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HISTORIOZOFIA SERBSKA 
I POŁOWY XX WIEKU 

A ROSYJSKA MYŚL RELIGIJNA

Problem -  podkreślmy już na wstępie -  znaczącego oddziaływania rosyjskiej myśli 
religijnej na teofilozofię i historiozofię serbską w ubiegłym wieku (zwłaszcza zaś 
w pierwszym jego czterdziestoleciu), do dziś nie doczekał się w Serbii odrębnego 
opracowania. Nie licząc pewnych ogólnych informacji -  zawartych w wydanej jeszcze 
w latach siedemdziesiątych wieku XX historii filozofii serbskiej Andriji Stojkovicia1 
oraz w studiach poświęconych związkom filozofii i literatury modernistycznej Milana 
Radulovicia2 -  zaledwie dwa opracowania współczesnego znawcy geopolityki prawo
sławia serbskiego Mirka Djordjevicia oraz rozprawa teologa Radovana Bigovicia nieco 
dokładniej wskazują rosyjskie źródła inspiracji rodzimych filozofów i historiozofów. 
Dodajmy, że wszystkie trzy -  przywołane tu jako ostatnie -  prace ukazały się stosun
kowo niedawno i wszystkie dotyczą jedynie spuścizny pisarskiej, uznanych za naj
większych myślicieli, serbskich duchownych: św. bpa Nikolaja Velimirovicia3 oraz
o. Justina Popovicia4. Bez wątpienia, interesujące ustalenia Djordjevicia, dotyczące 
związków serbskich myślicieli z nurtem rosyjskiego personalizmu chrześcijańskiego5 
oraz rosyjskich źródeł serbskiej myśli organiczno-organicystycznej6, a także teologicz

1 A. Stojkovic, Razvitak filosofije u Srba 1804-1944, Beograd 1972. To kapitalne (jak dotąd jedyne) 
opracowanie dopełnia w pewnym sensie nowsza praca tegoż autora: Srpski narod na razmedju Istoka 
i  Zapada, Beograd 1999.

2 M. Radulovic, Modernizam i  srpska idealisticka filosofija, Beograd 1989.
3 Por. D. Gil, Filary duchowości czasów współczesnych [w:] Prawosławie. Historia. Naród. Miejsce 

kultury duchowej w serbskiej tradycji i  współczesności, Kraków 2005, s. 167-186. Tutaj także bibliografia 
prac Velimirovicia (świętego od roku 2003) oraz opracowań na jego temat.

4 Por. ibidem, s. 167-186.
5 M. Djordjević, Sloboda i  spas. Hrisćanskipersonalizam, Beograd 1999.
6 Interesujące studium Djordjevicia wskazuje w pierwszym rzędzie na mechanizmy oraz efekty asymi

lacji myśli francuskiej przez rosyjskich słowianofilów i neosłowianofilów, a następnie skutki dostosowania 
tych koncepcji do realiów serbskich, m.in. w faszyzującej ideologii D. Ljoticia oraz religijno-narodowej 
(nacjonalistycznej) myśli Velimirovicia i Popovicia. Por. M. Djordjević, Srpska konzervativna misao, 
Beograd 2003. Autor opublikował także kilka artykułów na ten temat na łamach czasopisma „Republika”.
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ne studia Bigovicia zatytułowane Od Wszechczłowieka do Bogoczłowieka1, wraz 
z zauważalnym w ostatnich trzech latach i znajdującym odbicie na rynku wydawni
czym8 zainteresowaniem serbską filozofią i tzw. białą emigracją rosyjską w Serbii9, 
wypełniają widoczną lukę w badaniach nad całkowicie w ostatnich 50 latach zapo
mnianą spuścizną filozoficzną oraz historią kontaktów Serbów i Rosjan, wciąż jednak 
stanowią -  choć bardzo istotny -  zaledwie wstęp do kompleksowych badań nad ujętą 
w temacie referatu problematyką.

Rzecz jasna, serbska myśl religijna czy historiozofia pierwszej połowy XX wieku 
nie może (poza dwiema wyżej wspomnianymi i szerzej znanymi dopiero od lat dzie
więćdziesiątych wieku XX postaciami duchownych-filozofów) poszczycić się znaczą
cymi nazwiskami myślicieli, popularnymi poza granicami kraju. Ale też tzw. renesans, 
czy złoty okres w rozwoju serbskiej filozofii i myśli religijnej, za jaki uznawane jest 
czterdziestolecie od przełomu XIX i XX wieku -  choć bardzo ważny dla kultury i lite
ratury rodzimej -  nie był (jak w przypadku rosyjskiego „renesansu duchowości” 
z początku wieku XX) zjawiskiem o szerszym zasięgu oddziaływania, a tym samym do 
ogólnej spuścizny europejskiej w zakresie myśli teofilozoficznej, czy nawet tylko my
śli Słowian prawosławnych, nie wniósł jakichś wyjątkowo znaczących, oryginalnych 
treści bądź systemów filozoficznych. Oczywiście, nazbyt dużym i krzywdzącym 
uogólnieniem byłaby opinia o wyłącznie eklektycznym, wtórnym (zarówno wobec 
źródeł zachodnioeuropejskich, jak też rosyjskich) charakterze koncepcji zaproponowa
nych przez serbskich myślicieli. Wśród wielu popularnych nurtów modernistycznej 
filozofii i teologii odnotować można ciekawe propozycje w obrębie systemów metafi
zycznych (np. kosmologię Bozidara Knezevicia10 i (hiper)metafizykę, uważanego do
tąd za największego serbskiego filozofa -  racjonalistę i jednocześnie chrześcijańskiego 
myśliciela, Branislava Petronijevicia11) czy dokonania Milosa Djuricia oraz „znawczy
ni etyki” Kseniji Atanasijević12 w zakresie nurtu „filozofii życia”. Na uwagę zasługują

