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Misteryjny teatr Srebrnego Wieku 
jako akt komunikacji

Nosce te ipsum, „poznaj samego siebie” – ów pochodzący z pustelni delfi ckiej impe-
ratyw wyznacza główny kierunek myśli dwóch wybitnych teoretyków kultury: Jurija 
Łotmana i Wiaczesława Iwanowa. Łotman w swym postulacie autokomunikacji, 
postrzeganej jako podstawa duchowo dojrzałej kultury, Iwanow zaś w swej wizji 
teatru-misterium realizującego funkcje liturgiczno-rytualne i – poprzez głębokie 
poznanie – przeobrażającego człowieka, odsłaniają tę samą wrażliwość na kulturę – 
na jej istotę i funkcje. Przez pryzmat teorii komunikacji Łotmana chcemy odnieść 
się do ustaleń Iwanowa i – w obliczu tej konfrontacji – wskazać najistotniejsze 
momenty w Iwanowowskiej wizji misterium.

Łotman w swej podsumowującej wieloletnie wysiłki opisania kultury w ka-
tegoriach semiotycznych pracy Uniwersum umysłu wskazuje na dwa, zależne od 
kierunku przekazu informacji, rodzaje komunikowania, fundujące odmienne typy 
kultury. Najprostszym i zarazem najbardziej powszechnym typem komunikacji 
jest przekaz «JA – ON», gdzie «JA» jest nadawcą, «ON» natomiast adresatem 
komunikatu. Przekazywanie określonych treści przez «JA» odbiorcy, którym jest 
«ON», implikuje przemieszczanie się informacji w przestrzeni; proces ten przebiega 
pomyślnie, jeśli adresat, który nie dysponował wcześniej określoną informacją, po 
akcie komunikacji staje się o tę właśnie informację bogatszy. 

Drugi spośród wyróżnionych przez Łotmana kierunków przekazu jest bez 
wątpienia mniej intuicyjny: zarówno nadawcą, jak i odbiorcą informacji jest w nim 
«JA». Treść przekazywana jest nie w przestrzeni, lecz w czasie. Nadawca jest za-
razem odbiorcą. Skoro zatem «JA» jest cały czas w posiadaniu pewnej informacji, 
nabywanie tej ostatniej nie może być wyznacznikiem komunikacyjnej efektywności. 
„W systemie «JA – JA» nosiciel informacji pozostaje ten sam, ale przekaz w proce-
sie komunikacji ulega przeformułowaniu i nabiera nowego sensu”1; „podwyższa 
się ranga komunikatu”2. Co ważne, owa zmiana sensu implikuje zmianę samego 
podmiotu. „Chodzi tu o wzrost informacji, jej transformację, przeformułowanie, 

1 J. Łotman, Uniwersum umysłu: semiotyczna teoria kultury, tłum. B. Żyłko, Gdańsk 2008, s. 81.
2 Ibidem, s. 80.
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przy czym wprowadza się nie nowe przekazy, lecz nowe kody, odbiorca zaś i na-
dawca mieszczą się w jednej osobie. W procesie [...] autokomunikacji następuje 
przeformułowanie samej osoby ludzkiej, z czym wiąże się bardzo szeroki krąg 
funkcji kulturowych”3. 

Pierwszy typ przekazu wzbogaca jej uczestników o nowe informacje; jest na-
stawiony na odtworzenie dokładnie tej samej treści, która była intencją nadawcy. 
Cenna w nim jest matematyczna równoważność nadanej i odebranej informacji: 
A = A. Taki rodzaj komunikacji cechuje – rozumianą jako poszerzanie zasobu 
wiadomości – postawę poznawczą. Drugi spośród omawianych typów, przesuwając 
akcenty w znanym już komunikacie, a zatem nie wpływając na ilość, lecz na in-
tensywność (jakość) informacji, zmienia samego mówiącego. Ten sam komunikat 
znaczy nie tylko coś innego, lecz znaczy więcej, niż znaczył. Z jakichś powodów 
jest dla podmiotu ważniejszy i – przez tę swoją wagę – odmienia mówiącego. 

