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Bóg czy bożek? 
Myśl religijna Konstantina Leontjewa

W niniejszej pracy Konstantin Leontjew interesuje nas przede wszystkim jako myśli-
ciel religijny1 – z jednej strony zachwycający trafnością krytyki zachodniego chrześ-
cijaństwa, piętnowaniem wszelkich postaci myślowej, światopoglądowej idolatrii, 
z drugiej strony jednak pozostawiający rozsmakowanego w krytyce odbiorcę z po-
czuciem niedosytu, gdy mowa o pozytywnych propozycjach stanowiących – według 
Leontjewa – niezawodne antidotum na idolatryczne pokusy ludzkości. Owe pozy-
tywne propozycje stanowczo nie czynią zadość wrażliwości, która zachwyciła się 
sprawiedliwą krytyką zachodniego chrześcijaństwa – nie dla samej krytyki przecież, 
lecz w imię stojącego za nią religijnego ideału. 

Trafi ająca w sedno (zarzut antropolatrii2) krytyka zachodniego chrześcijaństwa 
każe domniemywać – jako swej podstawy – głębokiego doświadczenia religijnego. 
Piętnowanie niedostatków odbywa się bowiem zawsze w kontekście jakiegoś idea-
łu. Z ust Leontjewa jednak, zamiast imienia Boga, którego spodziewał się czytelnik 
po obcowaniu z myślą szalenie wyczuloną na religijny fałsz, wydobywają się su-
rowe, niewzruszone słowa chrześcijańskiej doktryny. Metafi zyczne otwarcie, które 
czytelnik domniemywał pod słowami zjadliwej krytyki religijnego mieszczaństwa 
Zachodu, okazuje się przywiązaniem do dogmatu, zewnętrznych form prawosławia 
oraz przenikającym wszystko strachem przed boskim sądem. Mikołaj Bierdiajew, 
opisując jeden z nurtów obecnych w rosyjskim prawosławiu, trafnie ujmuje specyfi -
kę religijności charakterystycznej także dla Leontjewa: 

W czystej postaci jest to kierunek konserwatywny i negujący każdą nową problematykę, 
każdy nowy sposób relacji chrześcijaństwa ze światem. Nie istnieją dla niego problemy 
antropologii religijnej i religijnej kosmologii poza obszarem tradycyjnej praktyki asce-

1 Ze względu na religijną tematykę niniejszych rozważań pomijamy w nich ważne polskie 
prace o Konstantinie Leontjewie (podejmujące jednakowoż odmienny aspekt jego myśli), m.in.: 
M. Bohun, Kontrrewolucja i pesymizm: fi lozofi a społeczna Konstantina Leontjewa, Kraków 2000; 
M. Broda, Historia a eschatologia: studia nad myślą Konstantego Leontjewa i „zagadką Rosji”, 
Łódź 2001; idem, Najtrudniejsze z rosyjskich wyzwań: zagadka Leontjewa i Rosja, Łódź 1995; 
J. Diec, Cywilizacje bez okien: teoria Mikołaja Danielewskiego i późniejsze koncepcje monadycz-
nych formacji socjokulturowych, Kraków 2002.

2 Por. Н. Бердяев, Константин Леонтьев. Очерк из истории русской религиозной мысли, 
[w:] К.Н. Леотьев: Pro et contra. Личность и творчество Константина Леонтьева в оценке 
русских мыслителей и исследователей после 1917 г., Санкт-Петербург 1995, s. 162. 
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tycznej. Jednak jest w tym nurcie także wieczny w prawosławiu element ascetycznego 
oczyszczenia i wewnętrznych, duchowych działań3. 

W świetle przytoczonych słów będziemy poszukiwać istoty religijnego konser-
watyzmu Leontjewa.

Niniejsza praca będzie się koncentrować na religijnej kontrpropozycji rosyjskiego 
fi lozofa, mającej – według niego – stanowić panaceum na duchowe mieszczaństwo 
Zachodu. Podstawowe pytanie, jakie chcemy postawić, brzmi następująco: Czy pro-
ponowany przez rosyjskiego konserwatystę ideał religijny przewyższa zdemaskowaną 
na Zachodzie idolatrię, czy też wpada w tę samą pułapkę religijnego zafałszowania?