7 R. Bigović, Od Svecoveka do Bogocoveka. Hrisćanska filosofija vladike Nikołaja Velimirovića, Be
ograd 1998.

8 Seria wydawnicza: „Biblioteka «Na tragu»” podjęła w ostatnich latach trud wydania dzieł zebranych 
całkowicie zapomnianych serbskich myślicieli, m.in. Branislava Petronijevicia i Kseniji Atanasijević (zob. 
informacje bibliograficzne w kolejnych przypisach). Należy tu także odnotować interesującą monografię 
P. Palavestry, Dogma i  utopija Dimitrija Mitrinovića, Beograd 2003 (wyd. II).

9 W roku 2006 ukazała się kompleksowa monografia: M. Jovanović, Ruska emigracija na Balkanu 
1920-1940.

10 Historiozof, moralista, agnostyk, a u schyłku życia teista i mistyk Bozidar Knezević (1862-1905) znany 
jest przede wszystkim jako autor dzieła Principiistorije (Zasadyhistorii, I-II 1898, 1901) oraz Misli (1902).

11 Autor 63 prac naukowych i założyciel słynnego Serbskiego Koła Filozoficznego na uniwersytecie 
w Belgradzie (1938) Branislav Petronijević (1875-1954) jest znanym twórcą teorii „empirioracjonalizmu”. 
Jego system metafizyczny stanowi syntezę „religijnej uczuciowości, artystycznej duchowości i naukowego 
racjonalizmu”, sama zaś metafizyka traktowana jest jako nauka. Przez kilka lat filozof wykładał w Niem
czech, Anglii i Francji, w Belgradzie zaś prowadził dyskusje z Mikołajem Łosskim. Por. A. Stojković, 
Razvitak filosofije u Srba 1804-1944, Beograd 1972; B. Petronijević, Predavanja iz istorije filosofije, 
Beograd 2002.

12 Na temat tej niezwykle interesującej postaci (ur. w 1894 i zm. w 1981 r.), pierwszej kobiety -  wykła
dowcy na Wydziale Filozoficznym uniwersytetu w Belgradzie, ukazały się w ostatnich latach dwie prace: 
R. Petrović, Filosofija utehe Ksenije Atanasijević, Beograd 2004, oraz J. Vuletić, Zivot i  misao Ksenije 
Atanasijević, Beograd 2005, a także zbiór najważniejszych artykułów serbskiej filozofki: K. Atanasijević, 
Srpski mislioci, Beograd 2006.
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także interesujące badania antropologiczne, prowadzone przez najwybitniejszego 
w Serbii twórcę projektów kulturowych -  Jovana Cvijicia13 oraz Vladimira Dvorni- 
kovicia14, czy może nieco mniej oryginalne, ale ciekawe interpretacyjnie koncepcje, 
związane z duchowością prawosławia, wspominanych wyżej jego „współczesnych 
filarów”, a mianowicie historiozofia bpa Nikolaja Velimirovicia oraz mieszcząca się 
w obrębie chrześcijańskiego personalizmu myśl o. Justina Popovicia. Próbę czasu (do
dajmy -  czasu niezwykle trudnego dla rozwoju myśli wolnej od doktryny marksistow
skiej -  okresu gruntownej ateizacji narodów socjalistycznej Jugosławii i wymazania 
z ich dorobku kulturowego nurtów chrześcijańskiej myśli intelektualnej), niestety, 
przetrwały jedynie dwa ostatnie nurty, zwłaszcza zaś historiozofia bpa Nikolaja, zaktu
alizowana kilkanaście lat temu przez duchownych, etnopsychologów oraz (jako dosko
nale odpowiadająca potrzebom chwili) polityków15. I choć to właśnie koncepcje reli
gijnych myślicieli serbskich w największej mierze odzwierciedlają swoistą wręcz fa
scynację teofilozofią rosyjską, nie o nich w pierwszym rzędzie będzie tu mowa. By 
wykazać, w jakim zakresie wykorzystywana była przez serbskich myślicieli religijnych 
(bądź też swobodniej manifestujących swój związek z prawosławiem) filozoficzno- 
-religijna spuścizna Rosjan oraz jak niezwykłym niekiedy modyfikacjom poddawane 
były ich propozycje, zatrzymamy się tutaj przy koncepcjach dotąd nieco zapomnia
nych, a w każdym razie uznanych za „doraźnie nieprzydatne” z punktu widzenia 
współczesnych animatorów kultury (w tym kultury duchowej). Zwłaszcza przy, bez 
wątpienia, najbardziej popularnej w pierwszej połowie wieku XX koncepcji „integral
nego (tj. unitarystycznego) jugoslawizmu”, która w ujęciu serbskich przedstawicieli 
nurtu irracjonalnego ma swoje dziewiętnastowieczne (poza herderowsko-iliryjskimi, 
kształtującymi ideologię jugoslawizmu) -  (pośrednio) rosyjskie (słowianofilskie i post- 
słowianofilskie) antecedencje i w swej nieco zmodyfikowanej na początku wieku XX 
(m.in. za pośrednictwem Zmierzchu Zachodu O. Spenglera16) wersji wpisuje się 
w szeroko (najczęściej jednak mesjanistycznie) ujmowaną „ideę Słowiańszczyzny”. 
Zawiera ona stałe -  powtarzane w ślad za rosyjskimi myślicielami -  elementy gloryfi
kacji kultury zrodzonej na duchowym gruncie (rosyjskiego) prawosławia (wraz z przy
swojoną przez Rosjan i zmodyfikowaną na potrzeby rodzimych realiów Heglowską 
ideą o posłannictwie narodów) i jednoczesnej krytyki kultury wyrosłej na gruncie za
chodniego racjonalizmu i cywilizacji (amoralnego, bezbożnego -  „zgniłego”) Zachodu 
-  przywoływane w wersji podstawowej (antyteza słowiańsko-europejska), częściej 
jednak odpowiadającej potrzebom doraźnej polityki i ideologii. W tym wypadku idea