Informacja, którą już znałem, nagle, w odmiennych warunkach, nabiera dla 
mnie całkiem innego sensu, zaczyna tak bardzo mnie dotyczyć, że mnie zmienia. 
Komunikacja z planu czysto poznawczego przesuwa się na poziom egzystencjalny – 
zmienia sam podmiot i owego podmiotu, jak by powiedział Paul Ricoeur, wybitny 
współczesny hermeneuta, sposób bycia. Ricoeur wyraża tę sytuację następująco: 
prawdziwe poznanie jest wybuchowe; stanowi eksplozję w planie samorozumienia 
podmiotu. 

Według Łotmana wybór rodzaju komunikacji zależy od samego podmiotu. 
„Adresat, odbierający tekst [...] powinien zadecydować, co zostało mu przekazane: 
kod czy komunikat”4. Napotkany w kulturze znak może być odebrany jako komuni-
kat, który trzeba odtworzyć lub też może pełnić funkcję kodu, który jest twórczym 
impulsem dla zrozumienia siebie na nowo, a tym samym – dla nowego sposobu bycia. 

Zależnie od preferowanego rodzaju komunikacji rosyjski semiotyk wyróżnia 
dwa typy kultur: autokomunikacyjne i odtwórcze. Mówi, iż „kultury zorientowane 
na autokomunikację zdolne są do rozwijania wielkiej aktywności duchowej, jednak 
często okazują się [...] znacznie mniej dynamiczne niż wymagają tego potrzeby 
ludzkiej społeczności”. O drugich zaś pisze: 

Odwrotną stroną tego typu kultury jest ostry podział społeczeństwa na nadawców i od-
biorców, pojawienie się psychologicznego nastawienia na otrzymanie prawdy w postaci 
gotowego komunikatu o cudzym wysiłku umysłowym, wzrost społecznej pasywności 
tych, którzy znajdują się w pozycji odbiorców komunikatu. Jest oczywiste, że czytelnik 
nowożytnej powieści europejskiej jest bierniejszy od słuchacza bajki magicznej, który musi 
transformować odebrane przezeń sztampy w teksty swojej świadomości, widz w teatrze 
jest bierniejszy od uczestnika karnawału. Tendencja do bycia wyłącznie umysłowym 
konsumentem stanowi niebezpieczną stronę kultury, jednostronnie zorientowaną na 
otrzymywanie informacji z zewnątrz5.

3 Ibidem, s. 90.
4 Ibidem.
5 Ibidem, s. 97.
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Umysłową i duchową martwotą, przejawiającą się w konsumpcji gotowych 
prawd zaniepokojony był – szczególnie w dziedzinie teatru – Iwanow, jeden z naj-
ważniejszych teoretyków epoki Srebrnego Wieku. Jego koncepcja misteryjnego 
teatru jako ożywczego centrum dla zdominowanej przez paradygmat «JA – ON» 
kultury, opiera się przede wszystkim na ideale autokomunikacji. Tę ostatnią, ro-
zumianą jako główna kulturowa orientacja, można wyrazić w postaci postulatu, 
by obcowanie z jakimkolwiek przedmiotem kultury było ostatecznie – poznawczo 
i egzystencjalnie płodnym – obcowaniem z samym sobą. Nastawionej na autoko-
munikację kulturze winna przyświecać delfi cka maksyma „poznaj samego siebie”6, 
odsyłająca do wyróżnionego przez Iwanowa historycznego czasu – starożytności. 
To w niej myśliciel szukał uzdrowicielskiej mocy dla przenikniętej krytycyzmem, 
atomizującej siły ludzkiego ducha epoki XIX wieku. Szczególną kulturotwórczą 
siłą dysponuje według myśliciela dziedzictwo kultury helleńskiej, a szczególnie 
tradycja misteriów dionizyjskich. To w nich Iwanow widział szansę na odnowę 
kultury i – tym samym – powrót człowieka do samego siebie7.

