają jako elemen-
ty poprzedzającej, pierwotnej wobec nich, całości. O ile jedność mechanicz-
na opiera się w całości na relacjach przyczynowości (oddziaływanie części 
na całość, w wyniku czego każda część zarówno kształtuje całość, jak i jest 
kształtowana przez ciąg przyczynowy, którego stała się fragmentem), o tyle 
jedność organiczna „działa” opierając się na celowości (oddziaływanie całości 
na część, a w najszerszym horyzoncie celem dla każdego takiego bytu jest 
tutaj „organiczna” całość). Czyż – odwołując się do analogii etymologicznej 
– „cel” (cel’) nie odnosi się właśnie do „całości” (cełoje)? Celowość umożliwia 
nadto teoretyczne ujęcie prafenomenu życia, co jednak nie jest równoznaczne 
z jego „całkowitym” zrozumieniem. Pozostaje ono bowiem poza zasięgiem 
rozumu teoretycznego. W aspekcie antropologicznym owa celowość dotyczy 
„duszy”, która łączy się z niższą, przyczynowo już uporządkowaną, rzeczy-
wistością ciała. To wszak dusza wyraża sobą ukierunkowanie na cele (celena-
prawliennnost’) i „przeduchowiając” ciało, obejmuje sobą jego przyczynowość, 
a przez to zarazem przyjmuje postać organiczną i tworzy wyższą jedność2. 

2  S.A. Lewickij, Tragedija swobody [w:] idem, Tragedija swobody. Izbrannyje proizwiedienija, 
Moskwa 2008, s. 301.
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Otóż całość organiczna – jak już rzekliśmy – zawiera w sobie niższe jedności, 
a zatem należy też założyć, iż jest ona organicznym połączeniem porządku 
przyczynowości i celowości, w którym zarówno każda „część” oddziałuje na 
„całość”, jak i „całość” na każdą swą poszczególną „część”. I sprawa najważ-
niejsza: podczas gdy jedność mechaniczna stanowi sobą „rzecz”, to jedność 
organiczna łączy się z „osobą”. Tak więc światopogląd organiczny prowadzi 
do personalizmu. Czym wobec tego charakteryzuje się jedność organiczna? 
Odpowiada fi lozof: całość tego typu jest historyczna, gdyż obejmuje w sobie 
własne „stawanie się”; stanowi zatem wielojedność, albowiem składa się na 
nią wielość jedności niższych. Jedność organiczna sama więc ustanawia swą 
jedność i zarazem może się stać częścią wyższej jedności. A każda taka orga-
niczna jedność, właśnie na mocy swojej organiczności, jest indywidualna. Do-
kładnie w takim sensie całościowość staje się synonimem indywidualności, 
pluralistyczne zaś podejście – oczywiście, w wyznaczonych przez nią grani-
cach – prowadzi do przyjęcia stanowiska personalistycznego. 

Zdaniem rosyjskiego myśliciela – dość wiernie podążającego w tym frag-
mencie rozważań za swym nauczycielem, Mikołajem Łosskim – takie ujęcie 
indywidualności odsyła do ontologii „podmiotu-działania”, czyli innymi sło-
wy – wymaga przyjęcia ponadczasowych i ponadprzestrzennych „działaczy 
substancjalnych”3. Za przykład wyższej formy rozwojowej działacza sub-
stancjalnego należy uznać rdzeń każdej podmiotowości ludzkiej, czyli „ja” 
transcendentno-immanentne. U podstaw żywej jedności organicznej znajduje 
się „idea” wyznaczająca „cel” (byt idealny), sam natomiast proces organicz-
ny zachodzi zawsze w czasie (byt realny). O ile zatem idea istnieje na spo-
sób abstrakcyjno-idealny, o tyle byt działacza substancjalnego jest istnieniem 
konkretno-idealnym, przekracza on wszak własną „bierną” idealność i tym 
samym wchodzi we właściwą „działaniu” realność czasowo-przestrzenną; 
dlatego też – dodajmy – myśliciel mógł określić swoje stanowisko mianem 
ideal-realizmu4. Oczywiście, zachowywał przy tym świadomość fundamen-
talnej niemożności takiego całościowego – „ideal-realnego” – urzeczywistnie-
nia jedności organicznej. Wszakże oznaczałoby to ni mniej, ni więcej jak tylko 

3  Personalizm monadologiczny M. Łosskiego Lewicki opisuje tymi słowami: „Łosski na-
ucza, że pomiędzy Stwórcą i stworzeniem – pomiędzy Bogiem Ojcem  i światem stworzonym – 
rozciąga się ontologiczna przepaść, mogąca być wypełnioną tylko w porządku łaski, a nie w po-
rządku bezpośredniej przynależności świata do Bóstwa. Według jego nauki, Bóg stworzył świat 
jako zbiór działaczy substancjalnych, zdolnych do tworzenia własnego życia w granicach daro-
wanej im odgórnie indywidualności. Chociaż działacze substancjalni nie są zdolni do tworzenia 
z Niczego (to przywilej Boga Ojca), to niemniej są zdolni do twórczości w sensie takiego czy 
innego formowania danego im materiału i w tym sensie każdy działacz substancjalny jest – rów-
nież twórcą, chociaż z małej litery »t«.  (…) Działacze substancjalni są zdolni do współdziałania 
między sobą aż do utworzenia jedności ponadindywidualnych (rodzina, naród, ludzkość), przy 
czym na mocy wolności przysługującej takim jednościom, nie wymaga to rezygnacji z indywi-
dualności wchodzących w nie indywiduów” (S.A. Lewickij, Oczerki po istorii russkoj fi łosofi i. Tom 
wtoroj [w:] idem, Tragedija swobody. Izbrannyje proizwiedienija, Moskwa 2008, s. 737).

4  S.A. Lewickij, Osnowy organiczeskogo mirowozzrienija [w:] idem, Tragedija swobody. Izbran-
nyje proizwiedienija, Moskwa 2008, s. 123.
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nastanie oczekiwanego Królestwa Bożego na ziemi, a do tego – jak podpo-
wiada roztropność – w każdych, nawet najbardziej sprzyjających okolicznoś-
ciach, jest jednakowo daleko. Przede wszystkim organiczność łączy się więc 
z osobą, rozumianą w charakterze ponadczasowo-czasowej jaźni. To właśnie 
swemu pogranicznemu umiejscowieniu jaźń ludzka zawdzięcza możliwość 
bezpośredniego otwarcia na wymiar wieczności5. W związku z tym każda 
„osoba” charakteryzuje się samoświadomą jednością i wewnętrzną wolnoś-
cią, wyjątkowością i bezpośrednią relacją do świata wartości. Jednocześnie 
nie pozostaje bytem wyosobnionym, jako że nadal stanowi ona część wyż-
szej jedności – wspólnoty i społeczeństwa – do których przynależy i które od 
wewnątrz ją budują („my” istnieje w każdym „ja”). Relacja zatem jest tutaj 
przechodnia: tak jak osoba żyje w społeczeństwie, tak i społeczeństwo istnieje 
w osobie i przez osobę. 

Dopiero w takim kontekście staje się bardziej zrozumiałe znaczenie, jakie 
rosyjski myśliciel wiązał z zasadniczym dlań pojęciem solidarności. A nada-
wał mu sens zarówno ontologiczny, jak i etyczny; aczkolwiek w porządku 
wykładu szedł zgodnie z dziedzinami fi lozofi i: gnozeologii, ontologii i aksjo-
logii. Na poziomie bytowym wyróżnia więc hierarchicznie uporządkowaną 
strukturę ontologiczną, na którą składa się byt materialny, bioorganiczny, 
psychiczny, społeczny i duchowy. Relacje pomiędzy następującymi po sobie 
stopniami bytu opierają się na stosunku materii do formy. Jednakże w każ-
dym takim złożeniu to forma stanowi o celowości organizującej się całości. 
Z naszego punktu widzenia ważne jest to, że hierarchii bytowej odpowiadają 
określone stopnie solidarności. Myśliciel wyróżnia następujące jej poziomy: 
a) przedświadomą, przyrodniczą i instynktowną; b) rodzinną i plemienną;
c) narodową i państwową; d) ogólnoludzką i kościelną. Wspólnota bytu leży 
więc u podstaw wspólnoty ludzi. Rozróżnienie jedności mechanicznej i or-
ganicznej ma swoje właściwe zastosowanie w dziedzinie wspólnot społecz-
nych, zgodnie z ogólnie zarysowaną ich zależnością. Pierwsza może istnieć 
wyłącznie na podstawie tej drugiej: „(…) służebne, mechanistyczne wspól-
noty, zjednoczone wspólnotą interesów, istnieją zawsze na gruncie wspólnot 
zjednoczonych wspólnotą bytu, wolą wspólnego losu”6. (Za przykłady owej 
jednostronnej zależności niech posłużą przedsiębiorstwo lub wojsko, które 
z reguły istnieją w szerszych ramach wspólnoty narodowej). Uogólniając 
rozważane zagadnienie, rosyjski myśliciel utrzymuje, że – mówiąc językiem 
Spenglerowskim – kultura „poprzedza” cywilizację, albo inaczej – używając 
słynnego rozróżnienia Ferdinanda Tönniesa – istnienie wspólnoty umożliwia 
powstanie stowarzyszenia. W przekonaniu Lewickiego zarówno organiczne, 
jak i mechaniczne łączenie się ludzi – współwystępują w czasie oraz bytowo 
się dopełniają. Za najlepsze ujęcie specyfi ki tej relacji myśliciel uznał podział 
na soborowość (sobornost’) i społeczeństwo (obszczestwo), które już wcześniej 
zostało explicite sformułowane na gruncie rosyjskiej fi lozofi i społecznej przez 

5  Ibidem, s. 134.
6  Ibidem, s. 128.
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Siemiona Franka7. Powinniśmy następnie – dodaje Lewicki – przyjąć prawdę 
wcale nie mniej oczywistą (a chyba nie dość uświadamianą), a mianowicie 
uznać, że społeczeństwa istnieją w czasie i z tego względu są poddane cią-
głym przemianom. Rosyjski fi lozof czyni stosowne do powyższej uwagi roz-
różnienie, podkreślając odmienność zmiany ewolucyjnej i rozwojowej. Przez 
pojęcie ewolucji należy rozumieć wzrost ujęty mechanicznie i uwarunkowany 
przyczynowo, w którego ramach, co prawda, powstają nowe i coraz to bar-
dziej złożone formy bytu, ale bynajmniej nie oznacza to, iż te „nowe” stop-
nie są „lepsze” od dotychczas istniejących; na tej płaszczyźnie bowiem nie 
dysponujemy żadnymi obiektywnymi kryteriami, które mogłyby służyć do 
ich oceny. Rozwój, ujmowany w sensie właściwym, jest natomiast procesem 
ukierunkowanym na cele, ruchem, który na mocy własnej natury dąży do 
urzeczywistnienia właściwej sobie celowości; jest to więc proces organiczny 
i teleologiczny. 

Na skali takich „wspólnot czynu” rozwój plasuje się pośrodku: pomię-
dzy ewolucją mechaniczną i aktami twórczymi. W tym sensie – można by 
powiedzieć – stanowisko personalistyczne Lewickiego nie jest indywidua-
listyczne, lecz „kolektywne”: jest to bowiem personalizm społeczny, w które-
go ramach cecha podmiotowości odnosi się zarówno do indywidualnego 
bytu ludzkiego, jak i „wszechludzkiego” bytu społecznego. Oczywiście nie 
oznacza to, że fi lozof utożsamiał indywidualne „ja” z podmiotem społecz-
nym. Podkreślał wszak, że pomiędzy osobą i społeczeństwem zachodzą dość 
istotne różnice. Każde „ja” zawiera w sobie „my”: każdy człowiek jest częś-
cią jakiejś kształtującej go wspólnoty i wspólnie z innymi „ja” tworzy ową 
wspólnotę. Dlatego też – wbrew przekonaniom Bierdiajewa – należy uznać 
istnienie osób soborowych, kolektywnych, symfonicznych8. Czym wobec tego 
różni się osoba kolektywna od osoby indywidualnej? Po pierwsze, za podmiot 
osoby kolektywnej nie może uchodzić transcendentne dla poznania „ja”, lecz 
jest nim immanentne poznaniu „my”. Po drugie, w osobie kolektywnej sfery 
podświadomości i nadświadomości niejako wypierają sferę rozumu, i są wy-

7  Rozróżnienie to S.L. Frank wprowadził w traktacie Duchownyje osnowy obszczestwa (1928). 
Szerzej piszemy o tym w książce Myślenie z wnętrza objawienia. Studium fi lozofi i Siemiona L. Franka, 
Kraków 2003, s. 195. Opinię tę powtarza R. Redlich w swoim wykładzie solidarystycznej teorii 
formowania się grup społecznych (Solidarnost’ i swoboda, Frankfurt am Main 1984, s. 272–273). 
Zauważmy, iż to właśnie u Franka spotykamy wyraźne rozróżnienie trzech zasad życia spo-
łecznego, które z czasem stały się tak bliskie Lewickiemu: służenie, solidarność i wolność (por. 
L. Augustyn, Myślenie z wnętrza objawienia, op.cit., s. 206–208). W związku z tym, nie bez pew-
nej dozy słuszności, mógł Lewicki uznawać się za ucznia i kontynuatora S.L. Franka. Dodajmy 
jeszcze, iż pojęcie „służenie” (służenije), bezpośrednio wiążące się z pojęciem „obowiązku” (dołg, 
objazannost’), stało się przedmiotem krytyki ze strony Wyszesławcewa: „Etyka łaski jest etyką 
Bogo-ludzkiego obcowania i Bogo-ludzkiej twórczości, i właśnie to obcowanie (unio) oraz twór-
czość nie tylko nie jest do pomyślenia, ale w ogóle nie wyraża się w pojęciach służby i obowiązku 
(służenije, dołg, objazannost’). Bóg nie potrzebuje sług, lecz przyjaciół…” (B.P. Wyszesławcew, S.L. 
Frank. Duchownyje osnowy obszczestwa. Wwiedienije w socialnuju fi łosofi ju (rec.), „Put’” 1930, nr 20, 
s. 108).  

8  Pojęcie „osoby symfonicznej” odsyła z kolei do metafi zyki osoby Lwa P. Karsawina.
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raźniej uobecnione niż w osobie indywidualnej; wobec czego można mówić 
o „duszy kolektywnej”, ale już nie o „rozumie kolektywnym”. I wreszcie, po 
trzecie, osoba kolektywna nie posiada bezpośredniego odniesienia do warto-
ści, a zatem ujmowana w tej płaszczyźnie jest mniej wartościowa niż osoba 
indywidualna. To właśnie dlatego podejmowanie próby podporządkowania 
osoby indywidualnej osobie kolektywnej staje się – co trzeba zdecydowanie 
podkreślić – działaniem z gruntu nieetycznym. A pomimo tych odmienności 
mówienie o osobie kolektywnej jest ze wszech miar właściwe: 

Jedności, oparte na zasadach personalizmu, które zachowują swą wartość, ja-
wią się nie tyle w postaci organizmów społecznych, co raczej osób kolektywnych. 
W istocie do takiego wysoko rozwiniętego organizmu, jakim jest naród, przynale-
żą podstawowe cechy bytu osobowego: jedność świadomości (narodowej), wolność 
wewnętrzna, wyrażająca się w dążeniu każdego narodu do suwerenności i stwo-
rzenia własnej formy państwowej, swoistość – każdy naród posiada swój niepo-
wtarzalny charakter, swoją kulturę i, w końcu, ukierunkowanie na ponadosobowe, a 
w danym przypadku, ponadnarodowe wartości, wyrażające się w uznaniu przez każ-
dy naród swej osobnej misji narodowej (szczególnie dotyczy to wielkich narodów)9.

Za najbardziej oczywiste przykłady osób kolektywnych myśliciel podaje 
narody, ale także typy kulturowo-historyczne – które jednak, wbrew Danilew-
skiemu, nie tworzą „jedności” materialistycznych, lecz duchowe; następnie 
ludzkość – co prawda, dotychczas istniejąca jeszcze w stanie potencjalnym; 
oraz Kościół – rozumiany jako najwyższy duchowo-społeczny wyraz świado-
mości „my”, albo w innym ujęciu – świadomości „ja” jako części soborowego 
Kościoła. 

Rosyjski fi lozof wskazuje na „organiczne” podstawy solidarności, rozwi-
jające się na wyższych poziomach bytu. Tak rozumianą solidarność traktuje 
jako pierwotny czynnik rozwoju. Z biologicznego punktu widzenia pojedyn-
czy osobnik ludzki jest niewiele wart, dlatego sukces ewolucyjny bierze się ze 
współpracy, solidarności gatunkowej – notabene stanowiło to właściwy punkt 
wyjścia dla teorii społecznej, na który powoływał się niegdyś Piotr Kropotkin. 
U podstaw każdej zorganizowanej całości leży tedy wola wspólnego losu – 
rodzina, plemię – oparta na wspólnocie bytu, czyli solidarności („służebno-
ści”) przewyższającej porządek czysto utylitarny:

Społeczność zgodnie ze swoją własną naturą jest solidarna. Nietrudno wykazać, że 
solidarność między członkami danej całości społecznej istnieje w celu służenia tej 
całości. Solidarność poza służeniem jest tylko pięknoduchowską utopią, a wszel-
kie zapowiedzi takiej solidarności są pozbawione ontologicznej podstawy…10.

Co prawda, solidarność stanowi podstawowy, ale nie jedyny czynnik roz-
woju. Należy bowiem uznać ją za element konserwatywny i uzupełnić o wy-
miar progresywny, przydawany bytowi w aktach twórczości. Twórczość bez 
solidarności – czyli etyki! – jest podatna na niebezpieczeństwo przeobrażenia 

9  S.A. Lewickij, Osnowy organiczeskogo mirowozzrienija, op.cit., s. 128.
10  Ibidem, s. 148.
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się w zło, i może przejść w wiele niszczących aktów; z kolei solidarność po-
zbawiona wymiaru twórczości traci jakikolwiek uchwytny sens pozytywny. 
Solidarność kolektywna, z którą spotykamy się zarówno na gruncie etyki 
klasowej, jak i narodowo-socjalistycznej, może być tego najwymowniejszym 
– i najtragiczniejszym – przykładem. Jednakże istnieje naturalistyczna soli-
darność altruizmu, stanowiąca podstawę, na jakiej można się oprzeć w kon-
frontacji z „agonistycznym” obrazem rzeczywistości ludzkiej. Tak więc samą 
solidarność winniśmy uznać za pojęcie pierwotne. Wszelka walka odbywa się 
zawsze na wspólnym gruncie, wyznaczającym dopiero właściwą linię fron-
tu. W każdej walce – a zatem i w walce klasowej – można dostrzec jej dwa 
aspekty: antagonistyczny i sublimowany. Wynika stąd – nieco odmiennie niż 
w przypadku Wyszesławcewa, dla którego fenomen władzy przybierał po-
stać o wiele bardziej antynomiczną – napawająca nadzieją możliwość subli-
macji władzy: „Człowiek – pisze Lewicki – opanowany przez żądzę władzy 
i podtrzymujący w sobie tę namiętność, ukierunkowuje energię przezwycię-
żonego popędu na służenie wartościom wyższym”11. Wszak w duszy ludz-
kiej to właśnie walka staje się „drogą” do rozwinięcia osobowości, wzrastają-
cej w stałym procesie przezwyciężania samej siebie.

Na poziomie społecznym „jedność organiczna” realizuje się przez solidar-
ność („solidaryzację”) ludzi, możliwą na podstawie jednoczącej ich wartości, 
a raczej należałoby rzec – hierarchii wartości, której wszyscy „solidarnie” słu-
żą. W ten a nie inny sposób rozumiana solidarność zakłada zatem istnienie 
wartości ponadosobowych. Jednoczesne konstytuowanie wspólnoty i osoby 
staje się możliwe dopiero w relacji do tego, co je przekracza, czyli de facto 
spełnia się ono wyłącznie w służbie na rzecz ponadspołecznych i ponadoso-
bowych wartości; do czego zresztą powinno prowadzić „praktyczne” od-
czytanie zasad personalizmu społecznego. Otóż ustanowienie bezwzględnej 
wartości osoby przez jej odniesienie do wartości ponadosobowych (na pozio-
mie onto-aksjologii) – jest pierwszym postulatem etyki i dlatego każda pró-
ba, jaką podejmuje fi lozof w celu rozjaśnienia fenomenu „solidarności bytu”, 
kieruje jego myśl ku problematyce etycznej sensu stricto12. Wszystkie istotne 
motywy moralne są jednocześnie alterocentryczne (dotyczą miłości do czło-
wieka) i ideocentryczne (odnoszą się do wartości dobra). To właśnie dlatego 
wskazując na ascetyczne konsekwencje etyki typu schopenhauerowskiego 
podkreślał: „Miłość do człowieka, która nie ma zakorzenienia w dobru, jest 
zarazem pozbawiona patosu moralnego; jest naznaczona beznadzieją i świa-
domością słabości w niesieniu pomocy człowiekowi”13. Lewicki opowiada się 
więc za etyką personalistyczną. Podążając wiernie za etyką Sołowjowa, uznaje 

11  Ibidem, s. 150.
12  Por. ibidem, s. 192–193.
13  Ibidem, s. 195; por. W. Sołowjow, Uzasadnienie dobra, przeł. P. Rojek, M. Kita, K. Janowska, 

L. Augustyn, Kraków 2008, s. 48–53.
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w wymiarze nastawienia naturalnego wstyd, współczucie i cześć za korzenie 
moralności14.