W tropieniu religijnych idoli pomoże nam fi lozofi cznie pogłębione rozróżnienie 
na ikonę i idola autorstwa francuskiego myśliciela Jean-Luc Mariona. Punktem od-
niesienia w wielu kwestiach uczynimy także pracę przywołanego wyżej Mikołaja 
Bierdiajewa, nie tylko jako autora monografi i o Leontjewie, ale przede wszystkim 
jako jednego z najwrażliwszych religijnie myślicieli rosyjskich, który, podejmując 
w swej fi lozofi i wiele podobnych do Leontjewa wątków, rozstrzyga je jednak od-
miennie.

Istotę krytyki zachodniego chrześcijaństwa stanowi zarzut antropolatrii – uczy-
nienia człowieka idolem („самовольный плод антрополатрии, новой веры 
в земного человека и в земное человечество”4). Fenomenologia religii, analizując 
pojęcie idola, odnajduje w nim zafałszowane odniesienie do Boga, idol bowiem, zaj-
mując Jego miejsce, staje się ostatecznym punktem odniesienia, ponad który nie ma 
już wyższego. „Idol, będąc czymś widzialnym, jako pierwszy olśniewa nienasycone 
aż do tej pory spojrzenie. Idol ofi arowuje, a raczej narzuca spojrzeniu coś najlepiej 
dlań widzialnego, cokolwiek, rzecz, kobietę, ideę albo boga”5. W słowach tych od-
słania się charakterystyczny dla idola sposób bycia: nie stwarzając żadnego dystan-
su, a przez to nie wzbudzając w człowieku żadnego dążenia, okazuje się „swojski”, 
bezpieczny, okazuje się „rajem odnalezionym”. Idol nie skrywa żadnej tajemnicy, 
jest wszak doskonale widzialny. Co to oznacza? Ni mniej, ni więcej tylko to, że jest 
na miarę człowieka: „Idol jest zapisem boskości na miarę ludzkiego spojrzenia”6. 
Bożek, jako dzieło ludzkich rąk, nie stanowi dla człowieka wyzwania, pozwala mu 
zadowolić się tym, co widzialne, z istoty bowiem pozostaje na tym samym – ludzkim 
– poziomie. Tak naprawdę poszukujący Innego (tego, co absolutnie transcendentne) 
człowiek zadowala się wytworem swych własnych oczu, własnej – intelektualnej, 
estetycznej, etycznej – intencji lub, inaczej mówiąc, jest „spojrzeniem upadłym”7.

Ideał religijny Leontjewa, chcąc być całkowitym zaprzeczeniem stanowiska 
Zachodu, koncentruje się na relacji człowieka względem Boga jako odniesienia dla 

3 M. Bierdiajew, Religijny charakter fi lozofi i rosyjskiej, tłum. L. Kiejzik, [w:] Niemarksistow-
ska fi lozofi a rosyjska: antologia tekstów fi lozofi cznych XIX i pierwszej połowy XX w., cz. I, red. 
i wybór L. Kiejzik, Łódź 2001, s. 27.

4 Н. Бердяев, Константин Леонтьев…, s. 162.
5 J.-L. Marion, Bóg bez bycia, tłum. M. Frankiewicz, Kraków 1996, s. 32.
6 Ibidem, s. 35.
7 Ibidem, s. 34.
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ludzkiej istoty konstytutywnego. Koncepcja ta jest jednak daleka od idei bogoczło-
wieczeństwa. Sposób, w jaki rosyjski konserwatysta przywołuje wspomnianą kate-
gorię (w odniesieniu do myśli Włodzimierza Sołowjowa), wskazuje na jedynie no-
minalne jej rozumienie – jako zewnętrznego, nie zaś istotnego połączenia obu pier-
wiastków8. Podobną konstatację znajdujemy u Mikołaja Bierdiajewa9.