Iwanowowska krytyka współczesnego mu teatru odsłania stojący za nią – 
autokomunikacyjny – ideał. Filozof piętnuje przede wszystkim statyczność teatru 
(obecność akcji – действие, brak natomiast rzeczywistego, charakterystycznego 
dla liturgii, duchowego aktu, czynu – действо). Przywołajmy Iwanowa: „В самом 
деле старая сцена почти уже не «заражает» – и, главное, не преображает 
зрителя”8. I dalej: „Проводится та заколдованная грань между актером и зри-
телем, которая поныне делит театр, в виде линии рампы, на два чуждые один 
другому мира, только действующий и только воспринимающий, – и нет вен, 
которые бы соединяли эти два раздельные тела общим кровообращением 
творческих энергий”9. Ów krwiobieg sił twórczych tamuje nieustanna dążność 
teatralnych twórców do stworzenia doskonałej iluzji. Scena, udając życie, staje się 
mu – w jego najgłębszym wymiarze – obca. Iwanow mierzy przede wszystkim 
w psychologiczną normę teatru. Owładnięta psychologicznym principium scena, 
skupiając się na ukazaniu spójności pomiędzy sferą psychiczną a praxis bohatera, 
a zatem na konsekwentnym budowaniu postaci, gubi przyrodzoną sobie rytualność 
– nie dociera do źródła istnienia. 

6 Odniesienia do delfi ckiej maksymy znajdujemy m.in. w następujących tekstach Iwanowa: 
Эллинская религия страдающего бога. Фрагменты верстки книги1917 г., погибшией при пожаре 
в доме Сабашниковых в Москве, [w:] Есхил. Трагедии в переводе Вячеслава Иванова, Наука, 
Москва 1989, [na stronie internetowej: www.rvb.ru/ivanov/1_critical/2_eshill/01text/02add/08.
htm, data odwiedzin: 10.03.2010] oraz w zbiorze esejów Спорады, [w:] Собрание сочинений, ред. 
Д.В. Иванов, О. Дешарт, т. III, Брюссель 1974, с. 119.

7 Na wątek samopoznania w fi lozofi i Iwanowa zwraca uwagę Andrzej Dudek – por. idem, Wizja 
kultury w twórczości Wiaczesława Iwanowa, Kraków 2000, s. 185–190.

8 В. Иванов, Новые маски, [w:] idem, Собрание сочинений, c. 76.
9 В. Иванов, Предчувствия и предвестия, [w:] idem, Собрание сочинений, c. 96.
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Драма [...] устремлена на раскрытие характеров. [...] Трагедия [...] сводится к про-
цессу логического, почти математического выведения героической участи из оп-
ределенных эмоциональных и моральных данных в условиях данного характера 
– это наибольшее уплотнение и объектирование маски совпадает с ее наибольшею 
отчужденностью от зрителя и знаменует полюс крайнего удаления сцены от начала 
хорового и религиозно-общинного, или оргийного10.

Z jakich pozycji Iwanow krytykuje współczesną mu, realistyczną i iluzjoni-
styczną, scenę, staje się jasne w obliczu treści jego – jak sam mówi – proroctwa. „Ab 
exterioribus ad interiora” – o takim kierunku nadchodzących zmian upewnia go 
doświadczenie wewnętrzne. Poszukując w historii kultury desygnatu podsuwanych 
mu przez owo duchowe poznanie, idealnych treści, znajduje go (ów desygnat) – jak 
powiedzieliśmy – w starożytności, w „tragicznym wieku epoki helleńskiej”. Tragedia, 
niemal synonimiczna w Iwanowowskiej teorii z misterium, staje się postulowaną 
przez rosyjskiego teoretyka normą teatru. Centralną ideą staje się idea Dionizosa 
jako boga cierpiącego, pełniącego w Iwanowowskiej koncepcji rolę prefi guracji 
Chrystusa. Sięgnijmy do pism fi lozofa, eksplikujących treść idei misterium: 

Чрез святилища Греции ведет путь к той Мистерии, которая стекшиеся на зрелище 
толпы претворит в истинных причастников Действа, в живое Дионисово тело11.

I dalej:

Театр должен оканчательно раскрыть свою динамическую сущность. [...] Он дол-
жен перестать быть „театром” в смысле только зрелища. Довольно зрелищ. [...] 
Мы хотим собираться, чтобы творить – „деять” – соборно, а не созерцать только. 
Зритель должен стать деятелем, соучастником действа. Толпа зрителей должна 
слиться в хоровое тело, подобное мистической общине стародавних „оргий” или 
„мистерий”12.