Na gruncie teorii etycznej jest to zaledwie punkt wyjścia. Należy pójść 
dalej. Postawa etyczna – chociażby rozważana wyłącznie od strony natu-
ralistycznej – prowadzi bowiem do przyjęcia wartości absolutnych. Etyka 
domaga się metafi zyki. W przeciwnym wypadku – jako niekonkluzywna, 
„zawieszona w powietrzu”, pozbawiona oparcia na obiektywnie istniejących 
wartościach – traci całkowicie swą moc. Nie oznacza to jednak, iż częściowo 
owa „moc” etyki nie pochodzi z „ziemi”. O jej „ziemskim” zakorzenieniu wy-
mownie świadczy konieczność sublimacji – zawsze jakoś zastanej – wolności. 
Można powiedzieć, że (samo)wola jest, co prawda, wolna ontologicznie, ale 
ograniczona aksjologicznie: wola nie może determinować w sposób idealny, 
gdyż wartości w swym istnieniu pozostają od niej niezależne; wartości ide-
alne zaś nie mogą determinować w sposób realny, albowiem wyłącznie wola 
jest w „mocy” wprowadzać je w byt realny. Dopiero połączenie obu tych 
czynników pozwala na „wcielenie” wartości, ich realizację. Pozostając prze-
konanym co do zasadności rozróżnienia dwóch aspektów wolności – a może 
nawet jej dwóch rodzajów – czyli wolności pozytywnej i negatywnej, rosyj-
ski myśliciel utrzymuje, że ta nacechowana ontoaksjologicznie wolność po-
zytywna realizuje się poprzez wolność negatywną. W wolności pozytywnej 
samowola (resp. wolność negatywna) wcale nie jest znoszona, lecz przeciwnie 
– sublimowana i przeobrażana. Innymi słowy, samowola jest irracjonalnym 
korzeniem wolności, a jej dojrzałym owocem staje się pozytywna wolność 
służenia15. W zakres tak pomyślanej teorii etycznej wchodzi zatem, i to jako jej 
część zasadnicza, etyka sublimacji – co, oczywiście, nawiązuje do podobnego 
jej rozumienia na gruncie fi lozofi i Wyszesławcewa. A jednak w Podstawach 
światopoglądu organicznego nie odnajdujemy bezpośrednich odniesień do au-
tora Etyki przeobrażonego Erosa – mimo że zarysowana teoria etyczna niemal 
dokładnie odpowiada zawartym w niej tezom. Co więcej, uzupełnienie i roz-
szerzenie etyki sublimacji pojawia się w Tragedii wolności i przyjmuje postać 
postulatu „trzeciej sublimacji” na poziomie nadświadomości, gdyż i ona 
może się stać przekaźnikiem wartości negatywnych16.

Chcąc uniknąć zbędnych powtórzeń, podkreślmy tylko najważniejsze 
ustalenia w tej materii. Były one rozwijane już wcześniej przez Wyszesławce-
wa, niemniej u Lewickiego stały się „organiczną” częścią jego własnej teorii 
etycznej. Otóż etyka prawa, która jest „ślepa wobec żywej, konkretnej oso-
by”, powinna zostać dopełniona przez etykę łaski. Stary Testament operuje 
tylko zakazami, Nowy Testament natomiast zawiera oprócz zakazów także 

14  Szerzej o tym zagadnieniu piszemy w artykule Postęp i zbawienie (przeczucie dobra a rosyj-
skie zmagania ze złem świata) [w:] Filozofi a w kulturach krajów słowiańskich, (red.) A.L. Zachariasz,
Z. Stachowski, Rzeszów 2007, s. 352–355. 

15  S.A. Lewickij, Osnowy organiczeskogo mirowozzrienija, op.cit., s. 201. W tym miejscu tylko 
sygnalizujemy – o tyle, o ile jest to konieczne w porządku wykładu – problematykę wolności, 
której zostanie poświęcony osobny wywód, por. niżej, rozdz. V, 2.

16  S.A. Lewickij, Tragedija swobody, op.cit., s. 403.
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pozytywne wezwania, afi rmujące i „przeobrażające” byt ludzki. Te ostatnie 
bowiem posiadają istotną moc sublimacyjną. Główne zadanie sublimacji po-
lega więc na „uzgodnieniu” z nimi swej „mocy” samowoli, czyli przeobraże-
niu wolności negatywnej w wolność pozytywną. W procesie tym główną rolę 
odgrywa wyobraźnia aksjologiczna, gdyż tylko ona – w przeciwieństwie do 
woli, która dotyczy celów – może wprost odnosić się do wartości. „W każdym 
razie – konkluduje swój wywód myśliciel – etyka prawa jest zaledwie częścią 
propedeutyczną prawdziwej etyki. Rzeczywista etyka może być tylko etyką 
sublimacji”17. Wynika z tego, że etyka sublimacji „wypełnia” etykę prawa, ani 
jej nie znosząc, ani jej nie „wypaczając”; podobnie jak i Nowy Testament nie 
dezaktualizuje, lecz dopełnia przesłanie ksiąg Starego Testamentu. Główne 
zadanie, z jakim musi się zmierzyć każdy postulat etyki sublimacji, dotyczy 
zatem wymogu sublimacji samowoli, czyli „przeobrażenia” wolności nega-
tywnej w wolność pozytywną, skierowaną ku wartościom. 

Ukierunkowanie to wyznacza kolejny poziom teorii etycznej, a mianowi-
cie prowadzi do etyki eschatologicznej. Albo inaczej: metafi zyki wartości mo-
ralnych. Nie ulega tutaj wątpliwości, że aksjologia w kształcie nadanym jej 
przez Lewickiego wiele zawdzięcza etyce Wyszesławcewa. Przyjmijmy więc, 
że w ramach projektu etyki eschatologicznej powinniśmy się zgodzić na dwa 
aksjologiczne postulaty: po pierwsze, należy uznać, że osoba i tylko osoba, czy-
li „ja” w pełni swoich określeń, jest wartością samą dla siebie; i, po drugie, że 
wartość osoby zakłada istnienie wartości ponadosobowych, idealnych i ab-
solutnych. Filozof mówi zatem o apriorycznym ukierunkowaniu osoby ku 
wartościom. Chociażby z tego względu – jak przekonuje myśliciel – stano-
wisko ateistyczne jest niemożliwe do przyjęcia, każda bowiem próba takiego 
duchowego i mentalnego jego ustanowienia niemal automatycznie prowadzi 
do idolatrii. W związku z tym podkreślmy, iż Lewicki uznaje zasadność i ade-
kwatność Wyszesławcewowskiej teorii „mechanizmu idolatrycznego”, idoli-
zmu. Poprzez odniesienie do wartości człowiek ustosunkowuje się do Boga, 
a nawet więcej – opierając się na tej relacji buduje sam siebie. Re-ligo leży więc 
u podstaw organicznej więzi osoby ludzkiej z absolutną (nad)osobą i stanowi 
aksjologiczny aksjomat etyki personalistycznej. To dlatego rosyjski fi lozof po-
wtarzał za Schelerem, że idea człowieka jest teomorfi czna18. 

Jednakowoż etyka eschatologiczna – można powiedzieć, że w swym „do-
celowym” i „ostatecznym” wymiarze – prowadziła myślenie fi lozofa w stro-
nę etyki teonomicznej. Z tego też punktu widzenia – niejako sub specie aeter-
nitatis – każdy projekt etyki autonomicznej na poziomie swych najbliższych 
i najdalszych konsekwencji wiedzie ku moralnemu ateizmowi. Moralność bo-
wiem nierozerwalnie łączy się z religią. Jak przekonuje myśliciel, więź ta sta-
je się oczywista w wypadku „religii” amoralnej, będącej w istocie krzyczącą 
sprzecznością, natomiast nieco mniej dostrzegalną na gruncie „moralności” 
areligijnej. W żadnym jednak razie dobro bez zakorzenienia w wieczności nie 

17  Idem, Osnowy organiczeskogo mirowozzrienija, op.cit., s. 210.
18  Ibidem, s. 214.
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może być dobrem prawdziwym. A jeśli jest tak rzeczywiście – to dobro jako 
idea zakłada istnienie jej nosiciela, wręcz domaga się przyjęcia istnienia kon-
kretnego Bytu Najwyższego. Ostatecznie myśliciel stwierdza, iż Dobro abso-
lutne (dobro religijne) poprzedza Absolut moralny (dobro moralne). Skoro 
więc Dobro jest rozważane jako idea normatywna, i zarazem źródło tejże nor-
matywności, to wypływającą stąd powinność należy odnieść do podmiotu – 
wszakże od kogoś owa powinność wychodzi i do kogoś też się zwraca. Relacja 
osoby do dobra znajduje swój najwłaściwszy wyraz w służeniu Bogu, gdyż 
Dobro zakorzenia się w Bogu, chociaż relacja ta wcale nie wyczerpuje Jego 
treści: tak naprawdę Bóg jest ponad Dobrem. Dlatego też w samym byciu-
-w-relacji zawiera się zawsze jakiś „mistyczny naddatek”.

Zdaniem Lewickiego, etyka i religia, aksjologia i ontoteologia są ze sobą 
ściśle splecione i, stanowiąc jedność, znajdują należne sobie miejsce nie tyl-
ko w doświadczeniu indywidualnym, ale także ich znaczenie „rozciąga się” 
na całość dziejów ludzkości, tworząc jej metahistoryczną podstawę. Ontolo-
gia i metafi zyka historii prowadzą z kolei do ustalenia i rozjaśnienia pojęcia 
Absolutu. Odsyłając do poglądów Siemiona Franka (wyłożonych przezeń 
w traktatach Przedmiot wiedzy i Niepojęte), fi lozof podkreślał, że „treść” idei 
Absolutu pozostaje w swej istocie ponadracjonalna (w potocznym sensie: 
irracjonalna), transponowana natomiast w przestrzeń rozumu staje się po-
jęciem antynomicznym19. Pierwsza antynomia, zresztą najczęściej przywo-
ływana, sprowadza się do konieczności uznania sprzecznych właściwości 
Absolutu. Najogólniejszym jej przykładem jest jednoczesny wymóg uznania 
Absolutu za Wszystko i Nic. Wniosek wypływający z tej antynomii skłania 
zaś do przekonania, że „dialektyka predykatów Absolutu” oznacza ontolo-
giczną argumentację przeciwko wszelkim wersjom panteizmu. Druga anty-
nomia jest właściwa tylko chrześcijaństwu i wyraża się w idei Bogoczłowie-
czeństwa. Trzecia natomiast dotyczy wolnej absolutyzacji tego, co względne 
(przebóstwienia stworzenia), czyli innymi słowy powinna być rozumiana – 
w perspektywie teologicznej – jako eschatologiczny postulat „przejścia” prze-
obrażonego świata w stan Królestwa Bożego; w tym bowiem – jak to ujmował 
myśliciel – tkwi „tajemnica oswobodzenia świata i człowieka”20. Porządek an-
tynomii można i należy odnieść do dogmatu trynitarnego, gdyż podstawowy 
sens idei („faktu”) wcielenia tego, co absolutne, w tym, co względne (druga 
antynomia), jest uchwytny tylko na podstawie antynomii pierwszej – uzna-
nie absolutności Boga; eschatologiczne przeobrażenie świata („zbawienie”) 
jest natomiast konsekwencją przyjęcia treści dwóch poprzednich antynomii. 
Można powiedzieć, że już na tym wstępnym etapie eksplikacji swych założeń 
metafi zycznych, czyli przesłanek „światopoglądu organicznego”, Lewicki 
świadomie dąży do wypracowania podstaw teorii solidarystycznej. Ukryty 
porządek świata, solidarność bytu i jego „przedustawna harmonia”, które 

19  Ibidem, s. 158.
20  Por. ibidem, s. 165 i 169. Chyba nie bez istotnych powodów fi lozof pisze: „Być może Apo-

kalipsa jest praobrazem całej historii” (ibidem, s. 156). 
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odzwierciedlają „bogopodobieństwo” stworzenia do Stwórcy, stanowią bo-
wiem jej istotne zaplecze. Powróćmy zatem do głównego wątku tych rozwa-
żań i przyjrzyjmy się bliżej treści personalizmu społecznego.

Personalizm społeczny (solidaryzm) łączy w sobie pozytywne strony in-
dywidualizmu i kolektywizmu. Personalizm uznaje bezwarunkową wartość 
osoby ludzkiej i ujmuje jej wolność na sposób pozytywny, tym samym wol-
ność łączy z odpowiedzialnością moralną. Stanowisko to zdecydowanie prze-
ciwstawia się indywidualizmowi, którego treść sprowadza do zredukowa-
nej, „umniejszonej” wolności negatywnej. Co prawda, solidaryzm ogranicza 
samowolę, lecz jednocześnie promuje twórczość osobową. W społeczeństwie 
dostrzega jedność organiczną i przeciwstawia ją kolektywistycznej, mecha-
nicznej sumie jednostek. Osoba jest częściowo – gdyż w swej głębi zawsze 
pozostaje poza relacją społeczną – włączona w ten organizm: każde „ja” za-
wiera w sobie „my”. W pewnym więc sensie społeczeństwo – podkreślmy, że 
dla solidaryzmu jest to sens dosłowny i zasadniczy – stanowi część osoby, co 
też pociąga za sobą postulat „wspólnego czynu” (M. Fiodorow)21. O ile indy-
widualizm, który w tym czasie stał się podstawą demokracji liberalnej, od-
woływał się do osobistego egoizmu, o tyle kolektywizm (komunistyczny i nie 
tylko) ustanowił bezwzględny prymat społeczeństwa nad osobą. Oczywiście, 
są to czynniki negatywne. Myśliciel starał się również wskazywać pozytywne 
strony obu tych stanowisk. Otóż indywidualizm uwrażliwia na wartość oso-
by samej w sobie, w kolektywizmie natomiast napotykamy imperatyw służe-
nia społeczeństwu przez jednostkę, patos sprawiedliwości i przezwyciężenia 
egoizmu. Mamy w nich zatem do czynienia z przesłoniętymi i zepchniętymi 
do „podziemia” prawdami życia społecznego. Ale dopiero w personalistycz-
nej perspektywie mogą się one harmonijnie łączyć, gdyż jedność społeczna 
wspiera się na solidarności osoby i społeczeństwa: 

(…) personalizm ujmuje relację między osobą i społecznością (między osobą in-
dywidualną i kolektywną) jako relację wewnętrzną i etyczną, starając się dopełnić 
międzyosobową moralność przez moralność społeczną. Wedle tego stanowiska 
solidarna więź między osobami opiera się na służeniu całości społecznej, w którą 
są one włączone. Ale służenie to nie powinno spełniać się poprzez przymus, lecz 
w sposób wolny22.

Solidarność jest jednak szczególnie narażona na niebezpieczeństwo prze-
kształcenia się w kolektywizm. Aby temu przeciwdziałać, należy w ramach 

21  Warto zauważyć, że niejednokrotnie w pismach Lewickiego pojawia się określenie 
„wspólny czyn” – co, rzecz jasna, odnosi się do koncepcji M.F. Fiodorowa. Filozof doceniał mo-
ralną wielkość Fiodorowa, nazywał go „niekanonizowanym świętym”, ale zarazem dostrzegał 
w Filozofi i wspólnego czynu niechrześcijańskie elementy i nadto „naukowo-fi lozofi czną fantasty-
kę”. Pisał: „Nauka Fiodorowa (jeśli znowuż abstrahować od braku jej uzasadnienia gnozeolo-
gicznego) może się stać natchnieniem i odkrywać przed myśleniem nowe horyzonty. Płomienna 
wiara Fiodorowa w Boga i jednocześnie w ludzki geniusz (…) zadowala wiele prostych umy-
słów. Oczywiście, bardziej fi lozofi cznie wyrobione umysły będą pociągane raczej przez Bierdia-
jewa czy Łosskiego” (S.A. Lewickij, Ob odnoj błagorodnoj utopii, „Posev” 1980, nr 1, s. 76).

22  Idem, Osnowy organiczeskogo mirowozzrienija, op.cit., s. 221.
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personalizmu społecznego uznać, że w żadnych okolicznościach solidarność 
nie może być celem samym w sobie, lecz celem tym powinno być służenie 
wartościom ponadosobowym. Tak więc służenie przez osobę całości społecz-
nej (narodowi, państwu, ludzkości) jest usprawiedliwione o tyle, o ile sama 
ta całość służy wartościom ponadosobowym i ponadspołecznym. W świado-
mym życiu grupowym należy się przeciwstawiać wszelkim formom idolatrii 
społecznej. W tym także – jak zobaczymy – idolatrii wolności.

2. WYMIARY WOLNOŚCI. WOLNOŚĆ W JEDNOŚCI

Lewicki przeciwstawiał się Bierdiajewowskiej „metodzie” myślenia 
o wolności i poszukiwał innego rozwiązania. W podjętej przez siebie pró-
bie „umiejscowienia” wolności w porządku bytu, a nawet odnalezienia jej 
„źródłowości”, która zarazem określałaby sposób „istnienia” i ujmowała jej 
„istność” (jedno z możliwych znaczeń suszczego), nawiązuje do metafi zyki 
Sołowjowa. Gdy mówi o ontologicznym sensie wolności, myśli tak naprawdę 
w kontekście największego rosyjskiego metafi zyka XIX wieku:

Wolność zgodnie z istotnym jej sensem w porządku ontologicznym poprzedza 
dokonane w sposób wolny akty, albowiem wolność jest pierwotniejsza od swych 
aktów. Wyrażając się aforystycznie, wolność poprzedza byt. W tym sensie wolność 
nie jest bytem, ale „bezpodstawną podstawą bytu”. Wolność – w istnieniu [suszcze-
je], a nie w bycie [bytije]. Byt jest wolny o tyle, o ile „może być innym”, a zatem o ile 
w całości nie „jest”23.

Wolność zatem nie jest – jakkolwiek i o ile w ogóle pomyślaną – nicością. 
Lewicki nie szuka wolności w niebycie (jak Bierdiajew i Sartre), lecz w „ist-
nieniu” (suszczeje), które odnosi się do bytu tak, jak „zamysł do swego speł-
nienia i wcielenia”24. Natomiast zaistnienie wolności w świecie wiąże się już 
z momentem podmiotowości. O bliskiej i nierozłącznej więzi podmiotu ze 
„swoją” wolnością (wolnością będącą podmiotem) świadczy niemożność do-
konywania jej wyosobnionych obiektywizacji. Samoświadomość podmiotu 
jest tożsama samoświadomości wolności. Wolność zatem stanowi istotę „ja”. 
Ontologiczny sens owej wymykającej się siłom obiektywizacji wolności pod-
miotowej sprowadza się do tego, że sam podmiot jest nosicielem wolności 

23  Idem, Tragedija swobody, op.cit., s. 353. Sołowjowowski, wieloznaczny i w istocie bardzo 
trudno przetłumaczalny termin suszczeje oddajemy poprzez „istnienie”. Ważne jest, iż Lewi-
cki – jak się wydaje, całkowicie zgodnie z intencjami Sołowjowa – traktuje sens „istnienia” jako 
obejmujący „nieredukowalny aspekt podmiotowości” (por. J. Dobieszewski, Włodzimierz Sołow-
jow. Studium osobowości fi lozofi cznej, Warszawa  2002, s. 119) i dlatego może zestawiać „istnienie” 
z działaczem substancjalnym (w terminologii M. Łosskiego). Szerzej o semantycznej i fi lozofi cz-
nej zawartości tego terminu por. J. Dobieszewski, Byt i сущее w fi lozofi i Włodzimierza Sołowjowa, 
„Przegląd Filozofi czno-Literacki” 2002, nr 2, s. 106.