13 W najbardziej znanym dziele Balkansko Poluostrvo i  juznoslovenske zemlje. Osnovi antropologije 
z 1931 roku Cvijić (1885-1927) wyodrębnił cztery typy kultury na Bałkanach: „zmodyfikowaną cywiliza
cję bizantyjską”, „kulturę ukształtowaną pod wpływem turecko-wschodnim”, „kulturę zależną od wpływów 
zachodnio- i środkowoeuropejskich” oraz „patriarchalny reżim”, który -  według niego -  stanowił najbar
dziej oryginalny i najbardziej perspektywiczny typ kultury. Kultura patriarchalna i „dynarski typ”, jako jej 
owoc, stanowiły według Cvijicia fundament kultury jugosłowiańskiej. Jego klasyfikację „typów psychicz
nych”, wraz z idealizacją narodu serbskiego (jego zalet duchowych), w ostatnich latach przypominać będą 
niektórzy historycy, historiozofowie, teolodzy (R. Samardżić, V. Jerotić, A. Jevtić).

14 Wśród wielu opracowań Dvornikovicia (1888-1956) na uwagę zasługuje licząca ponad 1000 stron 
Karakterologija Jugoslovena z 1939 roku, ostatnio ciesząca się w Serbii dużą popularnością.

15 Por. D. Gil, Filary duchowości, s. 167-186.
16 O. Spengler, Der Untergang des Abendlandes, Munchen 1923.
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integracyjna, wskazująca na konieczność politycznego zjednoczenia narodów połu- 
dniowosłowiańskich (i przed, i po roku 1918, tj. utworzeniu Królestwa SHS -  Serbów, 
Chorwatów i Słoweńców, a od roku 1929 -  Jugosławii) oraz ich odrodzenia moralne
go, którego źródło i fundament stanowić miała tradycja rodzima -  z jednej strony, 
niemal automatycznie włączona zostanie przez serbskich irracjonalistów w obręb teo-

”17filozoficznej koncepcji „integralności i stanie się podstawowym źródłem ich reflek
sji historiozoficznej. Z drugiej jednak strony, obecna w niej neoromantyczna gloryfika
cja jugosłowiańskiej kultury (głównie patriarchalnej) i jej reprezentantów -  „witalnej 
i przepojonej humanizmem jugosłowiańskiej rasy” -  sama znacząco wspierać będzie 
integracyjne dążenia ówczesnych ideologów oraz polityków. Zapoczątkowany wów
czas proces „konfiskaty pamięci narodowej i zastępowania jej jugosłowiańską pamię
cią zbiorową”18, wraz z pogłębiającą się laicyzacją i ateizacją -  paradoksalnie usytuuje 
serbskich myślicieli religijnych akcentujących prawosławie jako najistotniejszy kom
ponent rodzimej -  tj. jugosłowiańskiej tradycji kulturowej, po stronie zagorzałych 
zwolenników jednolitego narodowo, ale także religijnie czy wyznaniowo (a w komuni
stycznej już Jugosławii ateistycznego) państwa. Rezultatem usilnych zabiegów akcen
towania ortodoksji jako konstytutywnego elementu tradycji kulturowej całej nacji ju 
gosłowiańskiej, jednocześnie zaś podkreślania „serbskiego” wymiaru koncepcji doty
czących historyczno-narodowych dziejów jednego tylko narodu będzie niespójna 
(także w odniesieniu do samej terminologii) refleksja myślicieli związanych z Serbią, 
których zresztą -  już w okresie titoizmu -  powszechnie uznawać się będzie za „nacjo
nalistów” (szowinistów) i posądzać o konserwatywny „prawosławny obskurantyzm”.