Jeśli zatem Leontjew odrzuca zarówno ideę bogoczłowieczeństwa, jak i fi gu-
rę bezbożnego człowieka Zachodu (którego bezbożność ze wszystkich sił próbuje 
zdemaskować), to – odwołując się do myśli najwybitniejszego, zdaniem rosyjskie-
go konserwatysty, twórcy mu współczesnego, Włodzimierza Sołowjowa – pozo-
staje tylko jedna możliwość: idea nieludzkiego Boga Wschodu. Czyżby zatem Bóg 
Leontjewa, człowieka – jak podkreślają jemu współcześni10 – szczerze religijnego, 
posiadał wrogie i obce człowiekowi – nieludzkie oblicze?

Pewne światło na tę kwestię rzuci z pewnością przedstawienie ewolucji ideowej 
Leontjewa, której główny zrąb jest następujący: rozpoczynając od dziecięcej, bezre-
fl eksyjnej, od początku związanej z doznaniami estetycznymi, religijności, poprzez 
– w latach studenckich – stanowisko deistyczne, będące efektem dominacji poglą-
dów przyrodoznawczych i – wyprowadzonej z nich – estetyki (idea trójjedynego 
procesu odzwierciedlająca logikę organicznego rozwoju, rozszerzona na wszystkie 
dziedziny rzeczywistości) aż do religijnego przełomu, określającego ostatecznie du-
chową sylwetkę Leontjewa. 

Okres po religijnym przewrocie będzie nas szczególnie interesował. Nie w jego 
wymiarze czasowym jednak, lecz – by tak rzec – fenomenologicznym. Ponieważ kar-
dynalne znaczenie w ewolucji ideowej rosyjskiego konserwatysty ma powyżej zasyg-
nalizowane zrośnięcie się dwóch pierwiastków: religijnego i estetycznego, w niniej-
szych rozważaniach nie zadowolimy się konstatacją owego zrośnięcia. Zważywszy 
bowiem na – wypływającą z gatunkowego ciężaru obu aspektów – wzajemną 
sprzeczność, nie sposób uniknąć pytania podstawowego: które odniesienie zasługuje 
na miano fundamentalnego w dojrzałej samoświadomości fi lozofa i – tym samym 
– która relacja źródłowo rzeźbi duchowy profi l Leontjewa.

Rozwijając wybrane, ważkie, naszym zdaniem, wątki z biografi i rosyjskiego kon-
serwatysty, powiedzmy, iż tradycja religijna była Leontjewowi bliska od dzieciństwa. 
Było to jednak przez długie czterdzieści (z sześćdziesięciu) lat życia przywiązanie 
przede wszystkim do zewnętrznych, obrzędowo-liturgicznych form prawosławia: fa-
scynacja jego pięknem, szczególną, wyrosłą z liturgii, estetyką. Tej bezrefl eksyjnej, 
choć szczerej więzi Leontjew nigdy się nie wyrzekł.

Także później, w okresie studiów medycznych – kiedy sfera religii została przy-
ćmiona przez fascynację światem organicznym i jego prawami, a Leontjew w dzie-
dzinie wiary stanął na stanowisku niezobowiązującego deizmu – nie próbował nego-
wać owego przywiązania do prawosławnej obrzędowości. Trzeba jednak pamiętać, 

8 Por. К. Леонтьев, Письма отшельника, [w:] idem, Храм и церковь, Москва 2003, s. 335.
9 Н. Бердяев, Константин Леонтьев…, s. 177.

10 Por. В.С. Соловьев, Памяти К.Н. Леонтьева, [w:] К.Н. Леотьев: Pro et contra…, s. 26.
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iż osobistego odniesienia do Boga w religijności Leontjewa nie było. Zastępował je 
– mimo iż uwewnętrzniony – religijny zwyczaj. 