24  R. Riedlich (red.), S.A. Lewickij – fi łosof-solidarist, op.cit., s. 44.
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(i to w sensie pierwotnym, poprzedzającym ideę wolności, będącą tworem 
autorefl eksji). Z tak rozumianą sytuacją podmiotową wiąże się jednak pew-
na antynomia: w jaki mianowicie sposób owo niepoddające się uprzedmio-
towieniu „ja” poznaje samo siebie? Rozwiązanie antynomii samoświadomo-
ści – zdaje się utrzymywać myśliciel – możliwe jest tylko w wyniku uznania 
transcendentności „ja”: „(…) »ja« jest transcendentne wobec świadomości, 
lecz świadomość immanentna »ja«”25. Świadomość z kolei – co jednak będzie 
wymagało osobnego rozwinięcia – łączy się z „my”. 

Rosyjski fi lozof dość konsekwentnie rozróżniał dwa wzajem komplemen-
tarne rodzaje wolności: negatywną i pozytywną. Jak podkreślał, wolność ne-
gatywna jest dostrzegalna w samym akcie uznania „ja” za byt metafi zyczny 
i metapsychiczny – jest to, rzeklibyśmy, pierwotne jej świadectwo. Jednakże 
takie negatywne rozumienie wolności prowadzi do zasadniczego dylematu. 
Przyjmuje on formę rozumowania alternatywnego: albo samowola, będąca 
„treścią” wolności negatywnej, jest boska i w dosłownym sensie przynale-
ży do Boga jako tworzącego świat, albo sprowadza się do niebytu. W pierw-
szej opcji Bóg jawi się jako zasada całkowicie wolna: źródło wolności i bytu. 
W drugiej zaś występuje brak jakiejkolwiek istoty, do której można by się 
odwoływać. W tym wypadku zachodzi wyłącznie stosunek podobieństwa: 
wolność jako niebyt. W rzeczywistości natomiast wolność odnosi się do pod-
miotu w stopniu jego niebytu. Należy przeto wystrzegać się dość powszech-
nej pokusy hipostazowania niebytu. To, co leży „poza” bytem i niebytem, i co 
jest im wspólne, to możliwość bytu, a tym jest – niepoddający się obiektywi-
zacji – podmiot (resp. działacz substancjalny). Z tego też względu podmiot 
podpada pod kategorię „istnienia” (suszczeje), a nie „bytu”. 

Wolność pozytywna z kolei wyraża się w relacji, w ramach której trans-
cendentne „ja” podporządkowuje sobie „ja” immanentne (jest rozpozna-
walna w zaistnieniu przyczynowości z wolności). Ponadto „ja” jako zaistniałe 
umiejscawia się w punkcie przecięcia wartości i bytu. „Ja” jest zatem „istotą 
absolutopodobną” – jak powtarza myśliciel za Wyszesławcewem – i dlatego 
też bezpośrednio odnosi się do świata obiektywnych wartości26. A wynika 
stąd tak często podkreślany paradoks chrześcijaństwa, w którym, objawiając 
„wielkość” człowieka, zarazem obnaża się jego własną „nicość” (absoljutopodo-
bije i nicztopodobije). Uogólniając, można stwierdzić, że to podmiotowa sfera 
„ja” jest ośrodkiem twórczych możliwości, właściwą przestrzenią zaistnienia 
„mocy” wolności:

Akt wyboru transcenduje granice momentu wyboru, akt wyboru zawiera 
w sobie element ponadczasowości. Poza aktem wyboru wolność z pełnokrwisto 
„mogącej” przekształca się w blade, fi kcyjne „a może by tak”, w pozorną wielkość 
samozadowolonej możliwości trybu warunkowego. Skłania nas to do myśli, że 

25  S.A. Lewickij, Tragedija swobody, op.cit., s. 338.
26  Ibidem, s. 345–347.
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wolność ujmowana w sensie pozytywnym nie jest brakiem determinacji, ale pełnią 
determinacji27. 

Stosownie do przytoczonego fragmentu należy więc przyjąć, że wolność 
pozytywna nie jest jakimkolwiek brakiem określeń determinujących, lecz 
wprost przeciwnie – pełnią swych determinacji: „Akt wolnego wyboru – pod-
kreślał fi lozof – nie zmienia prawa przyczynowości, ale wznosi się ponad nie, 
»sublimuje« je w celowość”28. Co prawda, wolność pozytywna jest wolnością 
„od” wszelkich realnych determinacji („ograniczeń”), ale jednocześnie jest 
wolnością „do” służenia idealnym i ponadosobowym wartościom prawdy, 
dobra, piękna. Wolność pozytywna jest zatem możliwa wyłącznie na podsta-
wie wolności negatywnej (sublimacji przyczynowości i przeobrażenia samo-
woli). W wolności pozytywnej pozostaje zachowana wolność negatywna jako 
jej wewnętrzny moment „możliwości bycia innym”. Tak więc element samo-
woli nabiera właściwego sensu dopiero w ukierunkowaniu osoby na wartości 
ponadosobowe, gdyż wolność spełnia się – a właściwie dopełnia – w służbie 
wartościom. Można, oczywiście, zapytywać o to, dlaczego wolność i służenie 
nie wykluczają się nawzajem? Wydaje się, że z konieczności nie muszą one 
uzupełniać się, a tym bardziej obopólnie warunkować. Byłoby tak – twierdził 
rosyjski fi lozof – gdyby przedmiotem owego „wolnego służenia” był realny, 
determinujący byt – „ktoś” (osoba albo społeczeństwo). A ponieważ w wy-
padku omawianej zbieżności, tej swoistej „wolnej” aksjologii, nie mamy do 
czynienia z sytuacją podporządkowania jednego „ja” przez inne indywidual-
ne czy zbiorowe „ja”, toteż uznając „wolną służbę”, nie popadamy w żadną 
sprzeczność. 

W swych interpretacjach Lewicki wyraźnie wychodzi poza granice wol-
ności wyboru. W wolności widzi bowiem nie tyle „siłę wybierającą”, co ra-
czej „siłę tworzącą”. Wyobraźnia – a nie wola – jest dlań „żywym organem 
wolności”29. To wszak dzięki uaktywniającej się w wyobraźni „mocy obra-
zów” możliwa jest sublimacja, co też wprost wskazuje na przewagę zdolno-
ści wyobraźni nad siłą woli. Nie bez przyczyny fi lozof przywołuje – wielo-
krotnie już wspominane – loi de l’éffort converti Baudouina: zbyt często sama 
wola ludzka nie wystarcza do osiągnięcia celu albo wręcz przynosi przeciwne 
do pożądanych przez nią rezultaty. Jeśli jest tak, to – podobnie jak u Wysze-
sławcewa – wolność (pozytywna) jest realizowana nie tyle przez akt wyboru 
(wolę), co przede wszystkim przez wyobraźnię aksjologiczną, czyli pierwotne 
„przylgnięcie” do wartości, które dopiero wtórnie wyraża się w takim a nie 
innym dokonanym wyborze. Co więcej, wszelka twórczość, będąca przeja-
wem wolności pozytywnej, zakłada istnienie ducha i „materii”. Wolność ujęta 
wyłącznie na sposób negatywny, czyli pozbawiona swej materii, byłaby wol-
nością absolutnej pustki. Byłaby to wolność – mówiąc obrazowo – podobna 

27  Ibidem, s. 356.
28  Ibidem.
29  R. Riedlich (red.), S.A. Lewickij – fi łosof-solidarist, op.cit., s. 45.
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do więzienia, które nie miałoby granic, a znajdującego się wewnątrz tej sytu-
acji człowieka należałoby uznać za paradoksalnego „niewolnika wolności”30. 

Odnosząc się do tak rozumianej wolności, można zapewne przyjąć, iż 
utożsamia się ona z twórczością. A to z kolei wymaga, podkreślał Lewicki, 
przeprowadzenia przynajmniej zarysu ontologii wyobrażenia twórczego. 
Wskażmy tylko na węzłowe punkty tej teorii. Należy przede wszystkim 
uznać, że przestrzeń twórczych obrazów jest sferą „istniejącego” (suszcze-
je). „Obrazy” zatem istnieją w sposób obiektywny, są „żywymi tendencjami 
bytu”31. Wyobraźnia ludzka niejako „odsłania”, „odkrywa” poszczególne 
fragmenty nieskończonych możliwości i „przenosi” je w byt, innymi słowy – 
„wyobraża” i „urzeczywistnia”. Tak więc dzięki swoim imaginacyjnym zdol-
nościom człowiek przekracza granice każdorazowo zastanej rzeczywistości 
i tym samym uwalnia się od niej – przestaje być jej niewolnikiem. Twórczość 
okazuje się działaniem na wskroś wolnościowym, a można też powiedzieć 
więcej: twórczość utożsamia się z wolnością. Zbyteczne dodawać, iż w tym 
aspekcie niezmiernie bliskim Lewickiemu myślicielem byłby – niejednokrot-
nie przezeń poddawany krytyce – fi lozof twórczości par excellence, czyli Miko-
łaj Bierdiajew. Najbliższym i stałym odniesieniem pozostaje jednak „erotycz-
na” etyka Wyszesławcewa.

Rozważania Lewickiego wskazują na jeszcze jeden konstytutywny (w do-
słownym sensie tego słowa) aspekt wolności. Rzecz tyczy się ważnego i przy-
najmniej od czasów Freuda ogólnie znanego schematu antropologicznego. 
Otóż zdaniem rosyjskiego fi lozofa realizację wolności należy ujmować w ka-
tegoriach „budowania osoby”. Wolność bowiem posiada przede wszystkim 
charakter personalistyczny, sama zaś koncepcja osoby ludzkiej opiera się 
na strukturze koordynacyjno-hierarchicznej. Na poziomie podświadomości 
działają dwie zasady, a mianowicie zasada przyjemności (wskazana przez 
Zygmunta Freuda) oraz zasada „dążenia do mocy” (podkreślana przez Al-
freda Adlera). Pierwsza może się stać „materiałem” w procesie sublimacji 
Erosa, druga zaś – sublimacji władzy. Na poziomie zaś uświadomienia, sta-
nowiącym hierarchicznie wyższy poziom osobowości, pojawia się świado-
mość „ja”, która łączy się (jest bowiem skoordynowana) ze świadomością 
„my” – co stanowi kluczowy „węzeł” koordynacyjno-hierarchiczny osoby 
ludzkiej. Wypada więc przyjąć, że „ja” nie tyle znajduje się w „my”, co raczej 
„my” – w „ja”. W tym sensie – zauważał Lewicki – należy uznać za słuszny 
– podkreślany przez Bierdiajewa – paradoks, w myśl którego społeczeństwo 
pozostaje częścią osoby, czyli innymi słowy, wypada przyjąć, że to, co spo-
łeczne, jest już pierwotnie umiejscowione we wnętrzu osoby, a tym samym 
ustanawia i wyraża sobą podstawową jakość personalną32. Jak już to wiemy, 

30  S.A. Lewickij, Tragedija swobody, op.cit., s. 357.
31  Ibidem,  s. 371. 
32  Por. M. Bierdiajew, Niewola i wolność człowieka. Zarys fi lozofi i personalistycznej, przeł. H. Pa-

procki, Kęty 2003, s. 77 i 147; idem, Carstwo ducha i carstwo kiesarija [w:] idem, Duch i riealnost’, 
Moskwa 2006, s. 595 (por. wyd. pol.: Królestwo Ducha i królestwo cesarza, przeł. H. Paprocki, Kęty 
2003, s. 31). 
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w ramach „światopoglądu organicznego” osoba ludzka była ujmowana jako 
jedność wewnętrznie zróżnicowana, polifoniczna i „soborowa” – tak więc 
„my” powinno odnaleźć swój właściwy wyraz w „ja” i, rzecz jasna, relację 
tę należy uznać za samozwrotną. Niemniej jednak w historyczno-społecznej 
rzeczywistości najczęściej mamy do czynienia z patologicznymi formami 
wskazanej zależności. Z jednej strony, wykształca się „społeczeństwo” kolek-
tywistyczne, które można rozumieć jako krańcowy efekt wyparcia „ja” przez 
„my”, z drugiej zaś – „społeczeństwo” indywidualistyczne, w którym z ko-
lei dokonało się oderwanie „ja” od „my”. Równowagę między tymi dwiema 
skrajnościami może zapewnić jedynie solidaryzm; co też przyjdzie nam jesz-
cze osobno rozważyć. 

Poziom nadświadomości wiąże się z istnieniem wartości wyższych: po-
nadosobowych i ponadspołecznych. Przyjmijmy przeto wraz z myślicielem, 
że w pełni świadome tworzenie wspólnoty dotyczy także zbiorowej współ-
pracy podświadomości z nadświadomością. „Zasadnicza droga – jak ujął to 
myśliciel – sprowadza się do harmonizacji zarówno podświadomości oso-
bowej, jak i kolektywnej przez skierowanie jej ku wartościom religijnym”33. 
Każda wspólnota posiada więc „własną” podświadomość i nadświadomość. 
Z ontologicznego punktu widzenia można powiedzieć, że struktura społe-
czeństwa opiera się na „głębokiej” warstwie soborowości, do której społe-
czeństwo na każdym poziomie swojej praktyki może się odwoływać. Oczywi-
ście, o ile tylko zachowa ono samoświadomość nadświadomości. Skuteczna 
diagnoza społeczna opiera się na psychologii głębi – jednakże jest to „głębia” 
wspólnotowa, a w związku z tym każda pogłębiona „świadomość społecz-
na” powinna dążyć do odsłonięcia swej własnej „treści” soborowej. Ducho-
wy wymiar życia społecznego wiąże się z jego charakterem funkcjonalnym, 
gdyż opiera się na „organicznym” pojednaniu wolności z jednością, wpisuje 
to, co indywidualne, w wymiar życia społecznego oraz ustanawia relację po-
rządku czasowego (zdarzeń) względem porządku „wiecznego” (obiektywnej 
hierarchii wartości). Innymi słowy, rzecz idzie o społeczną realizację ideal-
-realizmu. „Wspólnota jawi się – jak fi lozof podsumowywał omawiany wą-
tek – wyłącznie jako szkoła służby; natomiast funkcję uniwersytetu służenia 
spełnia ponadspołeczna sfera wyższych wartości kultury”34. Życie społeczne 
jest dla rosyjskiego fi lozofa przede wszystkim życiem według wartości. 

Życie ludzkie, a więc życie ukierunkowane aksjologicznie, powinno nade 
wszystko prowadzić do potwierdzenia i spełnienia swej wolności. O ile bo-
wiem samo życie ludzkie można rozważać jako wolność-ku-śmierci (jak uj-
muje to fi lozofi a egzystencjalistyczna), o tyle pojawia się też „egzystencjalna” 
potrzeba postawienia pytania: czy owo życie-ku-śmierci prowadzi do nicości, 
czy też „ostatni akord” może ostatecznie być jego spełnieniem? Pytanie to 
tym bardziej intrygujące, iż rosyjski fi lozof traktował wolność-do-twórczości 
i wolność-ku-śmierci jako dwa bieguny wolności. „I tylko ten – podkreśla – 

33  S.A. Lewickij, Tragedija swobody, op.cit., s. 390.
34  Ibidem, s. 391.
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kto umiał tworzyć i potrafi ł umrzeć swobodną śmiercią – tylko ten poznał, 
czym jest wolność”35. Śmierć należy ujmować – o ile to możliwe, wszak nie 
wiemy, ani co tworzymy, ani czy w ogóle tworzymy – jako ukoronowanie 
drogi twórczej: a wtedy może się ona okazać „zwieńczeniem” i „oswobodze-
niem” (katharsis). Każde inne ujęcie tego problemu powinniśmy rozpatrywać 
li tylko jako „życiową przegraną”, smutny wyraz tragedii (śmierci). 

W pierwszym zdaniu niniejszej części rozważań wspomnieliśmy, iż Le-
wicki w swym ujęciu wolności przeciwstawiał się takiemu jej rozumieniu, 
z jakim spotkał się na gruncie fi lozofi i Bierdiajewa. Podkreślał, że ten ostatni 
– i to już na poziomie założeń wyjściowych – popada w sprzeczność. Jeśli 
bowiem uznamy, postępując zgodnie z sugestią Bierdiajewa, nie-byt (gr. me 
on) za niestworzoną wolność, czyli również absolutną możność wszystkiego, 
to zarazem będziemy musieli przyznać, że jest on osobnym rodzajem bytu 
(„boskim Nic”). Bóg zostanie zatem ograniczony drugim bogiem („meonem”) 
i tym samym obydwa człony nowo powstałego równania ulegną relatywiza-
cji. Jeśli natomiast nie-byt (me on) potraktujemy jako równoważny absolutnej 
nicości (gr. ouk on), to twierdzenie, że Bóg nie ma władzy nad niebytem, straci 
jakikolwiek uchwytny dla nas sens36. Wolność w ujęciu Bierdiajewa popada 
zatem w sprzeczność w co najmniej trzech wymiarach: a) występuje już na 
poziomie determinacji przyrodniczej; b) następnie w ramach społeczeństwa, 
czyli kolektywu dążącego w imię ogółu do standaryzacji „tego, co niepowta-
rzalne”, a tym samym i „umniejszenia” osoby ludzkiej; i wreszcie c) pozostaje 
w sprzeczności z pojęciem Boga37. Mimo to należy przyznać, że nauka o wol-
ności niestworzonej jako drugim Absolucie stanowi najoryginalniejszą część 
fi lozofi i Bierdiajewa. Z tego też względu wypracowane przezeń stanowisko 
można określić mianem „panmeonizmu”38. Główny problem z Bierdiajewem 
polega na tym, że popadł on w swoistą idolatrię wolności. Innymi słowy, my-
śliciel ten dopuścił się niczym nie uprawnionej absolutyzacji ludzkiej wolno-
ści39. Nie ulega natomiast żadnej wątpliwości, że był rzeczywiście „fi lozofem 
wolności tragicznej par excellence” i pod tym względem przewyższał innych 
myślicieli egzystencjalistycznych „głębią i patetycznym charakterem” swo-
jej fi lozofi i40. Podstawową intuicją fi lozofi czną, która przeniknęła w myślenie 
Bierdiajewa i nadała tym samym jego fi lozofi i swoiście ujednolicający patos, 
była właśnie (bezprzymiotnikowa) wolność. Z formalnego punktu widzenia 
ta „nauka” rosyjskiego fi lozofa pozostawała typowym przykładem skrajne-
go dualizmu: podmiotu i przedmiotu, ducha i przyrody, wolności i koniecz-
ności. W innym układzie dwóch hipostazowanych pojęć – niestworzonej 
Wolności i zobiektywizowanego Świata (w jakimś sensie „pochłaniającego” 
Boga, który podobnie jak było to w wypadku świata i człowieka – pozostaje 

35  Ibidem, s. 364, por. s. 428.
36  Por. S.A. Lewickij, Tragedija swobody, op.cit., s. 482–483.
37  Idem, Oczerki po istorii russkoj fi łosofi i. Tom wtoroj, op.cit., s. 778.
38  Por. ibidem, s. 780. 
39  Idem, Tragedija swobody, op.cit., s. 283.
40  Ibidem, s. 481.
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„bezsilny” wobec wolności). „Jeśli więc Bóg – komentuje Lewicki stanowisko 
Bierdiajewa – jest wszechmocny względem bytu, ale bezsilny wobec niebytu 
i, z drugiej strony (…) niebyt przenika byt, to oznacza to meonizację bytu – 
obezwładnienie Bóstwa”41. 

Zdaniem Lewickiego, Bierdiajew podjął z gruntu nieudaną, ale zarazem 
przecież – czego w żadnej mierze nie można mu odmawiać – tytaniczną próbę 
połączenia „moralności twórczej odwagi” z „dobrą nowiną” chrześcijaństwa42. 
Wszakże domagał się on „twórczego dobra”. Niestety, jego etyka twórczości 
okazała się ponadetyczna, albowiem w swych krańcowych konsekwencjach 
zagubiła moralny charakter, i w tym sensie w ogóle przestała być etyką. To 
dlatego jako fi lozof wolności i twórczości nie potrafi ł on udzielić zadowalają-
cej odpowiedzi na pytanie dotyczące „złej twórczości”. I dlatego również jego 
„etyka twórczości” wykroczyła poza porządek zobiektywizowanego świata 
oraz – jako że upatrywała jedyną wartość twórczości w samym akcie twór-
czym – została ostatecznie zmuszona do porzucenia własnych płodów. Po-
wołując się na zdanie Wasyla Zieńkowskiego, Lewicki utrzymywał, że w tym 
wypadku mamy do czynienia z typową postawą romantyczną, w której za 
wszelką cenę dąży się do „przekroczenia moralizmu w etyce”. Wskutek zaś 
takiej „romantyzacji”, prima facie przejawiającej się w nieposkromionej skłon-
ności myśliciela do absolutyzowania aktów twórczości, jego teoria zmierzała 
do przekroczenia, a w najdalszej swej konsekwencji nawet porzucenia płasz-
czyzny etycznej43. Konkludując swe wywody, rosyjski fi lozof stwierdzał:

W rezultacie tego człowiek, wedle Bierdiajewa, jest nie tyle owładnięty wolnoś-
cią, co okazuje się „zakładnikiem wolności”*. Osoba u niego zamiast panować nad wol-
nością jest owładnięta wolnością. Aforyzm Bierdiajewa „osoba jest pierwotniejsza od 
bytu” należałoby rozszerzyć w jego duchu o aforyzm „wolność jest pierwotniejsza 
od osoby, a niebyt pierwotniejszy od wolności”. W rezultacie nauka Bierdiajewa 
cierpi na tę samą „idolatrię wolności”, co i egzystencjalizm, i dlatego nie znajduje 
on dla wolności odpowiedniego miejsca w hierarchii bytu44.