Przejdźmy jednak do konkretnych przykładów. Problem teofilozoficznej koncepcji 
„integralności”, stosunkowo łatwo zestrojony z polityczną ideą integracji narodów, 
podejmą w pierwszym czterdziestoleciu wieku XX zarówno teolodzy (często przy tym 
„nieortodoksyjni”, za jakich wypada uznać -  przynajmniej do lat dwudziestych wieku 
XX -  Nikolaja Velimirovicia oraz Vladana Maksimovicia19 i Borislava Lorenza20),

17 Zgodnie z wypracowaną przez rosyjskich myślicieli opinią koncepcja integralności, harmonijnej jed
ności życia duchowego i aktywności, jako rękojmia wiedzy integralnej (także w znaczeniu, jakie nadał jej 
W. Sołowjow), posiadała swe źródło w pierwiastku rodzimym, opromienionym prawosławiem. Jak wiado
mo, pierwiastek ten był często postrzegany jako oparcie dla tezy o rosyjskim mesjanizmie i stanowił pod
stawę idei, mówiącej o szczególnej roli Rosji i misji narodu -  „bogonoścy”, jaką ma odegrać w dziejach 
ludzkości. Z czasem pierwiastek narodowy został odsunięty na plan dalszy i silniej akcentowane były 
sprawy ogólnoludzkiej zgody oraz harmonii, opartej na prawdzie uniwersalnej. Kryła się w nich tęsknota za 
jednością wszystkich ludzi, których jednoczy wiara, ale wiara rozumiana jako określony światopogląd, 
służący obaleniu mitu wielkości człowieka i wskazaniu na jego rzeczywiste miejsce w świecie. Por. 
J. Kapuścik, Sens życia. Antropologiczne aspekty rosyjskiego renesansu duchowego X X  wieku w świetle 
prawosławia, Kraków 2000, s. 41-42.

18 Parafrazuję tutaj termin, którym posłużyła się Dubravka Ugresić w odniesieniu do odwrotnego pro
cesu, który nastąpił po rozpadzie Jugosławii. Por. D. Ugresić, Kultura kłamstwa (eseje antypolityczne), 
przeł. D.J. Ćirlić, Wrocław 1998.

19 Wykładowca Akademii Teologicznej w Belgradzie i wierny uczeń Dostojewskiego, Sołowjowa, Ro- 
zanowa, a także kontynuator dzieła swoich licznych rosyjskich profesorów, zaproponuje przeniknięty 
panteizmem i daleki od teologii prawosławnej „system filozofii moralnej”, krytykowany m.in. przez 
o. Justina Popovicia. Por. A. Stojković, Razvitak filosofije, s. 492.

20 Profesor Akademii Teologicznej w Belgradzie (1922-1952), psycholog, filozof religii i etyk; rozpra
cował pojęcie duszy, zwłaszcza problem jej nieśmiertelności, oraz zaproponował koncepcję tzw. „filozofii
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określający się mianem chrześcijańskich filozofów myśliciele zainteresowani marksi
zmem (np. Milos Djurić), jak też filozofowie, w niezwykły czasami sposób próbujący 
połączyć elementy myśli teistycznej i anty- czy ateistycznej -  za myślicieli chrześci
jańskich się nie uważający. Nie ulega przy tym wątpliwości, że szerokie konteksty 
myśli serbskiej tego okresu21 w największej mierze -  podobnie zresztą jak w przypad
ku myśli rosyjskiej początku wieku XX -  wpisują ją  w nurt „filozofii życia”, podkre
ślającej konieczność przeobrażenia rzeczywistości i przebóstwienia człowieka. Zna
mienne, iż serbska wersja dziewiętnastowiecznej niemieckiej Lebensphilosophie, 
a właściwie w dużej mierze „zserbizowany” wariant rosyjskiej myśli tego nurtu, połą
czy myślicieli o skrajnych nawet orientacjach światopoglądowych, co, jak się wydaje, 
należy tłumaczyć chęcią zjednoczenia społeczeństwa wokół wspólnej idei, posiadającej 
walor praktyczny, sprawdzalny w doświadczeniu życiowym, i będącej impulsem do 
działania.

Dla -  jak mawiał o samym sobie -  „nacjonalisty, panslawisty i kosmopolity” (sic!), 
ale też „filozofa kultury, «filozofa życia» i przedstawiciela prawosławnego ekspresjo- 
nizmu”, zainteresowanego doktryną marksizmu, a jednocześnie -  jak przekonują nie
którzy -  „prekursora personalizmu o. Justina (Popovicia)” -  Milosa Djuricia (1892
-196 7)22 prawosławie nie było -  jak dla Dostojewskiego -  wszystkim. Ów w równej 
mierze szanowany, jak i ostro krytykowany myśliciel podkreślał jednak, że „zawierało 
pewną całościową wizję świata” oraz „dawało podstawę intuicyjnego poznania i uzna
nia ontologicznej jedności wszechświata, jedności powszechnej”23 (choć -  dodajmy -  
już niekoniecznie w rozumieniu wszechjedności oraz sofiologicznej idei Mądrości 
Bożej Sołowjowa). W istocie eklektyczna, niespójna i ewoluująca w ciągu około 55 lat 
filozofia i historiozofia Djuricia stanowi najlepszy może materiał egzemplifikacyjny, 
który potwierdza tezę o niezwykle wybiórczym (świadomym, ale też niekiedy zdra
dzającym ignorancję badacza) i nierzetelnym (by nie powiedzieć beztroskim) w odnie
sieniu do terminologii traktowaniu niektórych koncepcji myślicieli rosyjskich. Już 
najwcześniejsze teksty filozofa, w tym najbardziej znana i ceniona Vidovdanska etika 
z roku 19 1 424, przyniosły dość niezwykłe rezultaty w postaci prób wpisania „serbskiej 
filozofii heroizmu”, związanej z symbolem Kosowa, w obręb zabarwionej mesjani- 
zmem, czy też (zlaicyzowanym) misjonizmem idei Słowiańszczyzny. Według Djuricia 
(inaczej niż mówili niektórzy rosyjscy słowianofile i Dostojewski) -  wyłącznie naro
dowa, tj. serbska (choć z oczywistych względów nazywana przez filozofa jugosłowiań
ską) ideologia oraz rodzimy -  jugosłowiański (nominalnie, w tym bowiem wypadku

ludowej”. Sam nie uważał się za teologa, a jedynie „czystego filozofa i psychologa; dążył do „unowocze
śnienia prawosławia”, za co spotkała go surowa krytyka o. Justina Popovicia. Por. A. Stojković, Razvitak 
filosofije, s. 408-409.