Studia medyczne ugruntowały przyrodzony fi lozofowi estetyzm. Obserwacja hie-
rarchicznego, bogatego w swym braku równości świata przyrody dała asumpt do 
stworzenia intelektualnej dumy11 Leontjewa – idei trójjedynego procesu i sformu-
łowania na jej kanwie teorii piękna. Piękne według myśliciela jest to, co odpowiada 
drugiej fazie organicznego rozwoju – „kwitnącej złożoności”. Nie pierwotna jed-
ność zatem, nie starcze ujednolicenie, lecz zaczerpnięty ze świata przyrody obraz 
bogactwa, przepychu życiowych form, stał się – stosowalną we wszystkich niemal 
dziedzinach – miarą12.

W kontekście owej niezbywalnej dla Leontjewa intelektualnej orientacji jasna 
staje się żarliwa krytyka egalitarno-liberalnej Europy, która, propagując ideał wolno-
ści i równości, bezcześci przynależne światu piękno. 

У Леонтьева […] был эстетический страх, что либерализм своим уравнительным 
и освободительным движением подкашивает разнообразие и, следовательно, красо-
ту вещей, социального строя и природы13.

Rozrośnięty zmysł estetyczny przytępia dopiero nieoczekiwane wydarzenie w ży-
ciu Leontjewa – nagła choroba, zakończona religijnym nawróceniem. Zdrowotny 
kryzys, pogłębiwszy świadomość wewnętrznego rozdźwięku między przywiązaniem 
do prawosławia a nienawiścią do zachodniego typu religijności, każe pisarzowi osta-
tecznie określić swe stanowisko. Leontjew, przyrzekłszy w podzięce za uzdrowienie 
się nawrócić (co notabene świadczy o typie religijności rosyjskiego konserwatysty), 
czyni to z wielką konsekwencją, zajmując od tego momentu stanowisko niewzruszo-
nego wyznawcy, bizantyjskiego – w odróżnieniu od słowianofi lskiego – prawosławia.

Jednakowoż surowość i mroczność propagowanego przez Leontjewa greckiego 
chrześcijaństwa, skupionego nade wszystko na pozagrobowej perspektywie, jak naj-
dalszego – w intencji autora – od eudajmonistycznej niefrasobliwości chrześcijań-
stwa Zachodu, stoi w sprzeczności nie tylko z postawą pisarza w życiu prywatnym, 
ale przede wszystkim z pozostałymi aspektami jego myśli: z iście helleńską apoteo-
zą kultury wysokiej, barwnej, obfi tującej w wielość form, słowem, arystokratycznej 
oraz z dopuszczającym przemoc i tyranię kultem państwa. 

Sołowjow wspomina o wewnętrznej niespójności myśli Leontjewa. Pierwszy 
rosyjski fi lozof (na którego artykuł o sobie samym Leontjew niecierpliwie czekał) 
sygnalizuje niewyprowadzalność postulatu bogatej, hierarchicznej, arystokratycz-
nej kultury z przekonania o jedynym punkcie odniesienia ludzkiego życia: nadziei 
zbawienia. 

Если я утверждаю (как это делал Леонтьев), что единственное, существенное и важ-
ное есть отречение от мира и забота о душеспасении, а все остальное – суета сует 

11 К. Леонтьев, Письма к Василию Розанову, Londyn 1981, s. 77.
12 K. Leontjew, Bizantynizm i słowiańszczyzna, tłum. M.L., [w:] Wokół Leontjewa i Bierdiaje-

wa, red. J. Dobieszewski, Warszawa 2001, s. 150.
13 К. Леонтьев, Письма…, s. 26.
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и „частью тяжелое, частью очень сладкое, но, во всяком случае, скоро преходящее 
сновидение”, то как я могу тут же с убедительностью проповедовать такой идеал, 
в котором главное значение принадлежит этим суетным и „сонным” интересам?14

Powyższe słowa „pierwszego rosyjskiego fi lozofa” odczytujemy następująco: 
myśl Leontjewa nie mogła być płodna (co było bodajże największą bolączką pisa-
rza), bo jej wewnętrzna fundamentalna sprzeczność pozbawiała ją tożsamości i tym 
samym twórczej mocy. Leontjew, skarżąc się w listach15, że nawet bliscy mu, po-
ważający go myśliciele nie podejmują najważniejszej – jego zdaniem – idei trój-
jedynego procesu (nie doceniając wielkości jego odkryć), zdaje się potwierdzać 
Sołowjowowską diagnozę.