Wolność „ukonkretniona”, niejako włączona w „bieg spraw tego świata”, 
musi się zmagać z jego niedoskonałością. Zło domaga się więc namysłu – jest 
to stwierdzenie oczywiste, ale ów namysł nie może „abstrahować” od konkre-
tu życia, czyli salwować się ucieczką z „tego świata”. Powinien on odnaleźć 
własne miejsce w „hierarchii bytu”. Należy więc pamiętać, że w przeżywaniu 
świata mamy do czynienia z bipolarną strukturą wartości: i tak w „ukonkret-
nionym” świecie każdej wartości pozytywnej odpowiada wartość negatyw-
na. Z aksjologicznego punktu widzenia zasada – mówiąca o tym, że im dana 

**  Nawiązanie do wyrażenia i zarazem tytułu książki M. Spinki: Nicolas Berdyaev: Captive of 
Freedom (Philadelphia 1950).

41  S.A. Lewickij, Oczerki po istorii russkoj fi łosofi i. Tom wtoroj, op.cit., s. 780.
42  Idem, Tragedija swobody, op.cit., s. 452.
43  Ibidem, s. 486; por. W.W. Zieńkowskij, Istorija russkoj fi łosofi i, Moskwa, Rostow-na-Donu 

1999, t. 2, s. 355. 
44  S.A. Lewickij, Tragedija swobody, op.cit., s. 486.
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wartość zajmuje wyższą pozycję w hierarchii, tym większym złem staje się jej 
absolutyzacja – nie powinna budzić sprzeciwu. Pozostając z nią w całkowitej 
zgodzie, należałoby tylko dodać, że każda idolatria (w tym również idolatria 
wolności) jest stopniowalna i mniej lub bardziej, ale zawsze w jakimś istot-
nym stopniu wypacza sens każdej wartości.

Kardynalne źródło zła leży w złej woli, co do tego rosyjski fi lozof nie miał 
żadnych wątpliwości. Istotę zaś złej woli stanowi odmowa przyjęcia, czyli 
świadome odrzucenie dobra – w dosłownym sensie jest to zły użytek z wol-
ności. Co więcej, zła wola może przechodzić w zło sataniczne (i to dlatego 
staje się konieczny – o czym już wspominaliśmy – trzeci stopień sublimacji). 
Z reguły zło-w-świecie występuje jednak pod „maską dobra”. Można wręcz 
mówić o swoistej estetyce zła, na czym notabene zasadza się nieokreślony, acz-
kolwiek niekiedy tak zwodniczy jego urok. Mimo to, prędzej czy później, zło 
zawsze okazuje się synonimem destrukcji, „oszpeceniem” bytu i „dziełem” 
zniszczenia. I chociaż złu przynależy „miejsce” w świecie, umiejscowienie 
w strukturze bytu, to przecież zarazem cechuje się ono wtórnością ontolo-
giczną: „(…) zło nie istnieje – pisze fi lozof – w tak pierwotny sposób jak do-
bro. Dlatego zło nie jest w stanie tworzyć, lecz tylko niszczyć. Inaczej mówiąc, 
zakłada istnienie dobra jako przedmiotu zniszczenia”45. W tym sensie zło – 
rozważane samo w sobie – nie jest realne, niemniej z samej tej tezy nie należy 
wyprowadzać nominalistycznych wniosków. Myślenie Lewickiego nie zmie-
rza bowiem w takim kierunku. Nic nie wskazuje na to, ażeby „drogę zła” 
należało uznać za działanie pozbawione realności. Wprost przeciwnie. Rosyj-
ski myśliciel przyjmuje możliwość „złej twórczości”, której liczne przykłady 
odnajduje, i to w wymiarze nieomal planetarnym, w świecie jemu współczes-
nym. Pod maską „wolności” niekiedy skrywają się zniewalające „struktury” 
zła. Myśliciel wskazywał na konkretne ich „wcielenia”, będące – jak sądził 
– planową realizacją założonej strategii zła. Oczywiście, miał przede wszyst-
kim na myśli najbardziej wpływową w tym czasie fi lozofi ę antywolnościo-
wą, za jaką – nie tylko zresztą w jego ocenie – należy uznać marksizm: „Jest 
on wielką próbą – podkreślał – osiągnięcia harmonii społecznej wcale nie 
poprzez zwycięstwo ducha nad materią, ale poprzez takie przysposobienie 
ducha do materii, w którym obiektywne niewolnictwo będzie subiektywnie 
odczuwane jako wolność”46. Marksizm, negując wartości wyższe, dławi tym 
samym wolność. Co prawda, jego istotę stanowią materializm i ateizm, ale 
zarazem wykazuje on naturę na wskroś religijną. Jest to jednak religia imma-
nencji radykalnej (radikalnaja posjustoronnost’). Dlatego też powyższą uwagę 
fi lozof uzupełniał poprzez stwierdzenie, że: „Bolszewizm nie jest zwykłym 
moralnym zbłądzeniem, wynikającym z dążenia do dobra, lecz tworzącym zło 
[podkr. – L.A.]”47. Według tej diagnozy bolszewizm okazuje się, jeżeli nie naj-

45  S.A. Lewickij, Osnowy organiczeskogo mirowozzrienija, op.cit., s. 248.
46  Idem, Socializm i solidarizm [w:] idem, Swoboda i otwietstwiennost’. „Osnowy organiczeskogo 

mirowozzrienija”. Statji o solidarizmie, Moskwa 2003, s. 277.
47  Ibidem, s. 279.
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dobitniejszym wyrazem, to przynajmniej jednym z najbardziej spektakular-
nych przykładów złej twórczości w historii. 

W dość głośnym artykule Dusza i maska bolszewizmu Lewicki starał się 
wskazać na pośrednie i bezpośrednie przyczyny, które złożyły się na „suk-
ces” ruchu bolszewickiego48. W jego ocenie bolszewicy traktowali marksizm 
właśnie w charakterze religii, czyli w duchu rewolucyjnym i mesjańskim. Ale 
można powiedzieć więcej, należałoby mianowicie uznać, że Lenin wykorzy-
stał taktycznie freudyzm do kierowania ludowymi masami, składającymi się 
z wielości jednostek nazbyt już „słabych” (ponieważ umasowionych), i dla-
tego niezdolnych do skutecznego przeciwstawienia się inżynierii społecznej. 
Wykorzystał więc podświadome, irracjonalne siły, jakie drzemały w masach 
ludowych do mobilizacji „sił rewolucyjnych”, a w wyniku tego „zabiegu” 
doprowadził do przejęcia władzy przez partię bolszewicką. Można rzec, iż 
wyciągnął on tylko praktyczne wnioski z prawd, o których wcześniej mó-
wił (nieceniony przezeń!) Dostojewski. Genialny pisarz dostrzegł bowiem 
tę samą słabość „stadnego” człowieka, która w przyszłości miała zadecydo-
wać o porażce człowieka „umasowionego” jako cząstki nadchodzącego spo-
łeczeństwa. Czyż bowiem autor Braci Karamazow nie utrzymywał, że: „(…) 
wprawdzie są z nich buntownicy, ale buntownicy słabych sił, niezdolni znieść 
własnego buntu”?49.

Bolszewicy, jak świadczy o tym forsowna kolektywizacja, którą – nie szczę-
dząc przy tym ani środków, ani ofi ar – wprowadzali w życie, byli (i do końca 
swych dni pozostaną! – co do tego fi lozof nie miał wątpliwości) nieprzejed-
nanymi totalitarystami. W praktyce starali się, i to nie bez wymiernych suk-
cesów, przeprowadzić „odgórną rewolucję”. Ale nawet w samym ruchu bol-
szewickim zauważalny jest proces stopniowego zaniżania i „spłaszczania” 
ideologicznego wymiaru, swego rodzaju pragmatyzacja działań. W pewnym 
sensie Lenina i jego „starą gwardię” można jeszcze było nazywać „idealistami 
zła” – wszak wierzyli w swe „idee”. Z czasem jednak na miejsce „idealistów” 
pojawili się „realiści zła”, czyli partyjni, stalinowscy pragmatycy. O ile bo-
wiem wcześniej bolszewicy dążyli do przejęcia władzy w imię socjalizmu, 
o tyle później odpowiednio spreparowany socjalizm stał się już tylko środ-
kiem do utwierdzania ich własnej władzy. Transformacja ta doprowadziła do 
sytuacji ostatecznego wyparcia „teorii” z poziomu praktyki, czyli utrwalenia 
„heteronomii idei”. „Dla Lenina – utrzymywał fi lozof – władza była przede 
wszystkim środkiem do realizacji jego idei. Dla Stalina władza totalitarna – 
jest celem ostatecznym”50. 

Można powiedzieć, że w analizowanym tekście rosyjski fi lozof starał się 
na własną rękę przeprowadzić psychoanalizę bolszewizmu. Wskazywał na 
etiologię choroby podświadomości, z której rzekomo miała wyrastać właści-

48  Artykuł pierwotnie ukazał się w języku angielskim (Soul and Mask of Bolshevism, „Scien-
tifi c Monthly” 1951, September). Odwołujemy się do przekładu rosyjskiego: S.A. Lewickij, Dusza 
i maska bolszewizma, przeł. W.W. Sapow [w:] idem, Tragedija swobody. Soczinienija, Moskwa 1995. 

49  F. Dostojewski, Bracia Karamazow, przeł. A. Pomorski, Kraków 2004, s. 289.
50  S.A. Lewickij, Dusza i maska bolszewizma, op.cit., s. 417.
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wa bolszewikom „mania władzy”. Marksizm został uznany przezeń za przy-
kład antropologicznej i społecznej utopii – zgodnie zresztą z ostrzeżeniami 
Bierdiajewa, który utrzymywał, że utopie są wbrew utartym przekonaniom 
realizowalne w wymiarze historycznym. A w związku z tym pozostają też 
skrajnie niebezpieczne51. Co decyduje o utopijności marksizmu? Lewicki od-
powiada: przesądza o niej przekonanie, że natura ludzka daje się w całości 
sprowadzić do wymiaru społecznego. A tezę tę podtrzymuje się tylko po to, 
aby ostatecznie móc w niej „zamknąć” człowieka. Natura ludzka staje się 
przez to w pełni uspołeczniona i całkowicie plastyczna, podatna na zabiegi 
inżynierii społecznej. Marksizm nie przyjmuje więc żadnego antropologicz-
nego (swoiście indywidualnego: personalnego) naddatku52. Od tak rozumia-
nej utopii pozostaje tylko jeden krok do całkowitej dyktatury – rzecz jasna, nie 
omieszkali go zrobić bolszewicy. Komunizm zatem nie może być, i to nawet 
w najbardziej sprzyjających okolicznościach historycznych, uznany za nic in-
nego, jak tylko praktyczny odpowiednik teorii, opartej na równaniu, zgodnie 
z którym „nieograniczona wolność” z nieuniknioną i jakże zwodniczą kon-
sekwencją prowadzi do „nieograniczonego despotyzmu”. A przypomnijmy, 
że właśnie do tego sprowadzała się – przewidywana i analizowana przez 
Dostojewskiego – zasadnicza i jedyna treść szygalewszczyzny53. Bolszewicy 
próbowali racjonalizować (resp. „urządzać”, uspołeczniać i kolektywizować) 
rzeczywistość, a mimo to sami stali się ofi arą żywiołu irracjonalności, przyj-
mującego „ostrą” postać kompleksu władzy. Popadając zatem w swoistą ma-
nię prześladowczą – wyrażającą się w tropieniu spisków kontrrewolucyjnych 
– oddali się we władanie, niezależnych od ich „uświadomionej” woli, sił nisz-
czycielskich. Dlatego też własną wersję „zrealizowanej utopii” oparli – jeżeli 
nie wyłącznie, to w przeważającej mierze – na hipnozie strachu. 

Z owego strachu trzeba się otrząsnąć – twierdził Lewicki. Chcąc przeciw-
stawić się roztaczanej przez komunistów społecznej hipnozie – najpierw du-
chowo, później w praktyce – należy w pierwszym odruchu wyrwać się spod 
jej wpływu, dopiero wtedy będzie możliwe dokonanie nowej, wyczekiwanej 
„rewolucji ducha”. Trzeba poszukiwać przeciwwagi i duchowych źródeł, na 
jakich można by się oprzeć po to, by wypracować stanowisko opozycyjne, an-
tykomunistyczne. Nie jest to wcale aż tak łatwe, jak mogłoby się początkowo 
wydawać. Świat kultury zachodniej („blok zachodni”) przeżywa swój własny 
kryzys, który wprost wyrasta z jego wewnętrznych tendencji kulturowych. 
O ile bowiem Wschód choruje na hipertrofi ę „jedności”, o tyle Zachód cierpi 
na hipertrofi ę „wolności”. 

Gdzie zatem należy szukać źródeł „kryzysu współczesności”? Począt-
ków nowożytnej emancypacji osoby ludzkiej rosyjski myśliciel dopatrywał 

51  N.A. Bierdiajew, Carstwo ducha i carstwo kiesarija, op.cit., s. 666 (por. wyd. pol., s. 88).
52  S.A. Lewickij, Dusza i maska bolszewizma, op.cit., 420.
53  Idem, W zaszczitu antikommunizma [w:] idem, Tragedija swobody. Soczinienija, Moskwa 1995, 

s. 396; por. F. Dostojewski, Biesy, przeł. A. Pomorski, Kraków 2010, s. 405: „Wychodząc od nie-
ograniczonej wolności, w wyniku dochodzę do nieograniczonego despotyzmu. Dodam jednak, 
że nie ma innego niż moje rozwiązania równania społecznego”.
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się już w okresie protestanckiego przezwyciężenia średniowiecznej koncepcji 
świata. Otóż podkreślając transcendencję Boga, protestantyzm niejako odzy-
skał świat dla działań świeckich. W tych nowych okolicznościach świat mógł 
wreszcie stać się przedmiotem w pełni ludzkich działań – co więcej, odtąd 
postęp w świecie zaczął jawić się jako ruch potencjalnie nieskończony. Idee, 
które stopniowo kształtowały się w tym procesie, legły następnie u podstaw 
teorii i praktyki liberalizmu. Sam liberalizm jednak, stawiając słusznie na 
emancypację osoby, nie zdołał odnaleźć odpowiednich środków do realiza-
cji „wspólnego czynu”, czyli innymi słowy – organicznego połączenia „wy-
zwolonej” indywidualności ze „zorganizowaną” społecznością. A mimo to 
świadomość społeczna zaczęła już formować się pod kątem praktycznej idei 
nowożytnej demokracji. Za prawdziwą ojczyznę liberalizmu należy uznać 
Anglię, współczesna demokracja natomiast została zrodzona we Francji i Sta-
nach Zjednoczonych. W Anglii liberalizm uległ z czasem procesowi demokra-
tyzacji, we Francji zaś demokracja zliberalizowała się. W wyniku dyfuzji obu 
tych procesów wykształcił się europejski model demokracji liberalnej. W cza-
sach współczesnych (oczywiście, mówimy o perspektywie historycznej, z ja-
kiej spoglądał rosyjski fi lozof) kryzys demokracji liberalnej wiąże się z czyn-
nikami psychospołecznymi; wolność niejako „psuje się” w niej od wewnątrz. 
Należy zwrócić uwagę na co najmniej trzy decydujące o tym czynniki: a) re-
wolucję industrialną; b) wystąpienie na scenę dziejów mas społecznych; oraz 
c) pojawienie się i rozprzestrzenienie ideologii totalitarnych. O ile dwa pierw-
sze czynniki, rozważane same w sobie, nie są negatywne, o tyle w połączeniu 
z trzecim stanowią jedną pars destruens współczesnej cywilizacji. Nie powinno 
zatem dziwić, że szczególny nacisk został przez myśliciela położony właśnie 
na ten ostatni element:

Główna przyczyna sukcesów totalitaryzmu sprowadza się do tego, że demo-
kracja liberalna pozbawiona jest tej całościowości i tego ukierunkowania ku „ca-
łemu” człowiekowi, jakimi cechują się ideologie totalitarne. Zawierzając zbytnio 
mitowi wrodzonej niezepsutej natury ludzkiej, demokracja liberalna nie mobili-
zuje duchowych sił człowieka. W sposób doskonały odpowiada rozumnej sferze 
w człowieku, ale pozostaje ślepa w stosunku do irracjonalnych sił natury ludzkiej 
– zarówno w znaczeniu niższym (podświadomość masowa), jak i wyższym (nie-
docenianie sfery religijnej)54.

Zachodnia demokracja przeżywa więc wewnętrzny kryzys i tym samym 
oddala się od swoich źródeł chrześcijańskich. W świecie współczesnym proces 
ten przejawia się w nagminnym i przesadnym akcentowaniu (bezprzymiot-
nikowej) wolności kosztem idei równości i braterstwa55. W obliczu lewicowej 
młodzieżowej rewolty lat sześćdziesiątych (obserwowanej przez myśliciela in 
fl agranti w Stanach Zjednoczonych) – owego „buntu bez powodu” i „święta 
zabsolutyzowanej wolności negatywnej”, która swe aspiracje sprowadzała do 
życiowego „samozadowolenia” (to have a fun) – Lewicki utrzymuje, że naj-

54  S.A. Lewickij, Tragedija swobody, op.cit., s. 521.
55  Idem, W zaszczytu antikommunizma, op.cit., s. 400.
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ważniejszym przesłaniem wypływającym z tego „negatywnego” dla społe-
czeństwa doświadczenia jest konieczność uznania przez nie doniosłości wol-
ności pozytywnej i zrozumienia tego, że każda godna swego miana wolność 
opiera się na prymacie wartości religijno-moralnych56. Stąd zaś wyprowadza 
wnioski, które raz jeszcze mogłyby posłużyć za potwierdzenie całego kom-
pleksu idei rozwijanych przezeń co najmniej od lat czterdziestych XX wieku: 

Odrodzenie świadomości religijnej może być jedynym środkiem do odzyska-
nia przez osobę utraconego przez nią centrum duchowego, a to znaczy, że może 
być też jedyną drogą do sublimacji bezosobowego kolektywu w soborową całość 
społeczną, w nadosobowe „my”. Albowiem tylko poprzez miłość do Boga miłuje-
my bliźniego i poprzez przeniesienie duchowego centrum osoby w sferę religijną 
odkrywamy jedyną drogę do „usoborowienia” [soborizacii] ludzkości. Soborowość, 
solidarność jest jedynym wybawieniem od demonów kolektywizmu i masowego 
wodzostwa57. 

W obliczu tak zarysowanej „kryzysowości” kultury oraz wynikającej stąd 
konieczności przeprowadzenia „mobilizacji” sił duchowo-społecznych rosyj-
ski fi lozof opowiadał się za stanowiskiem (nie tylko teorią!) solidaryzmu.