21 Ich źródła odnaleźć można w myśli antycznej, wczesno- i późnośredniowiecznej, nowożytnym, 
zwłaszcza niemieckim, idealizmie, francuskim intuicjonizmie, a także gnostycyzmie i mistyce.

22 Na temat opinii (w tym bardzo krytycznych) o Djuriciu -  por. A. Stojković, Srpski narod, s. 126-130, 
139. Bibliografia prac filozofa oraz jemu poświęconych artykułów. Por. M. Zivanov i R. Dżajić, Bibliogra- 
fija Milosa N. Djurića, Beograd 1983, s. 5-208.

23 Cyt. za A. Stojković, Srpski narod, s. 126.
24 Do najbardziej znanych prac Djuricia należą: Smrt majke Jugovica (1918); Filosofija panhumanizma 

(1922); Mit o suncevoj sestri (1925); Etos i  tehnika u organitetu kulture (1927); P redslovenskim vidicima 
(1928); Problemi filosofije kulture (1929).
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wyraźnie już tylko serbski) pierwiastek opromieniony prawosławiem zdoła pokonać 
upadającą cywilizację i kulturę Zachodu. „O wartości narodu -  jak twierdził -  decy
duje to, w jakiej mierze zwyciężyła w nim idea niebiańska nad ziemską, i to zwycię
stwo nadaje charakter jego kulturze”25. Tak zwana „biała filozofia” (rozumiana przez 
Djuricia jako pozytywna tradycja kulturowa Jugosłowian-Serbów), nazywana Vidov- 
dańską filozofią nacjonalizmu (tj. patriotyzmu) i wyrastająca z filozofii Kosowa -  „fi- 
lozofije Golgote i feniks-ptice” -  powinna stać się podstawą etyki ogólnej, a Serbowie 
jako predestynowani do roli jej depozytariuszy -  przewodnikami wszechludzkości”26. 
„Tylko oni bowiem -  dodaje nieco dalej -  swym męczeństwem i heroizmem stworzyli 
„filozofię wysokiej kultury”, a tym samym wynieśli Jugosłowian i Słowian na wyższy, 
ogólnoludzki poziom panhumanizmu”27. Całkowicie zmarginalizowany w myśli dzie
więtnastowiecznych rosyjskich filozofów religijnych, zwłaszcza zaś słowianofilów- 
-mesjanistów, element męczeństwa i topos narodu-ofiary (ofiary-zbawcy), w ujęciu 
serbskiego myśliciela staje się zatem -  obok innego trwale zapisanego w świadomości 
zbiorowej i „od zawsze” obecnego w kulturze Serbów (tu zresztą podobnie jak u Ro
sjan) -  toposu narodu-theofora (bogonoścy), najważniejszym elementem i jednocześnie 
podstawowym warunkiem posłannictwa, którego celem ma się stać przeobrażenie 
świata (Europy) i przebóstwienie człowieka.

Ze wszystkich doskonale filozofowi znanych myślicieli rosyjskich (a odnotowywał 
w swych tekstach lekturę dzieł A. Chomiakowa, P. Czaadajewa, I. Kiriejewskiego,
I. Aksakowa, F. Dostojewskiego, K. Leontjewa, M. Danilewskiego, D. Mereżkowskie- 
go, Wł. Sołowjowa, P. Florenskiego, M. Łosskiego, S. Bułgakowa i M. Bierdiajewa, 
którego artykuły tłumaczył zresztą na język serbski) najchętniej, jak się wydaje, korzy
stał z wybranych propozycji Dostojewskiego i Sołowjowa. Zaznaczmy jednak, że 
w obydwu przypadkach raczej dowolna ich interpretacja zmierzała do swego rodzaju 
uproszczenia i podporządkowania specyficznej -  „serbocentrycznej” oraz utopijnej 
wizji Djuriciowskiego „panhumanizmu”. Przykład stanowić może często -  w ślad za 
rosyjskimi myślicielami (zwłaszcza zaś Sołowjowem i jego Filozoficznymi zasadami 
wiedzy integralnej) -  przywoływana koncepcja integralności, która w dziełach Djuricia 
przybiera -  w tym wypadku wyjątkowo paradoksalnie -  kształt „serbski” (czy jak wo
lał mówić belgradzki filozof -  jugosłowiański). Przypomnijmy, że rosyjski myśliciel 
wskazywał harmonijną jedność trzech części składowych „organizmu ogólnoludzkie
go” w perspektywie historycznej oraz „nową sferę -  „życie integralne”, którego nosi
cielem miał być na początku lud rosyjski, ale potem -  dodawał -  „integralne życie 
miało być wolne od «wszelkiej narodowej jednostronności» i obejmować całą ludz
kość”28. Dość beztrosko posługujący się wprowadzoną przez Sołowjowa terminologią 
Djurić nie tylko nie dostrzega faktu całkowitego wręcz pominięcia w jego tekstach 
uwag na temat szczególnych predyspozycji duchowych ludu rosyjskiego -  przeciwnie