Misterium, synonimiczne z tragedią13, pochodzi – powtarza myśliciel za 
Nietzschem – z ducha muzyki. Żywioł muzyki, wyrażając fundamentalne – ca-
łościowe, dynamiczne i metafi zyczne – doświadczenie człowieka, kwestionuje 
statyczną, ujmującą świat fragmentarycznie postawę krytyczną (teoretyczną, 
gnoseologiczną). Trzeba podkreślić, iż muzyka nie jest jedną z wielu estetycznych 
form, lecz podstawą każdego autentycznie twórczego aktu. Muzyka, czy lepiej: 
muzyczność jest korelatem duchowego doświadczenia człowieka, jest odpowie-
dzią na to, co niewyrażalne. Z tego względu spowinowacona jest z symbolizmem 
w najszerszym tego słowa znaczeniu: 

10 В. Иванов, Новые маски..., с. 77.
11 В. Иванов, Вагнер и Дионисово действо, [w:] idem, Собрание сочинений, c. 84.
12 В. Иванов, Предчувствия и предвестия..., с. 95.
13 M. Cymborska-Leboda, Twórczość w kręgu mitu. Myśl estetyczno-fi lozofi czna i poetyka gatun-

ków dramatycznych symbolistów rosyjskich, Lublin 1997, s. 184.
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Сама душа искусства музыкальна. Истинное содержание художественного изоб-
ражения всегда шире его предмета. Творение гения всегда говорит нам о чем то 
ином более глубоком, более прекрасном, более трагическом, более божественном, 
чем то, что оно непосредственно выражает. В этом смысле оно всегда символично. 
[...]. Отсюда устремление к неизреченному [...] – и эта воля, этот порыв – музыка14. 

Muzyczność wskazuje zatem na to, co w ramach naturalistycznej koncepcji 
poznania pozytywnego niewyobrażalne – na sferę przekraczającą physis. W tym kon-
tekście głębszego znaczenia nabierają słowa: „Драма родилась из духа музыки”15. 
Wskazują one na metafi zyczną istotę misterium.

Starożytne misteria ku czci Dionizosa to obrzędy kultywujące akt praofi ary 
cierpiącego boga. Chór i korowód (śpiew i taniec) to w misteriach dionizyjskich 
znaki fundamentalnej dla ludzkiej kondycji wspólnotowości i dynamiczności. 
Misteryjna wspólnota konstytuuje się w akcie zbiorowego upamiętniania jednej 
tajemnicy – śmierci i cierpienia boga: „Хоровод – первоначально община 
жертвоприносителей и причастников жертвенного таинства”16. Według 
Iwanowowskiego proroctwa nadchodząca, integrująca duchowe energie epoka jest 
w swych fundamentach muzyczna. „Все творчество будущего будет возникать 
«из духа музыки»”17. Warto w tym kontekście zauważyć, że w projektowanych 
przez Iwanowa misteriach nie ma widzów, są jedynie uczestnicy wspólnie składanej 
(aktualizowanej) ofi ary; postawa aktywna jest postawą dominującą, nie ma rampy 
– jest zgromadzona wokół ołtarza wspólnota wyznawców, którzy są jednocześnie 
kapłanami. Chóralny śpiew i rytmiczny taniec, będąc próbami wyrażenia tego, co 
werbalnie niewyrażalne, są konkretyzacjami owej wspomnianej wyżej – abstrak-
cyjnej – muzyczności.

Według Fryderyka Nietzschego wszystkie tragedie – poprzez dzieje róż-
nych bohaterów – ukazują tę samą treść: „cierpienie samego Dionizosa”18. Trzeba 
w tym miejscu zaznaczyć, iż pierwiastek dionizyjski przeciwstawiony apollińskiej 
harmonii i rozumowi zyskuje niejednokrotnie skrajne i, w tej skrajności, błędne 
interpretacje – niepowstrzymanego żywiołu, erotycznej ekstazy, obłędu czy niepo-
czytalności. Tymczasem w Iwanowowskiej koncepcji pojęcie ekstatyczności zbieżne 
jest z greckim źródłosłowem (ekstasis) i oznacza przede wszystkim przebywanie 
na zewnątrz siebie – uwalniające przekroczenie ograniczeń jednostkowego bycia 
i świadomości. Kluczem więc do właściwego zrozumienia dionizyjskiego żywiołu 
jest konstatacja o podstawowej jego roli – o unicestwianiu jednostkowego wymiaru 
istnienia. Iwanow w swych pismach dotyczących teatru tę właśnie cechę dionizyj-
skości podkreśla. Fałszywy – jego zdaniem – poziom indywidualności domaga się 