3. FILOZOFIA SOLIDARYZMU ROSYJSKIEGO. JEDNOŚĆ 
I WOLNOŚĆ

Jak utrzymywał myśliciel, teoria solidarystyczna wcale nie jest „nauką 
nową”; właściwie można powiedzieć, że stanowi teoretyczny wyraz społecz-
nych konsekwencji, jakie wynikają z moralnych przesłanek chrześcijaństwa, 
opierających się na przykazaniu miłości bliźniego, czyli właśnie – uczuciu so-
lidarności. Lewicki podkreślał, że zarówno na gruncie fi lozofi i europejskiej, 
jak i myśli rosyjskiej ta sama idea solidarystyczna była rozwijana niezależnie, 
chociaż trzeba też przyznać, że w sposób nie do końca dający się – i historycz-
nie, i treściowo – rozdzielić. Rosyjski myśliciel przyznawał – zgadzając się 
w tym z innymi autorami – że pod kątem społeczno-ekonomicznym teoria 
solidarystyczna została najwcześniej rozwinięta w nurcie solidaryzmu fran-
cuskiego. Spośród zachodnich „twórców” tego kierunku najczęściej są przez 
rosyjskich solidarystów wymieniani: Pierre Leroux (1791–1871), Léon Bour-
geois (1851–1952), Célestin Bouglé (1870–1940), Charles Gide (1847–1932), 
Charles Renouvier (1815–1903), Jean B.J. Izoulet (1858–1929), Emil Durk-
heim (1858–1917), Georges Gurvitch (1894–1965). W tym „solidarnościowym 
gwiazdozbiorze” osobne miejsce zajmuje niemiecki jezuita i ekonomista 
Heinrich Pesch (1854-1926). Trzeba przyznać, że jest to lista niekompletna, 
niemniej dająca wstępne rozeznanie co do zaplecza („gleby”) i wielości nur-

56  Idem, Tragedija swobody – sowriemiennyj wariant, „Kontinent” 1975, nr 5, s. 122–123.
57  Idem, Tragedija swobody, op.cit., s. 526.
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tów („rozrostów”) samych korzeni teorii, zbiorczo – i zapewne w niektórych 
wypadkach nieco na wyrost – określanej mianem solidarystycznej. W nurcie 
tym – jak podkreśla Lewicki – solidaryzm rosyjski odnajduje miejsce sobie 
tylko właściwe, wykazując odmienność od podobnych stanowisk zachodnio-
europejskich:

Nominalnie rzecz ujmując, solidaryzm wcale nie jest czymś nowym. W planie 
etyczno-religijnym uzyskał swój najdoskonalszy wyraz w chrześcijańskiej moral-
ności miłości bliźniego. W planie społeczno-ekonomicznym idee solidaryzmu zo-
stały rozwinięte w pewnych nurtach przez solidarystów francuskich (Léon Bour-
geois) i ekonomistów (Charles Gide). Został w nich położony przede wszystkim 
nacisk na solidaryzację grup, zjednoczonych wspólnotą interesów zawodowych 
i ekonomicznych, przy czym zakładano, że w systemie podobnych „małych sto-
warzyszeń” prawa i interesy osoby nie będą ulegały ograniczeniu. Jednakże do 
tej pory zastosowanie podstaw moralności chrześcijańskiej do społecznego życia 
ludzkości wydaje się problemem nie tylko że nierozwiązanym, ale nawet jeszcze 
wręcz niepostawionym58.

Zadanie, przed którym stanął rosyjski solidaryzm, dotyczyło zatem za-
stosowania „podstaw moralności chrześcijańskiej” w życiu społecznym, i to 
w obliczu – co należy podkreślić – radykalnie antychrześcijańskiej praktyki 
urzeczywistnianych zasad komunizmu. A na mocy historycznej logiki sytu-
acja taka prowadziła do zajęcia pozycji konfrontacyjnej: solidaryzm rosyjski 
rozwijał się zatem w opozycji do założeń i praktyki „realnego socjalizmu”. 
Z tych względów najważniejsi dla teorii solidaryzmu pozostają ci myśliciele 
rosyjscy, którzy wypracowywali naturalne, rodzime i zarazem pretendujące 
do uniwersalności „podłoże” intelektualno-kulturalne (rozumiane w sensie 
rosyjskiej poczwy). Antidotum na postępujące zniewolenie i faktyczne po-
niżenie człowieka („obywatela”) w ZSRR poszukiwano przede wszystkim 
w tradycji myśli rosyjskiej. I w tym również wypadku liczba myślicieli jest 
imponująca, gdyż obejmuje nieomal wszystkie – nie uwzględnia ona „linii 
radykalno-rewolucyjnej” – wybitne postaci życia fi lozofi cznego w Rosji XIX 
i początków XX wieku. Wymieńmy tylko najważniejszych spośród nich, któ-
rych nazwiska w interesującym nas kontekście pojawiały się najczęściej. A są 
to m.in.: Iwan W. Kiriejewski (1806–1856), Aleksy S. Chomiakow (1804–1860), 
Włodzimierz S. Sołowjow (1847–1900), Fiodor M. Dostojewski (1821–1881), 
Lew M. Tołstoj (1828–1910), Mikołaj K. Michajłowski (1842–1904), Piotr A.  Kro-
potkin (1842–1921), Georgij K. Gins (Guins) (1887–1971), Mikołaj O. Łosski 
(1870–1965), Siemion L. Frank (1877–1950), Sergiusz N. Trubieckoj (1862–
1905), Eugeniusz N. Trubieckoj (1863–1920), Mikołaj A. Bierdiajew (1874–
1948), Borys P. Wyszesławcew (1877–1954), Iwan A. Iljin (1883–1954), Pitrim 
A. Sorokin (1889–1968) oraz last but not least Sergiusz A. Lewicki (1908–1983).

Prawdopodobnie sam termin „solidaryzm” został po raz pierwszy pub-
licznie użyty przez Charles’a Gide’a w 1890 roku – tak więc stoi za nim sza-

58  S.A. Lewickij, Solidarizm kak socialnoje mirowozzrienije [w:] idem, Swoboda i otwietstwien-
nost’. „Osnowy organiczeskogo mirowozzrienija”. Statji o solidarizmie, Moskwa 2003, s. 266.
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cowna, ponieważ ponadstuletnia tradycja59. W przekonaniu Lewickiego hi-
storia tego nurtu nie pozostaje martwą literą, lecz samym swoim rozwojem 
zapowiada kształt nowej przyszłości. Poczyńmy w związku z tym pewną – 
chociaż, być może, nieco anachroniczną w stosunku do rozważanej tematyki 
– dygresję. Otóż do rozpowszechnienia się w świecie idei solidarności (na 
którą od samych swych początków powoływali się solidaryści) przyczynił 
się polski ruch Solidarności i wiążące się z nim wydarzenia z lat osiemdzie-
siątych zeszłego wieku – co zostało przez solidarystów rosyjskich nie tylko 
zauważone, ale i entuzjastycznie ocenione60. 

Powracając do meritum zagadnienia, zapytajmy wpierw o to, jak w oczach 
Lewickiego, wybitnego teoretyka solidaryzmu rosyjskiego, wyglądała rodzi-
ma proweniencja teorii solidarystycznej? Rozpocznijmy od charakterystycz-
nej uwagi Woszczinina – autora z kręgu Związku Ludowo-Pracowniczego 
(NTS), który utrzymywał, że fi lozofi a rosyjska od samych swych początków 
rozwijała się w „atmosferze presolidarystycznej”61. Należałoby więc stąd 
wnioskować, że prędzej czy później jej ewolucja musiałaby doprowadzić nie 
tylko do wykształcenia się, ale i pogłębienia teorii solidarystycznej. Otóż – 
jak rzekomo poświadcza o tym historia solidarystów rosyjskich – czas taki 
nastąpił w pierwszej połowie dwudziestego stulecia, w niewiele lat po wy-
darzeniach rewolucyjnych w Rosji i w okresie pomiędzy dwiema niezmier-
nie wyniszczającymi wojnami światowymi. Co natomiast na ten temat sądził 
sam Lewicki? W najbardziej ogólnym ujęciu – utrzymywał – można przy-
jąć, że solidaryzm rosyjski jest: „(…) organiczną syntezą mesjanizmu reli-
gijno-narodowego słowianofi lów i reformatorstwa społeczno-politycznego 
okcydentalistów”62. Czyżbyśmy mieli tutaj do czynienia z pewnymi remi-
niscencjami w duchu Mowy o Puszkinie Dostojewskiego, wygłoszonej przez 
pisarza (przypomnijmy, iż był to rok 1880) w związku z odsłonięciem w Mos-
kwie pomnika poety? Według Lewickiego, zbliżenie to powinno się odbywać 
w atmosferze „koncyliacyjnej”, co jednak wymaga uprzedniego oczyszczenia 
obydwu tradycji z nacjonalistycznych, racjonalistycznych i antyreligijnych 
składników. Solidaryzm dąży bowiem do nadania słowianofi lstwu charak-
teru bardziej uniwersalistycznego. „Jest narodowy – podkreślał fi lozof – ale 
jednocześnie i uniwersalny. Może mieć znaczenie ogólnoludzkie”63. W histo-
rycznie ukształtowanym słowianofi lstwie należy docenić przede wszystkim 

59  Por. I. Woszczinin, Solidarizm. Rożdienije idiei, Frankfurt am Main 1969, s. 42. 
60  „Od dawna nazywamy siebie solidarystami i jesteśmy radzi, że po polskich wydarzeniach 

1980 roku słowo »solidarność« przyjęło, w końcu, tak szerokie znaczenie polityczne. Wszelako 
to właśnie pod znakiem solidarności wzrosła fala protestu polskich robotników przeciwko sa-
mozwańczemu nadzorowi komunistów i »Solidarnością« został nazwany wolny ogólnopolski 
związek zawodowy, który przeciwstawił się temu nadzorowi” (R. Riedlich, Solidarnost’ i swoboda, 
op.cit., s. 156).

61  I. Woszczinin, Solidarizm. Rożdienije idiei, op.cit., s. 21. 
62  S.A. Lewickij, Nasze idieołogiczeskoje lico [w:] idem, Swoboda i otwietstwiennost’. „Osnowy 

organiczeskogo mirowozzrienija”. Statji o solidarizmie, Moskwa 2003, s. 305 (w zapisie oryginalnym 
zdanie podkreślone).

63  Idem, Solidarizm kak socialnoje mirowozzrienije, op.cit., s. 274.
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„słowianofi lstwo kulturowe”, bezwzględnie natomiast odrzucić jego hurra-
-szowinistyczne formy, reprezentowane chociażby przez Michaiła Katkowa. 
W porównaniu z klasycznym słowianofi lstwem solidaryzm jest stanowi-
skiem o wiele bardziej realistycznym, gdyż dookreśla wczesnosłowianofi lski 
ideał „soborowości” przez ideę ogólnoludzkiej solidarności64. Jak wobec tego 
należy rozumieć wspomniane przez myśliciela „słowianofi lstwo kulturowe”? 
Sprowadzić można je do dwóch zasadniczych idei: integralności poznania – 
stanowiska wypracowanego przez Iwana Kiriejewskiego oraz soborowości – 
podkreślanej przez Aleksego Chomiakowa. Nie należy przy tym godzić się 
na polityczny program „starego” słowianofi lstwa, jako że był on fatalnym 
połączeniem utopii z reakcyjnym konserwatyzmem. W przeciwieństwie do 
tego solidaryzm powinien dążyć do zbliżenia, a raczej połączenia niektórych 
wątków fi lozofi i i historiozofi i słowianofi lskiej z „prawdziwie” demokratycz-
nymi ruchami Zachodu. Właściwie mówiąc, jest to postulat wkroczenia na 
ścieżkę intelektualno-duchową, którą ongiś już zapoczątkował Włodzimierz 
Sołowjow, niefortunnie jednak próbujący łączyć ją z własną wersją utopii 
teokratycznej65. Lewicki mógł zatem utrzymywać, że projekt solidaryzmu 
rosyjskiego stanowi w istocie przedłużenie najlepszych tradycji słowianofi l-
stwa. Co więcej, mógł też głosić, że jest on stanowiskiem starającym się har-
monijnie łączyć wolność ze sprawiedliwością społeczną. A przez to również 
zdolnym nadać nowo powstałej syntezie „organiczną” formę światopoglądu, 
który w całości byłby oparty na ideach braterstwa (miłości bliźniego) i słu-
żenia (naj)wyższym ideom. Byłby więc solidaryzm rozwinięciem postulatu 
praktycznego wcielania ich w życie – zarówno w sensie indywidualnym, jak 
i zbiorowym66.

Niegdyś na gruncie klasycznego słowianofi lstwa „soborowość” przeciw-
stawiano zachodniemu indywidualizmowi, obecnie zaś w obliczu całkowi-
cie nowych zagrożeń ze strony komunizmu powinna ona służyć do walki 
ze wschodnią wersją kolektywizmu. Źródeł solidaryzmu nie można jednak 
upatrywać wyłącznie w dziełach klasyków słowianofi lstwa. Pod pewnymi 
względami bliscy nurtowi solidarystycznemu byli Mikołaj Danilewski i Kon-
stanty Leontjew, a na pewno szczególne miejsce w jego genealogii zajmuje 
Piotr Kropotkin. Uwaga ta dotyczy nie tylko myślicieli z czasu przeszłego. 
Idea organicznej jedności świata, czyli idea „ukościelnienia” (ocerkowlienije) 
i „zebrania” (sobiranije) ludzkości jako „jedności solidarno-mistycznej” po-
chodzi od Sołowjowa, ale w późniejszym okresie – zachodzącym na czas 
życia Lewickiego – była ona przecież obecna również u Mikołaja Łosskiego 
i Siemiona Franka, a częściowo u Mikołaja Bierdiajewa. O ile dwaj pierwsi 
mogą wprost uchodzić za teoretyków solidaryzmu, o tyle Bierdiajewowski 
socjalizm personalistyczny, jeżeli wprost nie jest, to przynajmniej – w prze-

64  Idem, O duchownoj gienieałogii solidarizma [w:] idem, Swoboda i otwietstwiennost’. „Osnowy 
organiczeskogo mirowozzrienija”. Statji o solidarizmie, Moskwa 2003, s. 299. 

65  Idem, O duchownych osnowach solidarizma [w:] idem, Swoboda i otwiestwiennost’. „Osnowy 
organiczeskogo mirowozzrienija”. Statji o solidarizmie, Moskwa 2003, s. 311.

66  Idem, Solidarizm kak socialnoje mirowozzrienije, op.cit., s. 271.
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konaniu Lewickiego – zbliża się do stanowiska solidarystycznego; należałoby 
tylko oczyścić go z lewicowych naleciałości. Najwyraźniej dokonując nad-
miernego uproszczenia, fi lozof-solidarysta stwierdzał, że autorzy almanachu 
Drogowskazy (Wiechi, 1909) zmierzali już w stronę solidaryzmu. Ostatecznie 
zaś dochodzi on do ogólnego wniosku, iż solidaryzm w sposób organiczny 
wyrasta z tradycji rosyjskiej (co najwyżej, należałoby uznać w nim jakąś daw-
kę „wkładu zachodniego” oraz wynikające stąd zbliżenie z niektórymi nurta-
mi fi lozofi i zachodniej)67. Elementem łączącym światopogląd solidarystyczny 
z ideałami słowianofi lstwa, Sołowjowem i myślicielami renesansu religijno-fi -
lozofi cznego byłoby – według tej interpretacji – dążenie do ściślejszego współ-
istnienia duchowości i socjalności, czyli uduchowienia sfery społecznej68. 

Spróbujmy w tym miejscu dokładniej określić, czym w istocie jest dla Le-
wickiego solidaryzm? Po pierwsze, fi lozofi czną podbudowę stanowiska soli-
darystycznego należy upatrywać w „światopoglądzie organicznym”. Za na-
turalne zaś jego umocowanie może uchodzić teoretyczne odtworzenie drogi 
od światopoglądu organicznego do solidaryzmu. „Istota solidaryzmu – pod-
kreślał fi lozof – sprowadza się do kultywowania i sublimowania wrodzonego 
instynktu solidarności, poszerzania go poza wąsko rozumiane granice”69. Po 
drugie, stanowisko solidaryzmu jest próbą (oczywiście: wielce dla myślicie-
la obiecującą) wytyczenia „trzeciej drogi”, biegnącej „ponad” indywiduali-
zmem i kolektywizmem. Przyjmuje bowiem, że relacja osoby i społeczeństwa 
nie jest stosunkiem wzajemnego ograniczania i wykluczania, lecz przyjmuje 
charakter „wewnętrznego dopełnienia”. W każdej osobie istnieje więc we-
wnętrzna i konstytuująca ją sfera społeczna („my”). Owo społeczne dopełnie-
nie, przysługujące każdemu „ja”, współkształtuje osobę i tym samym tworzy 
„osobowość społeczną”, ale bynajmniej w całości jej nie stwarza: osoba jest 
„kimś” więcej. Nie można zatem ignorować jej wymiaru społecznego, gdyż 
„ja” jest już zawsze jakoś dookreślone przez tożsamość wynikającą z przyna-
leżności do takiej czy innej grupy: Rosjan, chrześcijan, inżynierów etc. Osoba 
jest częścią społeczeństwa, w którym „naturalnie” istnieje. A z sytuacją taką 
wiążą się też specyfi czne wobec niej wymagania. Służenie na rzecz całości 
społecznej przez daną osobę zostaje tylko wtedy usprawiedliwione, gdy rów-
nież społeczność, do której ona przynależy, służy wyższym wartościom – po-
nadosobowym i ponadspołecznym. W przeciwnym bowiem wypadku mie-
libyśmy (i w rzeczywistości często mamy) do czynienia z różnymi formami 
idolatrii społecznej. Rosyjski fi lozof mówił przede wszystkim o „faszyzmie 
prawicowym” oraz „faszyzmie lewicowym” – rozumiejąc pod tymi nazwami 
narodowy socjalizm i radziecki komunizm. Obydwie zresztą formy – opiera-
jące się na podobnych, a nawet wspólnych podstawach – uznawał za najgor-
sze wersje kolektywizacji, gdyż prowadzące do „kolektywizacji dusz”70. Po 

67  Ibidem, s. 272.
68  S.A. Lewickij, O duchownoj gienieałogii solidarizma, op.cit., s. 296.
69  Idem, Solidarizm kak socialnoje mirowozzrienije, op.cit., s. 270. 
70  Ibidem, s. 271.
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trzecie, solidaryzm odwołuje się do fi lozofi i personalistycznej, i stąd jego na-
zwa może funkcjonować zamiennie z określeniem „personalizm społeczny”. 
Na gruncie wyjściowych założeń solidarysta uznaje istnienie w każdej osobie 
sfery ponadspołecznej – najczęściej religijnej, metafi zycznej, a nawet estetycz-
nej. Z jednej strony, solidaryzm przyjmuje, że istnienie człowieka jako osoby 
ludzkiej poza społeczeństwem, czyli poza „wspólnym czynem”, pozostaje 
egzystencją niepełną, z drugiej zaś – społeczeństwo traktuje w charakterze 
osoby kolektywnej. W każdej zatem osobie można rozgraniczyć jej funkcję 
niższą i wyższą, egoistyczną (egocentryczną) i służebną. Życie we wspólnocie 
zakłada i rozwija wyższe – służebne – zdolności. Na gruncie teorii solidary-
stycznej osoba i wspólnota, a także etyka indywidualna i społeczna, nawza-
jem się określają:

Pojęcia moralne nie pochodzą pierwotnie od społeczeństwa, lecz znajdują swe 
miejsce zastosowania dokładnie w kontekście danego społeczeństwa. Dlatego włą-
czenie osoby w stowarzyszenia społeczne, mimo że w wielu wypadkach jest to po 
prostu konieczność bytowo-sytuacyjna, ma swe etyczne usprawiedliwienie: tylko 
dzięki takiemu włączeniu osoba może przejść szkołę ofi arności i służenia, które są 
konieczne dla rozwoju moralnego zarówno samej osoby, jak i społeczeństwa. Nie 
należy jednak zapominać o tym, że społeczeństwo nie ma prawa do uczynienia 
z siebie ostatecznej miary dobra i zła, że służenie społeczeństwu przez osobę jest 
usprawiedliwione tylko wtedy, gdy także społeczeństwo służy wyższemu celowi 
aniżeli kolektywno-egoistyczne samozadowolenie71.

Solidaryzm (personalizm społeczny) dąży więc do ustanowienia pełnej 
harmonii między osobą i społeczeństwem. I wreszcie, po czwarte, teoria so-
lidarystyczna pozostaje – mówiąc słowami Chomiakowa – syntezą jedności 
i wolności, a to może służyć za punkt wyjścia w próbie ogólnego określenia 
zarówno teoretycznych podstaw, jak i ideologicznego wyrazu rosyjskiego so-
lidaryzmu.