25 Cyt. za A. Stojković, Srpski narod, s. 134.
26 Ibidem.
27 Ibidem, s. 134. Por. M. Radulović, Modernizam, s. 209-211.
28 J. Kapuścik, op.cit., s. 43; por. G. Przebinda, Sołowjow jako słowianofil. Ekumenizm Sołowjowa, 

Spór z  nacjonalizmem [w:] Włodzimierz Sołowjow wobec historii, Kraków 1992; na temat „mesjanistycznej 
heterodoksji” Sołowjowa -  por. A. Walicki, Zarys myśli rosyjskiej. Od oświecenia do renesansu religijno- 
-filozoficznego, Kraków 2005, s. 539.



Historiozofia serbska I  potowy X X  wieku a rosyjska m yśl religijna 31

-  podkreśla znaczenie tych rzekomo mocno zaakcentowanych poglądów rosyjskiego 
filozofa i jednocześnie automatycznie niemal w miejsce Rosji wpisuje Południową 
Słowiańszczyznę (choć i tu należałoby skorygować -  Serbię). W ten sposób uprosz
czone i skontaminowane z opiniami niektórych rosyjskich słowianofilów poglądy 
autora Wykładów o Bogoczłowieczeństwie zaistnieją w obszarze myśli serbskiej, a za 
pośrednictwem tekstów cenionego w swym czasie Djuricia znajdą odbicie także 
w opracowaniach innych filozofów tego okresu -  jako „myśl Sołowjowa”. Można 
przypuszczać, że wręcz nieobecna do dziś w teofilozofii serbskiej świadomość eku
menicznych przekonań Sołowjowa -  konsekwentnie pomijana przez badaczy- 
-filozofów takich jak Djurić milczeniem -  ma swe źródło w opiniach utrwalonych 
jeszcze w okresie międzywojnia. Podobnie zresztą rzecz się ma z pozostałymi, po
chodzącymi z późniejszego okresu działalności rosyjskiego myśliciela koncepcjami, 
nigdy przez myślicieli serbskich nie komentowanymi, choć -  co znamienne -  dosko
nale znanymi na przykład samemu Djuriciowi. Potwierdza to wiele opinii, jak choć
by ta, zawarta w eseju Svecovek, w którym to filozof ze zdziwieniem i nieukrywa
nym niepokojem zauważa: „Niezrozumiałe to, ale «wszechczłowiek», człowiek uni
wersalny w ujęciu Sołowjowa jednak (!) nie jest ściśle wpisany w horyzont 
historyczno-narodowy”29. W poszukiwaniu idealnej możliwości łączenia tego, co na
rodowe, z tym, co „powszechne”, Djurić odrzuci więc bardziej uniwersalną wizję So
łowjowa i skupi swoją uwagę niemal wyłącznie (może po części tylko uwzględniając 
propozycje L. Szestowa oraz M. Bierdiajewa) na opiniach Dostojewskiego, którego 
zresztą do końca swych dni nazywać będzie „prorokiem, apostołem i geniuszem” 
(nota bene opinie tę powtórzy jeszcze wielokrotnie kilku najbardziej znaczących 
myślicieli serbskich, zwłaszcza zaś całkowicie pozostający pod jego wpływem 
o. Justin). Zapewne ogromny szacunek dla mistrza spowoduje, że tylko niekiedy 
Djurić odważy się modyfikować jego poglądy na temat „misji rosyjskiej i słowiań
skiej przyszłości, którą określa imię wszechczłowieka” -  zastępując je mesjanizmem 
południowosłowiańskim. I mimo że w obrębie całościowo ujętej -  eklektycznej re
fleksji Djuricia w wielu miejscach, zwłaszcza jednak w Filozofii panhumanizmu 
(Filosofija panhumanizma, 1929) odnaleźć można stwierdzenia typu: „Przed nami 
wielkie historyczne zadanie, byśmy wyrośli jako jeden specyficzny organ na ciele 
ludzkości” (...), „pozostawiając na boku ciasne lokalne nacjonalizmy, które stanowią 
tylko formę przejściową jednego ogólnego procesu rozwojowego... ku ludzkości”30
-  Djurić pozostanie jednak wierny koncepcjom słowianofilów i neosłowianofilów, 
nade wszystko zaś -  choć i w tym przypadku modyfikowanej i nie zawsze przez 
filozofa do końca rozpoznanej -  myśli Dostojewskiego. Proponowane przez serb
skiego filozofa życia, inne próby syntezy doskonale przez niego przyswojonej myśli 
antycznej31 oraz tzw. mądrości ludowej z wybranymi elementami idei wszechczło- 
wieka -  Bogoczłowieka wypada uznać za nieudane.