Bierdiajew, autor monografi i o Leontjewie, uważający tego ostatniego za jedyne-
go wielkiego umysłem rosyjskiego konserwatystę16, uwypukla tragiczny paradoks: 
wzniosła metafi zyczna intencja, będąca zalążkiem myślowej wędrówki omawianego 
fi lozofa, znalazła swój wyraz w wulgarnych, skarlałych wobec swej proweniencji, 
społeczno-historycznych treściach. Bierdiajew zdaje sprawę z niezrozumiałego, ne-
gatywnie zdumiewającego rozdźwięku pomiędzy rozpoznanym w Leontjewie reli-
gijnym otwarciem a jego społecznymi ideami: 

Choć jego pragnienie było wieczne i jednocześnie nowatorskie, a w jego umyśle zapło-
nęła rzecz piękna, w ostatecznym rozrachunku sprawiedliwa, to na płaszczyźnie życia 
społeczno-politycznego Leontjew ugruntował zgniliznę i szamotał się na smrodliwym 
śmietnisku17. 

Owa szamotanina boli tym bardziej, że nie dotyczy myśliciela o poglądach naturali-
styczno-deterministycznych (z których byłaby wyprowadzalna), lecz człowieka zwró-
conego ku transcendencji, który swój religijno-metafi zyczny potencjał zaprzepaścił.

Jeden z najbardziej oddanych, choć tylko korespondencyjnych, przyjaciół 
Leontjewa, rozumiejący go tak jak ten ostatni sam by sobie tego życzył18, Wasyl 
Rozanow, potwierdza rozpoznanie Bierdiajewa charakteryzujące istotę drogi twór-
czej fi lozofa. 

Человеческое достоинство мы должны оценивать не по судьбе а по залогам души. 
И по такой оценке достоинство Леонтьева чрезмерно, удивительно. […] Теперь оче-
видно, что никакие идеи Леонтьева не привьются и, что он вообще есть феномен 
а не сила; так сказать fata-morgana Мальштрема а не он в действительности. Бог одо-
лел человека; но человек этот был сильньный богоборец. Это об Якобе записано, что 
он „боролся с Богом” в ночи и охромел, ибо Бог, не могши его побороть, напоследок 
повредил ему „жилу в составе бедра”19.

14 В.С. Соловьев, op. cit., s. 24.
15 К. Леонтьев, Письма…, s. 74.
16 M. Bierdiajew, Konstantin Leontjew. Filozof reakcyjnego romantyzmu, tłum. T. Brzostowska, 

[w:] Wokół Leontjewa i Bierdiajewa, s. 205.
17 Ibidem, s. 211.
18 К. Леонтьев, Письма…, s. 41.
19 Ibidem, s. 36.
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Powyższe słowa odsłaniają centralny wątek dramatu życia i twórczości Leontjewa: 
walkę z Bogiem. Filozofowi, osobowości stanowczej, samodzielnej, zabrakło tej siły, 
o której zawsze marzył – siły zapewniającej ponadczasową płodność wysuwanych 
przezeń idei, siły pokonującej śmierć. Leontjew – według słów Rozanowa – oka-
zał się ulotnym zjawiskiem, nie zaś faktyczną, oddziałującą na potomnych siłą. 
Okaleczony przegrał walkę z Bogiem. Pozostając przy starotestamentowej metafo-
ryce i dookreślając zaproponowany przez Rozanowa obraz walki z Najwyższym, 
zaryzykujmy usprawiedliwienie boskiego czynu: pragnący być Bogiem jedynym, 
Bóg ugodził Leontjewa z zazdrości, ważył się on (Leontjew) bowiem, rezygnując 
z dążenia do nieskończoności, postawić na jego miejscu przedmiot swego „upad-
łego spojrzenia” – bożka ziemskiej mocy. Ten ostatni przyjmuje w światopoglądzie 
Leontjewa najróżniejsze postaci: przewyższającej godność ludzką zasady estetycz-
nej, nieczułej na człowieka doktryny, brzydzącej się łagodnością miłości Chrystusa 
– nietzscheańskiej woli mocy.