Jak przyznaje myśliciel, pojęcie solidarności pozostaje bliskie idei sobo-
rowości, której klasyczne ujęcie zmierzało w kierunku organicznego połą-
czenia dwóch wymiarów życia duchowo-społecznego: jedności i wolności. 
W związku z tym fi lozof podkreślał, że: „Solidaryzm – to jedność w wolności, 
wolność w jedności”72. Ideologia solidaryzmu – w tym także solidaryzmu le-
żącego u podstaw Związku Ludowo-Pracowniczego (NTS) – sprowadza się 
do swoistej hierarchii trzech zasad: a) uzupełnionego ideami chrześcijański-
mi, idealizmu religijnego, ujmowanego jako teoretyczna podstawa zbioru zasad 
duchowych, wskazujących duchowy sens życia; b) solidaryzmu w sensie właś-
ciwym, będącego w praktyce projekcją społeczną idei braterstwa; oraz c) na-
cjonalizmu, rozumianego w sensie służenia ludzkości opartego na służbie na-
rodowi73. Ukonkretniając ową „jedność jedności i wolności”, można więc za 
rosyjskim fi lozofem powiedzieć, że solidaryzm: „(…) jest całościowym świa-

71  S.A. Lewickij, Tragedija swobody, op.cit., s. 389.
72  Idem, O duchownoj gienieałogii solidarizma, op.cit., s. 296.
73  Idem, Nasze idieołogiczeskoje lico, op.cit., s. 301–302.
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topoglądem społecznym, stawiającym za swój cel wprowadzenie podstaw 
moralności chrześcijańskiej do życia społecznego ludzkości. W tym sensie so-
lidaryzm powinien być rozumiany jako wolna odpowiedź społeczeństwa na 
dążenie ze strony kościoła do jego chrystianizacji”74. Wniosek ten domaga się 
głębszego spojrzenia na religijny wymiar omawianej ideologii.

Solidaryzm jest ideologią świadomie nawiązującą do religii chrześcijań-
skiej, uznaje wręcz siebie za jej „projekcję społeczną”. Jednocześnie stara się 
uniknąć niebezpieczeństw, jakie wynikają z dosłowności odczytania i bezpo-
średnich sposobów aplikowania „prawd” chrześcijańskich w życiu społecz-
nym. W tym sensie jawi się jako stanowisko antymaksymalistyczne. Lewi-
cki utrzymuje, że wreszcie nastał czas rozstania z utopią Raju ziemskiego, 
Królestwa Bożego, ale bynajmniej nie wnioskuje z tego, iżby idee chrześci-
jańskie – duchowe: religijne i kulturalne – miały zostać poświęcone na rzecz 
czysto teoretycznych podstaw ustroju i neutralnej światopoglądowo praktyki 
społecznej. Wprost przeciwnie. W sensie podstawowym solidaryzm należy 
przeto postrzegać jako rozumiane dosłownie „społeczne minimum chrześci-
jaństwa”. Jego rola wzrasta szczególnie w czasach upadku norm i obyczajów 
życia społecznego. „Jest to minimum – utrzymuje fi lozof – w porównaniu 
z ideałem doskonałości chrześcijańskiej, ideałem bezgrzeszności i świętości. 
Ale to »minimum« jawi się zarazem jako »maksimum« w porównaniu z tymi 
zwierzęco-ludzkimi formami życia społecznego, jakie dominują w obecnych 
czasach”75. Solidaryzm odwołuje się zatem do zasad etyki chrześcijańskiej, 
i to w niej upatruje potwierdzenia własnej „misji” społecznej. Zdecydowa-
nie odrzuca koncept „etyki autonomicznej” i utrzymuje, że każda etyka jest 
umocowana w religii. Jak głosi, etyka, która zostałaby pozbawiona oparcia 
na religii, nie mogłaby przezwyciężyć „ciemnych sił” podświadomości76 – co, 
rzecz jasna, należy odczytywać jako opowiedzenie się po stronie Wyszesław-
cewowskiego projektu etyki sublimacji. Etyka skuteczna – w tym również 
etyka społeczna – jest podstawową przesłanką i warunkiem budowania nie 
tylko społeczeństwa solidarystycznego, lecz także każdego względnie stałego 
ustroju społecznego. Myśliciel przyznawał, że solidaryzm jest, i powinien po-
zostać, ideą świecką, która jednakże bierze swe początki ze źródeł religijnych. 
W związku z tym ostatnim podkreślał też potrzebę wyraźnego rozłączenia 
społecznej funkcji Kościoła i państwa, a to w celu przeciwdziałania szkodli-
wym skutkom politycyzacji Kościoła77. 

Rosyjski fi lozof zdawał sobie najwyraźniej sprawę, że w rzeczywistości 
żaden ruch polityczny – a przecież i solidaryzmowi takie aspiracje nie były 
obce – nie może sprowadzać się wyłącznie do programu politycznego. Po-
trzebne jest zaplecze ideologiczne: światopogląd, idea, credo. Ideologię zaś 
można rozumieć w sensie fi lozofi i społecznej, która zawierałaby w sobie rów-

74  Idem, Solidarizm kak socialnoje mirowozzrienije, op.cit., s. 267. 
75  Ibidem, s. 273–274.
76  S.A. Lewickij, Solidarizm i diemokratija [w:] idem, Swoboda i otwiestwiennost’. „Osnowy orga-

niczeskogo mirowozzrienija”. Statji o solidarizmie, Moskwa 2003, s. 287.
77  Idem, Nasze idieołogiczeskoje lico, op.cit., s. 301.
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nież „naukę” o ideale społecznym. U podstaw ideologii, będącej zawsze two-
rem grupowym, odnajdujemy bowiem światopogląd jako konkretny twór in-
dywidualny. Należy zatem uznać, że światopogląd (mirowozzrienije) wyrasta 
z „pierwotnego odczuwania świata”, czyli intuicji bytu (mirooszczuszczenije), 
a ta ostatnia posiada charakter religijny. Mimo to każda fi lozofi a – w tym rów-
nież fi lozofi a solidarystyczna – pozostaje autonomiczna wobec przesłanek re-
ligijnych; chociaż w swej źródłowości, a także na wyższych, tworzonych przez 
nią stopniach syntezy nieomal utożsamia się z nimi78. Ideologia solidarystycz-
na wyprowadza stąd (przede wszystkim: dla siebie) zasadnicze wnioski: 

Solidaryzm z pokorą przyjmuje na siebie rolę ziemskiego sługi chrześcijań-
stwa, podejmuje się „czarnej roboty” [pod postacią] działalności rewolucyjno-
-ideologicznej. Stawia przed sobą zadanie „minimum chrześcijaństwa”, podobnie 
jak prawo jest „minimum moralności”79.

Można przyjąć, że w pewnym sensie Lewicki raz jeszcze – i bynajmniej nie 
jest to przypadek – nawiązał do stanowiska Sołowjowa.

Przyjrzyjmy się następnie – wcale nie mniej ważnemu, a może nawet pod 
pewnym względem zasadniczemu – stosunkowi solidaryzmu do socjalizmu. 
Otóż fi lozof-solidarysta utrzymywał, że w wypadku socjalizmu mamy do 
czynienia z wewnętrzną sprzecznością doktryny. I tak, rozważany od strony 
psychologicznej, jest on formą idealizmu, gdyż kieruje się marzeniem o Kró-
lestwie Bożym na ziemi, ale jednocześnie treść owego „marzenia” czerpie z fi -
lozofi i materialistycznej. To właśnie dlatego przybiera charakter ateistyczny 
– o czym doskonale wiedział już Dostojewski. Sprzeczność tę można sprowa-
dzić do połączenia idealizmu psychologicznego – wyznaczającego cele, i ma-
terializmu fi lozofi cznego – dostarczającego środków do ich realizacji. Rozwa-
żania poświęcone socjalizmowi wpisują się w specyfi cznie rosyjski kontekst 
namysłu nad istotą i charakterem bolszewizmu (szczególnie bliskie byłyby tu 
ujęcia Mikołaja Bierdiajewa, Siemiona Franka i Sergiusza Bułgakowa). Jest za-
tem prawdą, że z formalnego punktu widzenia bolszewizm różni się od mar-
ksizmu, niemniej pod względem „ducha” nie jest on niczym innym, jak tylko 
prostą kontynuacją lub w najlepszym wypadku – „dialektycznym przedłu-
żeniem marksizmu”. Pojawia się zatem pytanie, czy w ogóle byłby możliwy 
w realizacji projekt nie-materialistycznego socjalizmu, a więc socjalizm etycz-
ny? A zatem taki socjalizm, który nie wykazywałby cech makiawelistycznych 
i który zarazem oparty byłby na fi lozofi i idealistycznej? W przekonaniu my-
śliciela odpowiedź potwierdzająca nie jest wcale aż tak niedorzeczna, jak by 
się to pierwotnie mogło wydawać. Owszem, jest on możliwy, ale wymagałby 
etycznej rewizji podstawowego ideału społecznego80. Jednocześnie rewizja ta 
musiałaby być na tyle głęboka, że wręcz wymuszałaby wprowadzenie nowej 
terminologii – a odpowiednią nazwą dla owej nowo powstałej formy socja-

78  Idem, O duchownych osnowach solidarizma, op.cit., s. 307.
79  Idem, O duchownoj gienieałogii solidarizma, op.cit., s. 298–299.
80  Idem, Socializm i solidarizm, op.cit., s. 278. 
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lizmu („neosocjalizmu”) mógłby być właśnie „solidaryzm”. Myśliciel zdaje 
się zatem traktować solidaryzm w kategoriach – nieco skrytych – socjalizmu 
„rewizjonistycznego”. Byłoby to stanowisko wyrastające wprost z opozycji 
wobec socjalizmu autorytarnego, rozumianego jako aplikacja zasad marksi-
zmu. I w tym właśnie sensie mielibyśmy do czynienia z (neo)socjalizmem 
antymarksistowskim.

Co prawda – jak przyznaje Lewicki – można by solidaryzm nazwać socja-
lizmem chrześcijańskim, aczkolwiek lepiej tego nie czynić, i to przynajmniej 
z dwóch ważkich powodów. Po pierwsze, w każdym chrześcijańsko-socjali-
zującym ruchu społecznym istnieje spore niebezpieczeństwo doprowadzenia 
do „zeświecczenia chrześcijaństwa” (a to byłoby działaniem wbrew ewange-
licznemu przesłaniu, poświadczającemu, że „Królestwo Boże nie jest z tego 
świata”81). Dlatego też pomny lekcji Dostojewskiego (zapisanej na kartach 
Braci Karamazow) i w pełni świadom zgubnych skutków nadmiernej socjali-
zacji religii chrześcijańskiej solidaryzm opowiada się za „ukościelnieniem” 
sfery społecznej82. W sytuacji konkurencji dwóch porządków, ich walki o pry-
mat, przyznaje więc pierwszeństwo temu, co religijne, przed tym, co spo-
łeczne. I po drugie, socjalizm uznaje prymat społeczeństwa nad osobą, na co 
z kolei w żadnej mierze nie może przystać solidaryzm, opowiadający się za 
bezwzględnym pierwszeństwem osoby ludzkiej. Dla solidaryzmu bowiem 
jedyną właściwą podstawą fi lozofi czną nieodmiennie pozostaje personalizm 
społeczny. Można rzec, że taka radykalna rewizja socjalizmu – dokonana pod 
kątem zasad etyki chrześcijańskiej i fi lozofi i personalistycznej – prowadzi 
na mocy samej wewnętrznej logiki wywodu do zasad solidaryzmu. Dlate-
go też Lewicki wyprowadza konkluzje, które można by uznać za przesłanie 
do „braci-socjalistów”. Utrzymuje, że de facto tylko solidaryzm potrafi  wy-
pełnić misję, której podjął się socjalizm i, co więcej, powinien przyczynić się 
do „urzeczywistnienia Prawdy Bożej w życiu społecznym ludzkości” (poja-
wia się więc postulat socjalizmu chrześcijańskiego). Ujmując to paralelnie do 
„agitacyjnego” charakteru socjalizmu, można zapewne powiedzieć, że także 
solidaryzm wzywa do rewolucji. Niemniej – mówiąc słowami Bierdiajewa – 
przede wszystkim powinna być to „twórcza rewolucja ducha”83. A to, rzecz 
jasna, stanowi ogólnie znany leitmotiv w duchowych i społecznych dziejach 
ludzkości, wypełnionych dość pokaźną liczbą religijno-społecznych, ale także 
fi lozofi cznych nurtów odnowicielskich. 

Kolejnym istotnym zagadnieniem w ramach teorii solidarystycznej, jakie-
go na pewno w niniejszych rozważaniach nie można pominąć, jest jej sto-
sunek do demokracji. Lewicki mówi o trzech podstawowych znaczeniach 
demokracji. W sensie pierwotnym jest ona rozumiana jako a) ustrój łączący 

81  Cytując dosłownie: „Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd” (J 18, 36).
82  Mówił – rozwijając tezy Iwana – o. Paisjusz: „Wedle rosyjskiego rozumu i wiary, to nie 

Kościół jednak powinien przerodzić się w państwo, jako forma wyższa w niższą, ale owszem, 
państwo powinno w końcu dostąpić zaszczytu bycia jedynie Kościołem i niczym ponadto. 
Amen, amen!” (por. F. Dostojewski Bracia Karamazow, op.cit., s. 77).

83  Por. S.A. Lewickij, Socializm i solidarizm, op.cit., s. 281.
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poszczególne wolności osobowe i autonomię zrzeszeń, który opiera się na 
władzy ludu (narodoprawije), działającego w ramach państwa prawa. Filozof 
chętnie przyznaje, że z takim rozumieniem idei demokratycznej solidaryzm 
stoi w całkowitej zgodzie. Innym wymiarem, i realnym jej „wcieleniem”, jest 
b) demokracja liberalna, która zdaje się utożsamiać wolność z mechaniczną 
sumą egoistycznych jednostek. Tym sposobem, opierając się na etyce egoizmu 
rozumnego, zamienia ona ideę wolności w interes prywatny. Chociażby tylko 
z tego względu należy ją uznać za przeciwstawną solidaryzmowi – podobnie 
zresztą jak i postawa egoistyczna pozostaje w sprzeczności z ideą solidarno-
ści. Wreszcie istnieje c) demokracja formalna, która opiera się na absolutyzacji 
własnych cech wtórnych i wskutek tak rozumianej „formalizacji” prowadzi 
nie tylko do osłabienia, ale także zanegowania podstaw, z których sama wy-
rasta. Zatraca więc „ducha demokratyzmu” na rzecz oznak zewnętrznych, 
jej „treść” sprowadza się wyłącznie do takich wyosobnionych i rozczłonko-
wanych elementów, jak wolne wybory, istnienie parlamentu etc. Co prawda, 
cechy te wzięte same w sobie, a tym bardziej wbudowane w realną demo-
krację, są konieczne i wartościowe, ale wcale nie wyczerpują całej możliwej 
treści życia demokratycznego. Myśliciel wskazuje bowiem na niebezpieczeń-
stwo, wiążące się z możliwością przesłonięcia przez demokratyczne „formy” 
zgoła niedemokratycznej „treści” ustroju, w którego ramach tylko odgrywa 
się pseudo-demokratyczne przedstawienia. W przekonaniu Lewickiego (i nie 
tylko) właśnie z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w rzekomo zdemokra-
tyzowanym państwie radzieckim. Zbędną jest rzeczą dodawać, że z tą opcją 
„demokratyzmu” solidaryzm nie może i nie chce mieć nic wspólnego. 

Zapytajmy: Na czym zasadza się stosunek ideologii solidarystycznej do 
demokracji? Solidaryzm staje w opozycji – co wcale nie powinno zaskaki-
wać – do demokracji liberalnej, chociaż – jak podkreśla Lewicki – stara się 
z niej zachować wszystko, co najważniejsze: wolność inicjatyw indywidu-
alnych, swobody obywatelskie etc. W myśl tego stanowiska zarówno idea, 
jak i praxis demokracji wymagają istotnych poprawek, które wniosłyby w nią 
ducha solidaryzmu. Nadzieję na przyszłość ustroju demokratycznego fi lozof 
łączył bowiem z demokracją personalistyczną (scil. solidaryzmem). W ten 
sposób solidaryzm może odegrać rolę „dopełnienia”, a nawet „spełnienia” 
demokracji (solidarismus democratio non tollit, sed perfi cit). Nadto ogólnikowo, 
ale za to w aforystycznym ujęciu, istotę solidaryzmu da się sprowadzić do 
równania: „wolności demokratycznych plus gwarancji ich zachowania”84. 
Cóż tak naprawdę może to oznaczać? Czy demokracja jest takich gwarancji 
pozbawiona? W przekonaniu Lewickiego – a także innych zwolenników ro-
syjskiej ideologii solidarystycznej – czas demokracji liberalnej przeminął nie-
odwołalnie, a jej miejsce powinna zająć nowa forma ustrojowa, jaką jest de-
mokracja solidarystyczna. W planie życia religijno-społecznego opierająca się 
na „soborowości” (sobornost’), w wymiarze społeczno-politycznym natomiast 

84  Idem, Nasze idieołogiczeskoje lico, op.cit., s. 303 (w zapisie oryginalnym zdanie podkreślo-
ne).
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odwołująca się do solidarności (solidarnost’)85. Jest to demokracja, która odrzu-
cając zasadę „ekonomizmu”, zniosłaby bezwzględny prymat interesu mate-
rialnego, a tym samym akumulacja kapitału przestałaby stanowić wyłączny 
cel jej istnienia. Nie oznacza to oczywiście, że demokracja solidarystyczna po 
prostu ignoruje społeczną i ludzką doniosłość ekonomii. Sfera ekonomiczna 
winna bowiem stanowić część jej „troski”, dotyczącej samych podstaw „jed-
ności duchowej” społeczeństwa. I wreszcie wychodząc z podobnych przesła-
nek, a także wprost odnosząc się do sfery ekonomicznej, „nowa” demokracja 
opowiedziałaby się za ograniczonym interwencjonizmem („dyryżyzmem”). 
W wymiarze życia gospodarczego wymagałaby więc wprowadzenia umiar-
kowanego nadzoru państwowego nad sektorem gospodarki prywatnej. Te-
oria solidaryzmu formułuje zatem postulat „organicznego”, harmonijnego 
współistnienia – dosłownie pojętego współdziałania – inicjatywy prywatnej 
i kontroli państwowej86.

Jak przyznaje myśliciel, demokracja opiera się na dwóch fundamentalnych 
zasadach: wolności osobowej oraz państwie prawa. A wolność i prawo na-
wzajem uzupełniają się. Jeśli wolność bez ograniczenia prawnego wyradza się 
w anarchistyczną samowolę, to z kolei państwo prawa – pozbawione własnej 
„treści”, jaką stanowi wolność – przekształca się w biurokrację. Dowodem nie 
wprost na wzajemne warunkowanie się obydwu stron tego „demokratyczne-
go równania” jest spostrzeżenie, że zarówno faszyzm, jak i komunizm, ne-
gując wolność osobową, musiały jednocześnie odrzucić ideę państwa prawa, 
i tym samym „podmienić” ją przez dwa różne, aczkolwiek bliźniaczo do siebie 
podobne, typy państw policyjnych. Realizacja ustroju demokratycznego wy-
maga zatem dojrzałości od wszystkich uczestników życia-w-demokracji, któ-
rzy jednak zazwyczaj chcieliby je „kształtować” na swój własny obraz. Wyma-
ga to bowiem umiłowania wolności i poszanowania prawa – a tego nauczyć 
się trzeba w etyczno-społecznej praktyce. Po doświadczeniach pierwszej po-
łowy dwudziestego stulecia stało się oczywiste przekonanie, że demokracja 
w swym dotychczasowym kształcie wymaga dość daleko idących poprawek. 
Propozycją może być „ustrój ludowo-pracowniczy”, który skutecznie realizo-
wałby wytyczne solidaryzmu rosyjskiego. Uległyby w nim znacznemu ogra-
niczeniu zarówno samowola (władzy i mas), jak i różne formy współczesnej 
demagogii. A zatem – według tego projektu – solidaryzm mógłby skutecznie 
zabezpieczać demokrację przed rodzącymi się z jej wnętrza zagrożeniami. Na 
poziomie społecznym natomiast ideologia ta łączyłaby wolność negatywną 
i pozytywną. Z jednej strony, prawnie ograniczałaby i poddawałaby pod nad-
zór odpowiedzialności moralnej wolność negatywną, z drugiej zaś – tworzy-
łaby nieograniczone możliwości realizacji wolności pozytywnej. Tym samym 
„służyłaby” i działałaby na rzecz dobra narodowego i (naj)wyższych wartości. 
I w ten właśnie sposób samą istotę solidaryzmu można by sprowadzić do „or-
ganicznego” połączenia patosu wolności i etosu służby. 

85  Idem, O duchownoj gienieałogii solidarizma, op.cit., s. 297.
86  Idem, Solidarizm kak socialnoje mirowozzrienije, op.cit., s. 274.
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Oczywiście, służba wartościom wysokim nie może być pełniona pod ja-
kimkolwiek przymusem. Solidaryzmu nie da się utożsamić z przemocą ideo-
logiczną, i z tego też względu (przynajmniej na poziomie deklaracji) odmawia 
on przyjęcia na siebie „formy” ideokracji. Chociaż – co sygnalizuje myśliciel 
– istnieją też poważne zarzuty, stawiane przez jego ideowych i politycznych 
przeciwników, którzy a contrario w ideologii solidarystycznej dopatrują się 
jawnych skłonności ideokratycznych, a nawet więcej, wskazują na wpisane 
w nią zagrożenie „nowym totalitaryzmem”. Wydaje się, że zarzuty te dotyczą 
przede wszystkim stosunku solidaryzmu do religii i narodu (scil. państwa 
narodowego).