14 В. Иванов, Предчувствия и предвестия..., с. 93.
15 Ibidem, s. 93.
16 Ibidem, s. 94.
17 Ibidem, s. 91.
18 B. Baran, Metafi zyka tragedii, [w:] F. Nietzsche, Narodziny tragedii albo Grecy i pesymizm, 

tłum. B. Baran, Kraków 1994, s. 11.
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przezwyciężenia w rytualnym, mistycznym uniesieniu – ekstasis właśnie. Filozof 
mieści się w ramach charakterystycznego dla rosyjskiej myśli ontologizmu: porzucić 
indywidualną świadomość znaczy nie tyle lepiej poznawać, co bardziej być. Misteria 
dionizyjskie jako rytualne akty przywołujące praofi arę Dionizosa dążą do stworze-
nia ponadindywidualnej jedności kultu i, co za tym idzie, innego wymiaru bycia: 

Наше время утверждает свое призвание к религиозному творчеству тем, что снова 
верит в божественные возможности внутреннего опыта. [...] Oщутить себя и мир 
по новому. [....] В дифирамбических очищениях мы, хотя бы на одно мгновение, 
воистину ощущаем себя и мир по новому19.

Zapytajmy w tym miejscu, ku czemu ma prowadzić owo ekstatyczne unie-
sienie. Czy postulowane przez ideę misteryjnego teatru transcendowanie indy-
widualnego poziomu wyczerpuje się w samym ruchu porzucenia principium 
individuationis i zatraceniu w przynoszącej pociechę, lecz bezprzedmiotowej 
wspólnotowości, czy też ów ruch transcendowania ma jakiś jasno wyznaczony 
cel. Innymi słowy: czy transcendowanie zmierza ku wyższemu metafi zycznemu 
poziomowi – Transcendencji, czy też jest celem samym w sobie? Wszak Andriej 
Bieły zarzucał Iwanowowi projektowanie kultury opartej na zwulgaryzowanej 
religijności, realizującej płytką duchowość mas20.

Koncepcja Iwanowa, na pierwszy rzut oka, wydaje się powyższe, pochodzące 
od Biełego, oskarżenia potwierdzać. Eksponując bowiem misteryjną, ekstatyczną 
formę, świadomie spycha możliwe pozytywne treści – jako nieistotne – na dalszy plan. 

Чуждо природе драмы ставить своею целью определенное утверждение или по-
ложительный императив. Раскрывая свое дифирамбическое как она упраздняет 
всякое что21. Расширение индивидуального я до его мировой беспредельности чрез 
углубление личного страдания [...], тяготение к тому дифирамбическому разрешению 
духа, которое снимает всякое что и как бы топит его в одном неизрекаемом как22. 

Jednakowoż, wbrew powyższym twierdzeniom, w pisamch myśliciela znajduje-
my fragment wskazujący na pewną pozytywną treść: „Толпа должна плясать и петь, 
ритмически двигаться и славить бога словом. Она будет отныне бороться за 
свое человеческое обличье и самоутверждение в хоровом действе”23. Słowa 
te zdają się odpierać zarzut pustej w treści, będącej celem samym w sobie, ekstazy. 
Wspominana przez Iwanowa tocząca się walka jest walką o coś – o poszukiwane 
przez nas что. Борьб а  з а  св о е  челов е че ско е  о бличье  – walka o ludzką 
twarz, ludzką tożsamość. To, co w tym miejscu ważne, to konstatacja, że istnieje 

19 В. Иванов, Новые маски..., с. 79.
20 Por. А. Белый, „Довольно!”, [w:] А.В. Лавров, Андрей Белый. Разыскания и этюды, Москва 