29 Przywołany esej stanowi fragment opracowania Filosofija panhumanizma. Cyt. za A. Stojković, Srpski 
narod, s. 138.

30 Ibidem, s. 139.
31 M. Djuricia uznać można za jednego z najwybitniejszych w Serbii znawców filozofii antycznej i au

tora bardzo wielu przekładów na język serbski filozofów, historyków, poetów i pisarzy antycznych. Por. 
A. Stojković, Razvitak filosofije, s. 400, 487; idem, Srpskinarod, s. 129; M. Radulović, Modernizam, s. 21.
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Rzecz jasna, prezentowany przez Milosa Djuricia sposób asymilacji myśli rosyj
skiej w obrębie irracjonalnego nurtu filozofii serbskiej tego okresu nie stanowi wyjąt
ku. Zwłaszcza w odniesieniu do „ulubionej” idei wszech-, czy też Bogoczłowieka, 
która przez filozofów nie zawsze konsekwentnie wpisujących swą refleksje w obręb 
ortodoksji przedstawiana jest w zgoła zaskakującym świetle. Przypomnijmy tu choćby 
kontrowersyjny projekt Podstawy przyszłości (Osnove budućnosti, 1914), zwłaszcza 
zaś rozpracowany w jego obrębie problem Zwązku krwi (Savez krvi), autorstwa naj
bardziej tajemniczego i ekscentrycznego filozofa oraz, jak mawiano, „proroka i wizjo
nera” tego okresu -  Dimitrija Mitrinovicia (1887-1953). Ów aktywny ideolog32 
-  zwolennik koncepcji „integralnego jugoslawizmu” i jednocześnie propagator kosmo
politycznej oraz ekumenicznej idei (zjednoczonej braterskimi więzami krwi) „Aryj
skiej Europy”33, a u schyłku życia także zainteresowany kontemplatywnym mistycy
zmem teozof i okultysta, zaproponuje niezwykłą, nade wszystko jednak niebezpieczną 
syntezę idei Bogoczłowieczeństwa w ujęciu Dostojewskiego oraz (dość popularnych 
wówczas na Zachodzie) teorii rasistowskich34. Podobnie w odniesieniu do tych ostat
nich, choć nie tak jaskrawo i w innym już kluczu -  antropologicznych badań nad et- 
nopsychologią Jugosłowian, ideę Bogoczłowieka przedstawi, także powołujący się na 
autorytet Dostojewskiego, Vladimir Dvorniković35. Pamiętać przy tym wypada, że 
w okresie międzywojnia równie popularna stanie się jednak antytetyczna wobec reli
gijnej koncepcji rosyjskich myślicieli -  irracjonalna, lecz pozbawiona sakralności idea 
„słowiańskiego zbawcy” -  Mesjasza-destruktora, czy też rewolucjonisty -  nadczłowie- 
ka, bałkańskiego Barbarogeniusza, wykreowana przez zenitystę Ljubomira Micicia36. 
W tym jednak przypadku artystyczne już projekcje awangardowej wyobraźni podążały, 
jak się wydaje, drogami mniej uzależnionymi od światopoglądu i ideologii.

Znakomitą większość wśród powstałych w pierwszej połowie wieku XX tekstów, 
podejmujących problematykę wszech-, czy też Bogoczłowieka, stanowić jednak będą 
syntezy wybranych z całościowo traktowanej myśli rosyjskiej elementów, z których 
najważniejszym stanie się krytyka zlaicyzowanej kultury zachodnioeuropejskiej. Po
dejmą ją  w swych studiach m.in. Vladimir Vujić, Prvos Slankamenac oraz autor zna
nego opracowania Ruski problemi filosofije i religije XIX veka (1932) -  Dusan Stoja- 
nović, nade wszystko zaś duchowni -  teologowie Nikolaj Velimirović i Justin Popović. 
Liczne, choć wciąż niedostatecznie oświetlające spuściznę tych ostatnich, opracowania 
potwierdzają wyraźną zależność ich koncepcji przede wszystkim od (antykatolickiej,

32 Ideowy przywódca organizacji Młoda Bośnia, zaangażowanej w przygotowanie zamachu sarajew- 
skiego w 1914 roku.

33 A także rocznika pod takim tytułem. Na temat projektu Osnove budućnosti, niezwykłej koncepcji Eu
ropy oraz wszechczłowieka -  por. P. Palavestra, Dogma i  utopija, s. 246-257.

34 Ibidem, s. 248.
35 Por. V. Dvorniković, Hrist, Buda i  Sopenhauer (1925); idem, Borba ideja (1936); cyt. za: K. Ata- 

nasijević, op.cit., s. 219, 225. Dodajmy, że etnopsychologia Jugosłowian Dvornikovicia chwilami zbliżała 
się do quasi-religijnej myśli Mikołaja Danilewskiego.