Skąd biorą się powyższe zastrzeżenia? Otóż jest prawdą, że solidaryzm od-
rzuca indyferentyzm religijny. A ten z kolei pozostaje podstawą demokracji 
liberalnej, dążącej do rozgraniczenia sfer życia społeczno-państwowego i re-
ligijnego, co w rezultacie sprowadza tę ostatnią do wymiaru li tylko świato-
poglądu prywatnego. Niepożądanym skutkiem tego społecznego „zobojęt-
nienia” na sferę religii okazała się postępująca prywatyzacja etyki, w wyniku
czego doszło do „podmiany” etyki ogólnoludzkiej przez różne etyki indywi-
dualne, grupowe, partyjne etc. Na opuszczone przez religię i etykę miejsce 
wkroczyły rozliczne „ideomanie”, spośród nich zaś najbardziej spektaku-
larnymi okazały się ideologie faszyzmu i bolszewizmu. Wbrew zaistniałym 
tendencjom fi lozof uparcie podkreślał, że europejska kultura pozostaje chrześ-
cijańska. Głęboko świadom tej prawdy solidaryzm powinien dążyć do ustano-
wienia reguł życia społecznego, które byłyby oparte na zasadach ogólnoludz-
kich, a to właśnie wymaga odwołania się do etyki chrześcijańskiej; w niej to 
bowiem upatruje źródeł i gwarancji swej uniwersalności. Można powiedzieć, 
że solidaryzm stawia problem wolności w sposób radykalny, dąży do pełnej 
realizacji jedności wolności negatywnej i pozytywnej. „Uduchowiającą ideą demo-
kracji – pisał Lewicki – jest idea wolności, ale nie wolność od idei”87. Nie chodzi 
tutaj wyłącznie o zapewnienie „przestrzeni” dla wolności, lecz o jej „spełnie-
nie”. Solidaryzm jest wszak próbą zbudowania światopoglądu na podstawie 
„treści” wolności pozytywnej. Ma to zarazem oznaczać, że posiada on ambicje 
stworzenia warunków wolności światopoglądowej. Uznaje zasadę wolności 
przekonań – w tym również stanowisk fi lozofi cznych, chociażby nawet ma-
terialistycznych. Zakłada ponadto – co przeciwstawia statusowi marksizmu 
w ZSRR – emancypację fi lozofi i od państwa. Wytyczna ta dotyczy również 
planowanego państwa solidarystycznego, które powinno pozostawać nade 
wszystko państwem prawa. W wypadku przyszłej, „nowej” Rosji opowiada się 
za „państwem prawosławnym”, którego jednak nie należy mylić z upaństwo-
wionym prawosławiem – sprawa ma się zatem analogicznie jak w wypadku 
zasady „ukościelnienia świata” przeciwstawianej negatywnym skutkom „ze-
świecczenia Kościoła”. I w podobnym też sensie należy mówić o państwie so-
lidarystycznym, będącym przeciwieństwem „solidaryzmu państwowego”88.

87  Idem, Nasze idieołogiczeskoje lico, op.cit., s. 304.
88  Idem, Solidarizm i diemokratija, op.cit., s. 289.
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Ostatnim ważnym kontekstem, który wypada w tym miejscu poruszyć, 
jest stosunek solidaryzmu do „sprawy rosyjskiej”. Podstawowe zadanie, jakie 
stanęło przed solidaryzmem rosyjskim, stanowi bowiem postulat odrodzenia 
Rosji na fundamencie nowego, solidarystycznego ideału. Jednocześnie ruch 
solidarystyczny powinien zachować swe znaczenie uniwersalne: nie tyle ne-
gować demokrację, ile ją konsekwentnie realizować. Jednakże, dodajmy, na 
własnych warunkach. W przekonaniu rosyjskiego myśliciela solidaryzm jest 
zatem próbą: „(…) stworzenia światopoglądu wolności pozytywnej i jej pro-
jekcji w płaszczyznę społeczno-polityczną, a szczególnie w kształt przyszłego 
ustroju Rosji”89. Narzędziem służącym realizacji tych celów powinien stać się 
Związek Ludowo-Pracowniczy, którego wytyczne Lewicki ujmował w nastę-
pujących słowach: „Związek jest bractwem walczącym, opartym na zasadzie 
służby. Służby Rosji. Ale nie każdej Rosji”90. „Służenie” przyszłej Rosji musi 
być wymierzone przede wszystkim – co wprost wynika z sytuacji historycz-
nej – przeciwko bolszewickiej Rosji, gdyż sama „idea” rosyjskiego państwa 
solidarystycznego wymaga zwalczenia systemu radzieckiego. 

Osobnym zaś problemem pozostaje domniemany, niekiedy wprost wska-
zywany i inkryminowany – a przecież też otwarcie deklarowany – nacjona-
lizm, stanowiący integralną część ideologii solidaryzmu rosyjskiego. Odno-
sząc się do tego problemu, Lewicki starał się przede wszystkim podkreślać, 
że w przeciwieństwie do faszyzmu solidaryzm rosyjski nie czyni z żadnego 
narodu (w tym i rosyjskiego) kryterium dobra i zła. (Czyżby więc na swój 
sposób postarano się odrobić lekcję Sołowjowa?). Odrzucając „patriotyzm 
radziecki”, nacjonalizm solidarystyczny wykazuje też odmienność od hi-
storycznie znanych jego wersji europejskich. Wyciąga on bowiem historycz-
ne, praktyczne i (chyba również) taktyczne wnioski z często ignorowanego 
i zapoznawanego faktu, że państwo rosyjskie było i jest „rodziną narodów”, 
a zatem i przyszła Rosja powinna tworzyć państwo wielonarodowościowe. 
W celu uniknięcia sytuacji przymusu albo wręcz wybuchu kolejnej wojny do-
mowej należałoby przyznać prawo do „nie-solidarności” z nowo powstają-
cym rosyjsko-solidarystycznym państwem tych narodów (w dobrym i złym 
sensie z państwowością rosyjską złączonych w ciągu wieków), które nie od-
najdują w sobie głębokiego poczucia przynależności do rosyjskiej przestrzeni 
historyczno-kulturalnej, nie czują „wszechrosyjskiej soborowości”. Należy 
więc zarówno teoretycznie, jak i praktycznie uznać ich prawo do niewcho-
dzenia w skład nowego, planowanego państwa. Decyzja taka powinna za-
paść w sytuacji wolnej od wewnętrznego i zewnętrznego przymusu. Czysto 
technicznym zaś sposobem rozstrzygnięcia przynależności państwowej po-
winien stać się demokratyczny plebiscyt91. 

89  Idem, Nasze idieołogiczeskoje lico, op.cit., s. 304–305 (w zapisie oryginalnym zdanie pod-
kreślone).

90  Ibidem, s. 300.
91  Ibidem, s. 301.
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* * *

Solidaryzm nie może uciec przed ideologią. Wszakże brak ideologiczno-
ści prowadziłby do zaprzestania walki z wciąż groźnym dziedzictwem bol-
szewizmu. A nie jest to front jedyny, chociaż – biorąc pod uwagę ówczesną 
sytuację geopolityczną – najważniejszy. Mówiąc ogólnie, współczesna poli-
tyka powinna się stać ideologią praktyczną, gdyż w przeciwnym wypadku 
pozbawiona swoich „przewodnich” idei przeradza się w szkodliwe polity-
kierstwo. W ocenie rosyjskiego fi lozofa, ówczesny komunizm był o wiele bar-
dziej ideologiczny niż „uśpiona”, zagubiona w swych „wolnościach” demo-
kracja. Przeciwdziałanie niebezpiecznym wpływom „ideologii zła” wymaga 
zatem wypracowania innej ideologii (w sensie negatywnym rozumianej jako 
kontrideologia), która jednak oparta byłaby na samej „naturze rzeczy”, czyli 
realnych antropologiczno-społecznych przesłankach. W tym sensie rolę moc-
nego zaplecza ideologicznego może odegrać solidaryzm. Próbując natomiast 
rozstrzygnąć pytanie, czy jest to jeszcze fi lozofi a, czy może raczej już ideolo-
gia (?) – nie można zapominać, iż ideologia jest traktowana przez rosyjskiego 
myśliciela jako twór grupowy, niemniej odwołujący się do wypracowywa-
nego indywidualnie światopoglądu. Pozostając w zgodzie z tym rozróżnie-
niem, należy więc przyjąć, że Lewicki buduje światopoglądowe podstawy ideo-
logii. Uwaga fi lozofa jest ześrodkowana na problematyce fi lozofi cznej, czyli 
w jego rozumieniu – właśnie światopoglądowej. W świetle zaś tych ustaleń 
nie powinien dziwić fakt, że tak mało wypowiadał się on na tematy, które do-
tyczyły już konkretnych rozwiązań programowych oraz organizacyjnych so-
lidaryzmu rosyjskiego; najwyraźniej pozostawiał je działaczom i politykom 
Związku Ludowo-Pracowniczego 92. 

W ujęciu Lewickiego solidaryzm rosyjski miał być swoistą realizacją 
(jedną z możliwych – dodajmy) idei soborowości. Myśliciel niejednokrotnie 
podkreślał, że „istotę” wypracowywanego przezeń stanowiska solidarystycz-
nego można sprowadzić – co nie oznacza redukowania jej wielopłaszczyzno-
wości – do wolności organicznej, czyli realnej harmonii wolności negatyw-
nej i pozytywnej, która w bliższej czy dalszej perspektywie powinna się stać 
odpowiednikiem (jeśli nie wprost wcieleniem) zasady zgodności „jedności 
i wolności”, a zatem religijnie, społecznie i politycznie określonej idei soborowości.

92  Symptomatyczne jest również to, że w pisanej z pozycji politologicznych książce Any 
Pouvreau (Une Troisième voie pour la Russie, Paris–Montréal 1998), poświęconej między innymi 
wypracowywanym w okresie powojennym założeniom programowym Związku Ludowo-Pra-
cowniczego, nazwisko rosyjskiego fi lozofa nie pojawia się ani razu! Odpowiedzią na to milczenie 
może być następująca wypowiedź: „Nie tylko Lewicki rozwijał solidaryzm, ale to właśnie w jego 
dziełach koncepcja zyskała mocny fundament religijno-fi lozofi czny, stała się nieodłączną częścią 
historii myśli rodzimej, zyskała możliwość dalszej formacji i rozwoju” – pisze M. Tiurenkow, 
Russkij fi łosof-solidarist (K 95-letiju S.A. Lewickogo) [w:] Portriet solidarizma. Idiei i liudi, (red.) W.A. 
Siendierow, Moskwa 2007, s. 212.



VI. ZAKOŃCZENIE: PRÓBA WNIOSKÓW

Na zakończenie tych rozważań warto przede wszystkim podkreślić, że 
Wyszesławcew może być ujmowany jako fi lozof w pełni ludzkiej, czyli wolnej 
drogi do Absolutu, co też – spoglądając na całokształt jego twórczości fi lozofi cz-
nej – doskonale „rozpisuje się” na teorię etyczną i fi lozofi ę społeczną. Droga 
zakreślona przez perspektywę Absolutu różni się od drogi Pseudo-Absolutu; 
różni się tak dalece jak bycie wolnym od stanu zniewolenia. Podstawowe po-
jęcie sublimacji, które w teorii etycznej opisuje „drogę wzwyż”, znajduje swe 
zwieńczenie w granicznym pojęciu Absolutu. Tak więc etyka zostaje przez 
fi lozofa „ugruntowana” w religijnej metafi zyce wolności. Problematyka wol-
ności – rozpracowana w ramach etyki sublimacji jako antynomia prawa i ła-
ski – jest przezeń rozwijana z kolei w ramach wolności społecznej. W opisie 
rzeczywistości społecznej rzuca się w oczy szeroko ujmowany jego negatyw-
ny składnik, któremu jednak myśliciel próbował przeciwstawiać „ideał po-
zytywny”. 

Wyszesławcew wskazywał na niebezpieczeństwo profanacji, ruchu za-
niżającego, co podkreślał zwłaszcza na gruncie etyki. Teoria profanacji zo-
stała jednak zastosowana i rozwinięta także w ramach fi lozofi i społecznej. 
Wszak za najdobitniejsze i najniebezpieczniejsze przykłady profanacji uznał 
freudyzm i marksizm – ale nie wyłącznie. Przekonywał, że globalnie ujęty 
charakter dwudziestowiecznej cywilizacji został naznaczony owym „pa-
tosem profanacji”. Mimo pewnych anachronizmów treść Kryzysu kultury 
industrialnej pozostaje nadal aktualna i intrygująca, doskonale też wpisuje 
ponadczasowy sens w kontekst historyczny. Pozostając świadectwem wciąż 
zmiennych dziejów kultury (w szerokim sensie), dzieło to stanowi zarazem 
uniwersalne przesłanie, na kartach którego autor odnosi się do zasadniczych 
kwestii społeczeństwa na miarę tworzącego je człowieka. Co prawda, źródła 
„poniżenia” osoby ludzkiej w kulturze industrialnej sięgają czasów o wiele 
wcześniejszych, ale właśnie w opisywanym okresie te tak destrukcyjne dla 
konkretnych ludzi i społeczeństw tendencje wystąpiły ze wzmożoną siłą (wy-
starczy przypomnieć jeden z takich syndromów, jakim stał się w XX wieku 
zadziwiający powrót zasady wodzostwa).

Z jednej strony, analiza doraźnych zagrożeń i z drugiej – odwołanie się 
do wcześniejszych ustaleń etyki sublimacji (etyki zawartej implicite w fi lozofi i 
społecznej) prowadziło myśliciela do ważnych, „liberalizujących” wniosków. 
Otóż dopiero wyzwalające „poddanie się” sugestii religijnej może unieszkod-
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liwić i nareszcie znieść poniżającą zależność od hipnozy władzy. Najgłębsza 
bowiem profanacja jaźni ludzkiej dokonuje się w sytuacji bezpośredniej za-
leżności od zewnętrznej wobec niej instancji, ustanawiającej relację władzy, 
która ze swej natury dąży do hipnotycznego podmienienia „ja” przez swój 
własny „obraz”. Inaczej mówiąc, ustanowienia siebie kosztem człowieka. Tak 
rozumiana profanacja, znosząca „prawdziwą”, czyli bogo-ludzką hierarchię 
wartości, prowadzi do subordynacji. W wymiarze politycznym przyjmuje po-
stać systemu, w którym władza ustanawia sztywny hierarchizm społeczny, 
wzmacniany wydatnie przez nieprzerwanie rosnący w siłę aparat industria-
listyczny. W wyniku zaś takiego „społecznego dryfu” władza zostaje ściśle 
zespolona z aparatem biurokratycznym i prostą drogą zmierza do ustano-
wienia ładu technokratycznego. Immanentne zło industrializmu sprowadza 
się więc do tego, że człowiek – gubiąc swą wolność (a właściwie należałoby 
powiedzieć, że wolność została mu odebrana) – staje się zaledwie środkiem 
do celów pozaludzkich. Czyż bowiem w sytuacji tej nie chodzi wyłącznie 
o wydajność pracy i przejęcie całkowitej kontroli nad „pracownikiem”, które-
go zresztą tylko jednostronnie i prakseologicznie ujęta cecha funkcjonalności 
decyduje o przynależności do społeczeństwa? Społeczeństwa, w jakim czło-
wiek został de facto sprowadzony do niższych hierarchicznie poziomów bytu. 
W praktyce życia współczesnego idolizm wartości względnych doprowadził 
zatem do zatracenia wolności, w konsekwencji czego niemal całkowicie za-
gubiono w niej odniesienie do Absolutu jako jedynej gwarancji wolności, ini-
cjującej sytuację otwarcia na wartości i ich realizację. W sukurs przychodzi 
fi lozofi a, a zwłaszcza oczyszczający charakter redukcji fi lozofi cznych, odsła-
niających niejako kolejne stopnie doctae ignorantiae. Dzięki temu ponownie 
otwiera się perspektywa wolności – „absolutne otwarcie”, czyli możliwość 
istnienia w perspektywie Absolutu. 

Tym samym staje się, według Wyszesławcewa, możliwe współistnienie 
wolnego „ja” i wolnego „ty”, czyli innymi słowy – ustanawia się również so-
borowość bytu społecznego. Jeśli bowiem wolność opiera się na „przekrocze-
niu”, dokonuje się w transie, to przez metafi zycznie ugruntowaną hierarchię 
wartości (przede wszystkim wolność i sprawiedliwość) uzyskujemy podsta-
wę autonomii jaźni i społeczeństwa. To, co wyższe w hierarchii warstw by-
towych, zawiera w sobie „naddatek” względem tego, co niższe: obejmując 
wszystko, to czym było („było i jest”), wnosi zarazem coś nowego, czym się 
staje („jest i będzie”). Droga do Absolutu – być może lepiej powiedzieć: droga 
wyznaczająca perspektywę absolutną – pozostaje otwarta, a sama wolność 
jawi się na niej jako ufundowana odgórnie. 

Za podstawowe zasady życia społecznego myśliciel uznawał prawo i wła-
dzę, a właściwie – antynomię prawa i władzy. Postulował prawną sublima-
cję władzy po to, aby na miejsce subordynacji (stosunek władzy) ustanowić 
wolną koordynację (stosunek prawny). Pamiętamy, oczywiście, że nie jest 
to podział czysto zewnętrzny i wykluczający. Demokracja staje się na pew-
no szansą realizacji zasady sprawiedliwości, rozumianej jako w pełni wolna 
wspólnota tworzona przez autonomiczne osoby oraz autonomiczne wspól-
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noty. Dla Wyszesławcewa demokracja nie jest tylko projektem politycznym. 
Rosyjski fi lozof okazuje się dość radykalnym demokratą, dla którego sama fi -
lozofi a demokracji stanowi już częściową realizację i społeczną konkretyzację 
wolności. Pozostaje przekonany, że prawdziwe zasady demokracji wynikają 
zarówno z duchowych przesłanek chrześcijaństwa, czyli duchowości wnoszącej 
postulat sprawiedliwości wobec każdej osoby ludzkiej, jak i intelektualnych 
zasad wyrosłych na glebie fi lozofi i klasycznej, przyjmujących postać „parlamen-
taryzmu fi lozofi cznego”, czyli tak naprawdę dynamicznego zespołu idei, 
stanowiących podstawę dialektycznego i dialogicznego charakteru życia-w-
-demokracji. Utrzymuje, że demokracja powinna objąć sobą jak najszersze 
dziedziny kultury, polityki i ekonomii (stąd wyniknął postulat demokracji 
gospodarczej), a zatem przeniknąć też całokształt życia społecznego. A z tak 
rozumianym demokratyzmem zdaje się wiązać predeliberatywny rys kon-
cepcji demokracji. Wydaje się więc, że w demokracji, i to nawet jeśli ująć ją 
pod kątem tradycji na wskroś okcydentalnej, może odnaleźć właściwe sobie 
miejsce – co ważne: wydatnie wzbogacając jej treść – rosyjska idea soboro-
wości. Filozof jawi się zatem jako myśliciel dość udatnie łączący dwie tra-
dycje duchowo-intelektualne, czyli rosyjską i zachodnioeuropejską. Obydwie 
te perspektywy spotkały się zresztą w rozważaniach poświęconych sprawie 
fundamentalnej: demokratycznemu charakterowi życia-w-społeczeństwie. 
Tak więc predeliberatywny demokratyzm Wyszesławcewa, wynikający 
z przyjętej przezeń idei demokracji – jak to staraliśmy się wyżej wykazać – łą-
czył się nieco zaskakująco z ideą soborowości, która niejako „odsłaniała się” 
u podstaw życia-w-demokracji. W wyniku tego każda prawdziwa wspólnota 
(w tym również narodowa) mogła być postrzegana jako wewnętrznie wolna 
i pluralistyczna, a także współtworząca siebie w każdej przynależącej doń 
jednostce. Tym samym stało się również możliwe przeprowadzenie apologii 
demokracji tout court. 