2007, с. 360–363.
21 В. Иванов, Новые маски..., с. 80.
22 Ibidem, s. 79.
23 В. Иванов, Вагнер и Дионисово действо..., с. 84.
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jakaś ludzka tożsamość, stanowiąca ramy dla odśrodkowego, ekstatycznego ruchu. 
Dionizyjski żywioł ma zatem jakieś granice – pewne treści mogą stawiać mu opór; 
nie jest on autoteliczny. Okazuje się, że ów pozornie odśrodkowy (skierowany tyl-
ko na zewnątrz) ruch jest zwrócony także „ku”. Należy zatem zapytać, ku czemu 
człowiek transcenduje poziom jednostkowy.

Odpowiedź, jaką znajdujemy w pismach Iwanowa, nie zadowala postsokra-
tejskiego kierującego się nade wszystko zasadą niesprzeczności, umysłu. Iwanow, 
za Nietzschem, wskazuje na doświadczenie tragiczności jako źródłowe dla istoty 
człowieka. Pisze tak: 

Нам, воспитавшимся на идеях Достоевского о круговой поруке всего живущeго, 
как грешного единым грехом и страдающего единым страданием, [...] на этих 
прозрениях в таинство всемирного распятия [...] трагическая Mуза говорит всегда 
о целом и всеобщем24. 

Doświadczenie wszechświatowego cierpienia staje się pierwszym datum sto-
jącym u podstaw Iwanowowskiej koncepcji misterium. Jego uczestnik ma wytrwać 
w obliczu przerażającej prawdy istnienia, nie uciekając się do żadnej pociechy ani 
też nie popadając w rezygnację. „Tragizm i niemal synonimiczny z nim żywioł 
dionizyjski stają się wprost szaleństwem zdrowia, cierpieniem, jakiego doznaje 
mocarz, który nie boi się wejrzeć w swój los, w swe nieuchronne i nieustanne – 
umieranie”25. Urzeczywistnić zasadę tragizmu to spojrzeć w oczy okrutnej prawdzie 
i – dzięki temu doświadczeniu – paradoksalnie –od niej się uwolnić (Iwanow, 
inaczej niż Nietzsche, potwierdza katartyczną funkcję tragedii). Ów paradoks 
wyraża nieuchwytną dla unikającego sprzeczności sposobu myślenia logikę do-
świadczenia. Afi rmacja prawdy o wszechobejmującym, kosmicznym cierpieniu 
wznosi podmiot owej afi rmacji na ponadindywidualny, wspólnotowy poziom. Tu 
człowiek, uczestnik misterium znajduje swą najgłębszą tożsamość. 

Прозрачность вселенского значения отдельных трагических участей делает вы-
зываемые поэтом лица масками единого всечеловеческого Я и воплощает пред 
ужаснувшимся в их судьбах на свой рок зрителем древнее боговещее Tat twam asi 
«то ты еси» – «это ты сам»26.

Poprzez autentyczne przeżycie tajemnicy cierpienia, prowadzącego do po-
czucia odpowiedzialności wszystkich za wszystko (Dostojewski), dokonuje się 
przekroczenie poziomu fałszywej indywidualności ku wymiarowi głębszej – wspól-
notowej – tożsamości. 

Iwanow chce, by człowiek mógł odzyskiwać swą głębszą (ponadempiryczną, 
ponadpsychologiczną) tożsamość poprzez uczestnictwo w misteriach. Twórca prag-
nie, by teatr jednoczył, ale nie na płytkim poziomie zbiorowego, bezprzedmiotowego 

24 В. Иванов, Новые маски..., с. 76.
25 B. Baran, Metafi zyka tragedii..., s. 10.
26 В. Иванов, Новые маски..., с. 77.
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uniesienia. Według Iwanowa autentyczne, nieuciekające w jakiekolwiek pocieszenie 
doświadczenie tragizmu świata i człowieka, poruszając niezbywalną dla ludzkiej 
egzystencji nutę, konstytuuje prawdziwą wspólnotę – wspólnotę ludzkiego losu. 
„Nie wiemy, skąd przychodzimy i dokąd zmierzamy” – dojrzałe przyjęcie owych 
słów określających sytuację człowieka w świecie budzi świadomość elementarnej 
międzyludzkiej więzi. Iwanow chce uczynić teatr przestrzenią przeżywania owej 
fundamentalnej wspólnotowości.