36 Por. B. Czapik, Transformacje mitu słowiańskiego zbawcy w awangardzie jugosłowiańskiej [w:] Mity 
narodowe w literaturach słowiańskich, red. M. Bobrownicka, Kraków: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1992, z. 81, s. 123-128; A. Naumow, Zenityzm. Historia 
i  program ideowo-artystyczny ruchu (1920-1927) [w:] Literatury słowiańskie w okresie awangardowego 
przełomu, red. Z. Niedziela, Wrocław 1979, s. 52-53.
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mesjanistycznej i antypolskiej)37 myśli Dostojewskiego38, ale także „nacjonalistyczne
go quasi-chrześcijaństwa” słowianofilów i neosłowianofilów (chodzi głównie o kon
cepcje organiczno-organicystyczne, wyprowadzoną poza eklezjologię ideę soborowo- 
ści i etnopsychologię narodu)39. Efektem asymilacji tych koncepcji będzie, z jednej 
strony, m.in. utrwalenie żywotnego w kulturze serbskiej do dziś („słowianofilskiego”) 
toposu, „zgniłej Europy” („Białego Demona” w wersji Velimirovicia)40, z drugiej jed
nak -  próba wypracowania na ich podłożu własnych koncepcji historiozoficznych. 
Niewątpliwie na szczególną uwagę zasługuje wśród nich idea Teodulii i narodu serb
skiego jako Teodula (tj. sługi, ale też „wybrańca-bogonoścy”)41, autorstwa św. bpa 
Nikolaja, oraz idea świętosawia jako filozofii życia i świętosawskiego BogoczłowiekaiZ 
jako idealnego modelu serbskiego prawosławnego chrześcijanina, przedstawiona przez 
o. Justina. Jest to już jednak problematyka wykraczająca poza ramy przyjętych we 
wstępie ograniczeń, dotyczących grona omawianych myślicieli serbskich.

Niespójna, eklektyczna spuścizna myślicieli serbskich pierwszej połowy XX wieku 
stanowiła i z pewnością będzie stanowić dla przyszłych badaczy niełatwy materiał 
eksploracyjny. Ale też myśl serbska tego okresu przybierała wielorakie odcienie -  od 
teistycznej (choć może tylko w ujęciu o. Justina doskonale wiernej doktrynie ortodok
sji), poprzez opcje światopoglądowo pośrednie (w których problem religijny ujmowa
ny był w ramy rozumowe lub „zdroworozsądkowe”, bądź też obojętne względem my
ślenia teologicznego -  bo zaangażowane politycznie i społecznie, jednak nieobojętne 
wobec Boga), po anty- i ateistyczną. Dokonany tu wstępny rekonesans, dotyczący 
recepcji myśli rosyjskiej, potwierdza dość dobrą znajomość tej pierwszej w Serbii i Ju
gosławii pierwszej połowy XX wieku, wskazuje jednak wyraźnie na świadome (lecz 
niekiedy także ujawniające ignorancję serbskich filozofów) -  wybiórcze, a nawet 
„beztroskie” wręcz traktowanie niektórych koncepcji myślicieli rosyjskich. Ujawnia on 
także (obecny w świadomości zbiorowej Serbów już od wieku XIX) głęboko ambiwa
lentny stosunek do Rosji -  niezmiennie traktowanej jako „ostoja i gwarant ortodoksji”, 
ale też jako rywalka w walce o bizantyjsko-słowiańskie dziedzictwo. Próby mocniej
szego zaakcentowania swych doświadczeń i dokonań w obrębie prawosławnej ekume- 
ny -  w dużej mierze wspierane koncepcjami rodzimych historiozofów -  niezmiennie 
towarzyszą Serbom od pierwszej połowy XX wieku do dziś, ale jest to już problem 
wykraczający poza ramy niniejszych rozważań.

37 Por. A. Walicki, Rosja, katolicyzm i  sprawa polska, Warszawa 2003, s. 120-151.
38 Prace filozofów na temat Dostojewskiego: N. Velimirović, Nice i  Dostojevski (1912), o. Justin (Po- 

pović), Filosofija i  religija F.M. Dostojevskogo (1923), idem, Filosofske urvine (napisane przed II wojną 
światową, wyd. 1957) oraz opracowania, w których opierając się na myśli Dostojewskiego, autorzy kon
struują własne koncepcje: N. Velimirović, Reci o svecoveku (1920); Reci srpskom narodu kroz tamnicki 
prozor (1985). Por. o. Justin, Pravoslavna Crkva i  ekumenizam (1974); idem, Svetosavlje kao filosofija 
zivota (1954).

39 Por. A. Walicki, W kręgu konserwatywnej utopii. Struktura i  przemiany rosyjskiego słowianofilstwa, 
Warszawa 2002, s. 3; G. Przebinda, Od Czaadajewa do Bierdiajewa. Spór o Boga i  człowieka w myśli 
rosyjskiej (1832-1922), Kraków 1998.

40 Reci srpskom narodu kroz tamnicki prozor, s. 136.
41 N. Velimirović, Srpskinarodkao Teodul [w:] Srpskizavet, Cetinje 1996 (wybór).
42 Por. arhim. dr J. Popović, Svetosavlje kao filosofija zivota; idem, Na bogocovecanskom putu (1980); 

Put bogopoznanja (1987).
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Р е з ю м е

Д орота Гиль, С ербская историософ ия I половины  XX века
и русская религиозная  мысль

Настоящая статья представляет своего рода разведку, котороя относится к рецепции 
русской религиозной мысли в Сербии и Югославии в первой половине ХХ века и об
суждает, прежде всего, концепции философов и историософов до сих пор немного забыты 
(например М. Дзыр) и менее известны, особенно за рубежом Сербии, чем теории самых 
выдающихся теологов: еп. Николая Велимировича и о. Устина Поповича. Главное место 
среди них занимает концепция „интегрального югославизма”, имеющая русские славя
нофильские и постславянофильские корни, связанная с ней теофилософская концепция 
„интегральности” и самая популярная среди сербских „иррационалистов” идея все- или 
Богочеловека, заимствована у В. Соловёва, но прежде всего у Ф. Достоевского, которого 
(наряду со словянофилами) сербские мыслители признают большим авторитетом.