Przechodząc do uwag uwzględniających aspekt komparatystyczny moż-
na przyjąć, że u wszystkich trzech myślicieli, do których odwoływaliśmy się 
w niniejszej książce, etyka jest traktowana jako podstawa do dalszych roz-
ważań z zakresu fi lozofi i społecznej. Tak przynajmniej wynika z przeprowa-
dzonych analiz. W innej, ale równie uprawnionej perspektywie, można by 
zapewne rzec, iż ta ostatnia staje się mniej lub bardziej „rozpisaną” na „role 
społeczne” konsekwencją założeń etycznych. U podstaw tych rozważań moż-
na więc odnaleźć podskórny namysł nad relacją łączącą wolność fi lozofi czną 
i wolność polityczną. Problematyka teoretycznych i praktycznych aspektów 
wolności, theoria et praxis w fi lozofi i wolności, bezpośrednio wiąże się z sytu-
acją myślenia o wolności. W jej zaś tle nieustannie czai się niebezpieczeństwo 
duchowego, intelektualnego i społecznego zniewolenia; co zresztą stanowi 
istotny pendant do pogłębionego namysłu nad problemem ludzkiej wolno-
ści. Czy zatem tak rozumiana fi lozofi a wolności ma przed sobą przyszłość? 
I zapytując dalej: Czy rozważania rosyjskich fi lozofów zachowują swą aktu-
alność? Nigdy dość podkreślania, iż „sprawa wolności” nie jest zamknięta, 
a tym bardziej – raz na zawsze zagwarantowana. Wiąże się to z samą natu-
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rą wolności. Domaga się ona bowiem nieustannego myślenia wolności, a taką 
ważną częścią europejskiego namysłu nad nią może się okazać (a w naszym 
przekonaniu – po prostu jest nim) rosyjska fi lozofi a. Za przykład mogą posłu-
żyć demokratyzm soborowy, personalizm komunitarny i solidaryzm rosyj-
ski. Wszak wszystkie trzy propozycje intelektualne, w takiej czy innej formie 
i w różnym zakresie, odwołują się do koncepcji „wolnej wspólnotowości”, 
a tym samym umożliwiają reinterpretację rosyjskiej idei soborowości. 

Idea soborowości w ujęciu Chomiakowa była mimo wszystko traktowana 
jako ideał eklezjastyczny – pozostawała przeto jakością duchową, ukierunko-
waną ku wieczności. Radykalniejsze jej ujęcie spotykamy na gruncie eschato-
logizmu Bierdiajewa, i to tak dalece idące, że nadawany jej przez myśliciela 
sens zdaje się już przekraczać możliwości społecznych ujęć idei wspólnoto-
wości (co nie oznacza, że fi lozof ten nie wypowiedział wielu kwestii, które 
pozostają istotne dla pełniejszego zrozumienia idei soborowości). Projekt jej 
społecznej konkretyzacji można za to wyraźnie odczytać na gruncie solidary-
zmu Lewickiego, gdzie nastąpiło zbliżenie myśli teoretycznej do jej aspektu 
praktyczno-politycznego; chociaż trzeba również przyznać, że fi lozof-solida-
rysta dość udatnie bronił autonomiczności rozważań fi lozofi cznych przed ze-
wnętrzną, czysto polityczną ingerencją. W ujęciu zaś Wyszesławcewa soboro-
wość została wprost wpisana w perspektywę społeczną, dzięki czemu zdołał 
on osadzić swą fi lozofi ę w tkance historii, co też nadało jej swoiste ukierun-
kowanie czasowe, nieodłączne od współ-bycia osób, które jest zarazem byciem-
-w-społeczeństwie. Soborowość zawsze bowiem poprzedza poziom „bytu” 
społecznego, a tym samym od wewnątrz go konstytuuje. Owo poprzedzanie 
dotyczy, oczywiście, porządku metafi zycznego, a nie czasowego. 

W jednym z podstawowych znaczeń soborowości odnajdywanych u Cho-
miakowa można ją określić jako jedność w wielości, a zatem i rozumieć stano-
wioną przez nią „całość” jako „wielo-jedność” ukierunkowaną aksjologicznie 
ku wymiarowi wolności i prawdy. Wydaje się, że wszyscy trzej przywoły-
wani w książce myśliciele zmierzają do przekroczenia „paradoksu soboro-
wości”, a próbują to osiągnąć poprzez rozjaśnienie relacji łączącej jej cechy 
konstytutywne: wolność i jedność. Bierdiajew „uparcie” dąży ku wolności. 
Libertas suprema est – mógłby zaiste powiedzieć. Lewicki w swoim myśleniu 
najwyraźniej kieruje się w stronę jedności, co też znajduje wyraz w dowartoś-
ciowaniu społecznej cechy solidarności; tak więc wolność najpełniej realizuje 
się jako wolność w jedności. 

W takiej zaś konfi guracji Wyszesławcew zajmuje stanowisko dość wy-
ważone, a nawet wypośrodkowane. Utrzymuje, że soborowość demokracji 
wyraża się w swobodnej jedności wielości. A warto podkreślić, iż ujmuje ją jako 
jedność konstytuującą się na sposób spontaniczny (co bynajmniej nie poda-
je w wątpliwość nieodzowności istnienia składnika konstrukcjonistycznego 
w postaci prawa i państwa). Innymi słowy, jest to jedność „wzrastająca” od 
wewnątrz. Co więcej, w koncepcji tej nawet prawda (scil. hierarchia aksjolo-
giczna) może „stwarzać się” wyłącznie w – wewnętrznych i zewnętrznych, 
indywidualnych i społecznych – warunkach wolności. Wyszesławcew pró-
buje przeto godzić perspektywę duchową i społeczną; podejmuje się fi lozo-
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fi cznego uzasadnienia wolności demokratycznej. Tym samym – opowiadając 
się za syntezą soborowo-demokratyczną – niejako „osadza” własne myślenie 
w teraźniejszości, historycznym hic et nunc. Zapewne to charakterystyczne 
dlań stanowisko można by uznać za wersję umiarkowanego pluralizmu1. 

Bierdiajew natomiast najwyraźniej dystansuje się wobec konkretnej rze-
czywistości historyczno-społecznej. Pod względem swoich aspiracji pozostaje 
maksymalistą, albowiem stara się myśleć sub specie aeternitatis i „ostatecznie” 
opowiada się za stanowiskiem eschatologicznym. Maksymalizm fi lozofa 
można ujmować jako „wolność od świata”; i to nawet wtedy, gdy sam my-
śliciel utrzymuje, że jego główny postulat dotyczy zmiany stanu świata, i że 
odrzuca tylko „ten” – rozumiany przezeń jako fałszywie zabsolutyzowany 
– świat w imię duchowej jego przemiany, śmiałego wkroczenia ludzkości 
w etap transhistorii. Przejściowa i przemijająca wolność-w-świecie, zakorze-
niona w protologicznej i eschatologicznej wolności, wyraża się w „duchu” 
radykalnym: pluralistycznym i policentrycznym. Z całą pewnością przyjęte 
przez rosyjskiego fi lozofa stanowisko zasługuje na miano spirytualistycznego 
monopluralizmu2. 

Lewicki z kolei próbuje współwyznaczać, udoskonalać i przekraczać za-
stane formy życia społecznego, w tym zwłaszcza zachodniej demokracji. Po-
nieważ teraźniejszość pozostaje w jego ocenie treściowo i strukturalnie nieza-
dowalająca – a nawet więcej: przecząca – podstawowym tezom solidaryzmu, 
toteż tworzona przezeń koncepcja niejako „wychyla się ku przyszłości”. Nic 
dziwnego, że tak wytrwale pracował nad teoretycznymi przesłankami i fi lo-
zofi czną argumentacją na rzecz światopoglądu solidarystycznego, przy czym 
kładł szczególny nacisk na kategorię jedności i wpisującą się w nią wolność. Na-
jodpowiedniejszą więc nazwą dla jego stanowiska byłby dynamiczny monizm.

Zamykając nasze rozważania, można powiedzieć, że przywoływani myśli-
ciele rosyjscy podejmowali próby pogodzenia dwóch – tytułowych – wymia-
rów, które współokreślają zarówno życie indywidualne, jak i życie społecz-
ne; w swej zaś istocie odnoszą się do życia osobowego. W czasach, w których 
przyszło im żyć, uległy one bowiem dramatycznemu rozdzieleniu. O ile więc 
wolność niejako rozproszyła się w kulturze, albo zwyczajnie została zniesiona, 
o tyle jedność przeobraziła się w totalitarny nowotwór. Stawiało to fi lozofi ę 
rosyjską w szczególnie trudnej sytuacji przeciwmyślenia i współmyślenia 
obu wartości oraz szukania ich nowej syntezy, która mogłaby wreszcie prze-
zwyciężyć zastaną sytuację kryzysową. Syntezy, w której ramach obydwie 
wartości nie uchodziłyby za opcje nawzajem wykluczające się, ale wprost 
przeciwnie, która dawałaby wyraz przekonaniu, że tak naprawdę wolność 
w j ednośc i  s i ę  doskona l i . 

1 Do zgoła odmiennych wniosków dochodzi R. Paradowski, Prawo i wolność. Studium fi lozofi i 
politycznej Borysa Wyszesławcewa [w:] idem, Metafi zyka i kultura. Repetycje kartezjańskie, Warszawa 
2011.

2  Przypomnijmy, że na tę cechę stanowiska Bierdiajewa zwracał szczególną uwagę 
M. Zdziechowski (Antynomie duszy rosyjskiej (Mikołaj Bierdiajew) [w:] idem, Wybór pism, Kraków 
1993, s. 281–282). 
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FREEDOM IN UNITY? BORIS VYSHESLAVTSEV 
AND RUSSIAN PHILOSOPHY OF SOBORNOST’

SUMMARY

Refl ections on 20th-century Russian religious philosophy must not sidestep the ethi-
cal and social issues, which, as the book argues, are connected, or rather culminate in 
the approach unique for this tradition, namely ‘the philosophy of sobornost’’. The book 
deals prevalently with the philosophy of Boris Petrovich Vysheslavtsev (1877–1954), 
with special emphasis on his views on ethics and society. It also discusses at length the 
philosophy of Nikolai Alexandrovich Berdyaev (1874–1948) and Sergey Aleksandro-
vich Levitsky (1908–1983). Whereas the book does deal with religious issues, it focuses 
on philosophical (i.e. ethical) foundations of life in society. 

The analysis of the works of the three above-mentioned philosophers leads one to 
the conviction that the Russian notion of sobornost’ is a starting point from which they 
venture into the discussion of democracy. Three positions emerge out of the confronta-
tion of sobornost’ and society (in its many forms), which I have called respectively ‘co-
unciliar democratism’ (Vysheslavtsev), ‘communitarian personalism’ (Berdyaev), and 
‘Russian solidarism’ (Levitsky). Each position raises unique philosophical questions as 
well as those present in the other approaches. The book endeavours to discuss prima-
rily those issues which the three philosophers have in common, even if it also touches 
upon those they found contentious. This common ground consists in a certain ethical 
project whose origins and main tenets can be traced in the philosophy of Vysheslavt-
sev and Berdyaev and later also in Levitsky’s thought. 

Chapter one contains biographical outlines and provides the historical and philo-
sophical background for the enquiries undertaken by the three Russian philosophers. 

Chapter two is devoted to Vysheslavtsev’s ethics of sublimation (Etika preobrazhen-
nogo Erosa), which is treated both as an independent position within philosophy of 
ethics and also as a prolegomenon of social philosophy. A special emphasis is placed 
on the so-called antinomy of law (which derives from the message of St Paul with its 
focus on the relation between law and grace), ‘eroticism’ of philosophy, the notions of 
freedom and the tragic character of life. The ethics of sublimation, which refers to the 
sublimation of freedom, emerges as a response to the antinomity and the tragic charac-
ter of life (human life understood in ethical and social terms).

Chapter two refers also to Berdyaev’s philosophy; it touches upon and elaborates 
on its crucial issues such as the levels of moral consciousness (ethics of law, ethics 
of salvation and ethics of creativity), the issue of freedom and the concept of the hu-
man person (personalism). On the basis of those premises the philosopher’s views 
on what jeopardizes human freedom are presented, including the dangers posed by 
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the doctrine and practice of Marxism, especially its Russian version. This analysis in 
turn constitutes a starting point for the discussion of the issues of all-togetherness 
(sobornost’), not only in Berdyaev’s understanding, but also in a wider context 
of Russian thought. To sum up, the focus of this chapter is Berdyaev’s project of com-
munitarian personalism. 

Chapter three is devoted to Vysheslavtsev’s social philosophy. The philosopher’s 
views discussed in this chapter pertain partially to social ethics, thus substantiating 
the claim of the continuity of the development of Vysheslavtsev’s standpoint (from 
the ethics of sublimation to social philosophy). The key issue here which determines 
further analysis is an attempt to understand the nature and function of power. This 
analysis leads to a new form of antinomy, i.e. the antinomy of law and power. The 
part of the chapter which is indispensable for the understanding of Vysheslavtsev’s 
position contains the presentation and extensive analysis of the so-called industrial 
culture with special emphasis on the ‘inherent evil of industrialism’ (man’s loss of 
freedom and autonomy in society on various levels: economic, political, cultural, free-
dom of thought etc.). A separate part of the chapter discusses Vysheslavtsev’s criticism 
and refutal of Marxism and communism as well as his attempt to posit a ‘third way’ 
between or rather above socialism and liberalism. Special attention is drawn in this 
chapter to the nature, meaning and practice of life-in-democracy. The chapter presents 
Vysheslavtsev’s arguments in favour of democracy, one may even say Vysheslavtsev’s 
apology of democracy and points to its western equivalents, e.g. deliberative democra-
cy. To conclude, Vysheslavtsev posits, ponders and elaborates on his own project of 
counciliar democratism.

Chapter four presents and analyses the main tenets of Levitsky’s philosophy. It 
discusses the so-called organic world-view (two kinds of unity: mechanical and orga-
nic, two kinds of development: evolution and development in the true meaning of the 
word). This analysis leads to the question of freedom and the fi ght for freedom, which 
the philosopher waged with ‘the ideologists of enslavement’, especially Marxism and 
his fi erce polemic with Berdyaev, whom he accused of idolatry of freedom. Following 
the intentions of Levitsky himself, the chapter culminates in the discussion of the phi-
losophy of Russian solidarism, understood within the framework of the ideology of 
the National Alliance of Russian Solidarists (Narodno-Trudovoj Sojuz). Levitsky can be 
therefore considered as one of the most outstanding theoreticians of Russian solida-
rism. 

To sum up, the book’s focus is on ethics and society but to grasp its specifi city 
a number of other rudimentary philosophical questions are raised, such as unity, plu-
rality, the nature of law, the human person, community (sobornost’) and society, the 
basis for all the discussed positions, their implicit premise being: ‘Freedom is made 
perfect in unity.’

Translated by B. Poważa-Kurko



СВОБОДА В ЕДИНСТВЕ? БОРИС ВЫШЕСЛАВЦЕВ 
И РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ СОБОРНОСТИ

РЕЗЮМЕ

Рассуждения вокруг русской религиозной философии ХХ века не могут 
обходить стороной этико-общественную проблематику, которая – как доказано 
в настоящей книге – объединяется, а точнее, сосредотачивается в характерной для 
еэтой традиции »философии соборности«. В основном предлагаемая читателю 
книга посвящена философии Бориса Петровича Вышеславцева (1877–1954), 
и прежде всего его этическим и социальным взглядам. Однако, отдельное место 
в книге занимают также рассуждения о философии Николая Александровича 
Бердяева (1874–1948) и Сергея Александровича Левицкого (1908–1983). Обобщая, 
можно сказать, что содержание книги – кроме религиозной проблематики – 
касается философских (т.е. этических) основ общественной жизни.

По мере развития основных проблемных линий книги, все более ясным 
становится убеждение, что проблематика русской идеи соборности послужила 
исследуемым мыслителям как удобная исходная точка для размышлений 
о демократии. На базе сопоставления »соборности« »обществу« формировались 
позиции, которые мы назвали соборным демократизмом (Вышеславцев), 
коммунитарным персонализмом (Бердяев) и русским солидаризмом 
(Левицкий). Конечно же, в рамках этих понятий сохраняется целая гамма 
отдельных философских вопросов, характерных как для позиции данного 
мыслителя, так и содержащиеся в позициях остальных. Стоит отметить, что 
в книге акцентируются скорее общие для всех трех позиций места, чем те 
вопросы, которые их отличают. Ведь кажется, что основой здесь остается некий 
этический проект, первичные и констутивные элементы которого мы найдем 
у Вышеславцева и Бердяева, а позднее также у Левицкого.

Первая глава книги это биографический очерк трех главных героев книги, 
который позволяет вписать создаваемую ими философию в широкий контекст 
мировой истории, а также истории русской философской мысли.

Вторая глава посвящена этике сублимации (этика преображенного Эроса) 
Вышеславцева, воспринимаемой, с одной стороны, как самостоятельное 
предложение в области философской этики, с другой же стороны, как вступление 
к философии общественности. Особенно акцентируется здесь т.н. антиномия 
закона (тема взятая из послания апостола Павла, сосредотачивающаяся на 
сопоставлении закон – религиозная милость), »эротичность« философии, 
проблема свободы и трагизма. Этика сублимации, аппелирующая к сублимации 
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свободы представляется как ответ на антиномичность и трагизм жизни 
(человеческой, то есть, этичной и социальной).

Вторая глава затрагивает проблемы философии Бердяева, поднимает 
и равивает основные для нее вопросы, такие как: уровни нравственного сознания 
(этика закона, этика искупления и этика творчества), вопрос свободы, а также 
концепция личности (персонализм). Опираясь на данные предпосылки, в книге 
представлены взгляды философа, касающиеся угроз для свободы, в том числе тех, 
которые заложены в доктрине и воплощены в практике марксизма (прежде всего 
русского). В свою очередь, эти рассуждения стали фундаментом для развития 
проблематики соборности, при чем, не только в философии Бердяева, но также 
в более широком контексте русской философии. Подытоживая, тематика главы 
сосредоточена на бердяевском проекте коммунитарного персонализма.

Глава третья посвящена социальной философии Вышеславцева. Пред-
ставленные здесь размышления по крайней мере частично относятся 
к общественной этике и тем самым дают аргументы в пользу последовательной 
эволюции позиции российского философа (от этики сублимации до социальной 
философии). Основной проблемой, определяющей дальнейший анализ, 
является здесь попытка осознать природу и функции власти. В рамках этого 
вопроса указана совершенно новая форма антиномии: антиномия закона 
и власти. Особенно важной в процессе ознакомления с позицией Вышеславцева 
становится та часть данной главы, в которой проводится описание и анализ 
т.н. индустриальной культуры и в частности выдвижение русским философом 
вопроса о т.н. »имманентном зле индустриализма« (потеря человеком свободы 
и автономии по отношению к обществу на разных уровнях: экономическом, 
политическом, культурном, на уровне свободы мышления и т.д.). Отдельно 
в этой главе стоит презентация критической и опровергательной интерпретации 
марксизма и коммунизма, проводимой Вышеславцевым. Отмечается также 
попытка выработки »третьего пути«, проходяшего »между«, а точнее, »над« 
социализмом и либерализмом. Однако исключительное место в оговариваемой 
главе занимают рассуждения напрямую относящиеся к сути, смыслу и практике 
жизни-в-демократии. Здесь мы встречаем аргументацию в пользу демократии 
(можно говорить даже о апологии демократии), которую мыслитель проводил 
исходя из позиций русской философии, одновременно же в исследовании 
показаны также отвечающее такому подходу западные установки, например, 
делиберативный смысл демократии. Подытоживая, можно сказать, рассматри-
вает, предлагает и развивает свой собственный проект соборного демократизма.

В главе четвертой представлены и развиты в анализ основы философии 
Левицкого. Речь здесь идет о т.н. органическом мировоззрении (два типа единства: 
механического и органического; два типа развития: эволюция и развитие 
в подлинном смысле) Продолжение этих размышлений становится прорблема 
свободы. В ее рамках оговорена борьба за свободу, которую философ вел против 
»идеологий порабощения« (особенно марксизма), а также произрастающая 
из этой позиции острая полемика Левицкого с позицией Бердяева (обвинение 
в идолослужении свободе). Проблематика главы стремится – согласно замыслам 
самого Левицкого – в сторону философии русского солидаризма. 

В заключении можно отметить, что предложенные в книге рассуждения 
касаются этико-социальных вопросов. Однако они пытаются отобразить его 
специфику путем осмысления целого ряда основных с точки зрения философии 
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вопросов, ибо аппелируют к таким фундаментальным понятиям, как: единство, 
многообразие, свобода, суть закона, личность, соборность, социум. У основ 
же представленных в книге позиции стоит общая для них предпосылка, 
которую можно, наверное, выразить в посвящении: »свобода соверщенствуется 
в единстве«. 

Перевод А. Вавжинчака
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