W omawianym podejściu nietrudno wyśledzić Nietzscheańskie podstawy 
antropologiczne eksponujące przede wszystkim tragizm ziemskiej drogi człowieka. 
Pokrzepiająca prawda o zmartwychwstaniu odwraca, według niemieckiego fi lozofa, 
oczy wyznawców Chrystusa od strasznej prawdy o ludzkim losie. Tchórzostwo, 
zdaniem niemieckiego teoretyka, wpędza chrześcijan w fundamentalne egzysten-
cjalne zakłamanie. Sami chrześcijanie jednak, odrzucając Nietzscheańską diagnozę 
o źródłowym zafałszowaniu świadomości, punktem ciężkości swej antropolo-
gii czynią Boskie pochodzenie (i przeznaczenie) człowieka, spełnione w osobie 
Chrystusa. Widać zatem, iż dwie – Nietzscheańska i chrześcijańska – koncepcje 
człowieka diametralnie się różnią. Iwanow, eksponując niewiedzę co do ostatecz-
nego rozwiązania ludzkiego losu i – co za tym idzie – tragizm ludzkiej egzystencji, 
stoi zdecydowanie po stronie Nietzschego. Jego śladem podąża również w swym 
projekcie misteryjnej kultury.

W świetle koncepcji Łotmana misterium jawi się zatem jako akt szczególnego 
rodzaju autokomunikacji («JA – JA»). Owym odnoszącym się do siebie «JA» jest – 
jak pisze Iwanow – всечеловеческое Я, równoznaczne z metafi zycznie rozumianą 
Tajemnicą. To ona jest ostatecznie podmiotem i przedmiotem misterium: „Глядит 
в нас, отражая нас в своем темном зеркале, мировая Тайна”27 (zauważmy, że 
to Tajemnica, mysterion, jest tutaj podmiotem). Tę, odwołującą się do niemieckiej 
tradycji transcendentalnej interpretację wzmacniają następujące słowa: „Дух 
волит осознавать себя как объект и как субъект”28. Ja indywidualne uczestni-
czy zatem w tej najgłębszej autokomunikacji o tyle, o ile – w akcie afi rmującym 
tragizm świata – zdoła się wspiąć na wspólnotowy, metafi zyczny poziom. Można 
powiedzieć, iż misterium jest spotkaniem człowieka z samym sobą, ale w masce 
wieczności. Temu zaś, kto wątpi w możliwość odnalezienia swej wiecznej – po-
nadempirycznej, ponadpsychologicznej – tożsamości, Iwanow stawia retoryczne 
pytanie: „Личина Вечности, – не наш ли собственный внутренний двойник 
эта духовная, безликая личина?”29. 

27 Ibidem, s. 78.
28 Ibidem, s. 79.
29 Ibidem, s. 78.
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Театр-мистерия эпохи Серебряного века как акт коммуникации
Резюме

Настоящая статья представляет проект мистериальной культуры Вячеслава 
Иванова, главного теоретика эпохи Серебряного века. Театральная мистерия 
является в этом проекте основным жанром творчества, гарантирующим пре-
одоление критических культурных направлений. 

Сопоставление идеи Иванова с концепцией Юрия Лотмана позволяет пока-
зать, что мистериальная культура осуществляет парадигму автокоммуникации, 
которая является показателем духовно развитых культур.

Иванов обращается в сторону античных Дионисийских мистерий, вос-
принимаемых как пример литургического театра. По мнению философа, театр 
должен не столько передавать определенное теоретическое содержание, сколько 
исполнять ритуальные функции. Только тогда театр будет реализовать импе-
ратив автокоммуникации, так как в обряде человек общается с самим собой. 

Следуя за Ницше, Иванов утверждает, что только подлинное испытание 
трагизма человеческой жизни позволяет ему спастись перед, по сути ложным, 
индивидуальным сознанием (и бытием). По Иванову, театральная мистерия 
строит пространство глубокого, метафизического межчеловеческого единства.