Wasilij Rozanow jest autorem także poniższych słów, wielce – naszym zdaniem 
– znaczących dla rozpoznania duchowej sylwetki Leontjewa. 

Он поступил в монашество, стал из неверующего естесвоведа христианином, пото-
му что в небесном и абсолютном авторитете положительных церковных доктрин, 
во-первых нашел границу для своего философского скепсиса и пессимизма, упор 
для волн своего ума, которые решительно катились в бесконечность; а во-вторых, 
в недвижности и консерватизме церковного строя он нашел опору против „разру-
шительного уравнительного процесса” который его пугал в Европе и России. О сте-
ны монастыря разобьется всякий либерализм; монастырь же – от Бога, и если тоже 
крушится, то лишь по-видимому, на самом же деле, как небесное учреждение, до 
светопреставления, до Антихриста устоит; а если устоит – а не устоять не может, 
– монастырь, то около него и за ним и вследствие его устоят и красивые варшавские, 
особенно конные полки, где служит Вронский или его собратья, и на которые я, ста-
рый монах и медик, полюблуюсь из далекого окошечка, из кельи Оптиной пустыни, 
уже с чисто медицинской радостностью20.

Powyższe słowa pokazują, że estetyczny światopogląd lubujący się w widoku 
ziemskiej – w tym wypadku militarnej – potęgi nie został przekroczony nie tylko 
w momencie religijnego przełomu, ale i u schyłku życia fi lozofa (z którego to okre-
su pochodzi korespondencja). Leontjew, stale przebywający w Pustelni Optyńskiej 
przez ostatnie cztery lata swojego życia, określa się jako mnich i medyk zarazem. 
Widać wyraźnie, że myśliciela cieszy ta medyczna – zwrócona ku biologicznej wital-
ności – perspektywa i ani myśli się jej pozbyć w imię ascetycznego ideału. Oba spoj-
rzenia na świat spotykają się w jednej, witalistyczno-mniszej samoświadomości21, 
a oczywistość faktu, iż wyprowadzony z przyrodoznawstwa ideał estetyczny przeczy 
religijnej prawdzie, zostaje przyćmiona przez pewność przyjętej postawy. 

20 Ibidem, s. 30.
21 Por. słowa o bliskości wojskowego i mniszego ideału – К. Леонтьев, Средний Европеец 

как идеал и орудие всемирного разрушения, [w:] idem, Храм и Церковь, Москва 2003, s. 478.
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Nakreślony obraz Pustelni Optyńskiej, z okien której widać wojenną sławę 
Wrońskiego i jemu podobnych, świadczy o tym, iż klasztor w światopoglądzie 
Leontjewa wspiera się nie na ponadludzkiej, pochodzącej nie z tego świata mocy 
modlitwy, lecz na – pokrewnej potędze wojskowej – czysto ziemskiej sile. Pułki 
konne, według słów Leontjewa, widoczne są z okien klasztoru, mnisi zaś cieszą ich 
widokiem pożądliwe oczy. Jeśli zatem okna klasztoru nie zamykają się (i to nie z po-
wodu ludzkiej słabości, lecz z całkowitym wewnętrznym przyzwoleniem) na to, co 
klasztornym zasadom przeczy, to należy przyjrzeć się samemu konwentowi.

Rozanow pokazuje surową, zamkniętą w klasztornych murach wiarę Leontjewa 
jako wyraz samozachowawczego instynktu wobec przesyconej negacją, niszczyciel-
skiej mocy własnego umysłu. Nie bez podstaw fi lozof nazywany jest nietzscheanistą 
avant la lettre22. Tyle że ów „rosyjski nietzscheanista przed Nietzschem”, świadom 
demonicznej potęgi własnego rozumu zdolnego zanegować każdą wartość w imię 
woli mocy, inaczej niż fi lozof niemiecki, posłuchał samozachowawczego instynktu 
i schronił się w klasztornej twierdzy. Jej niewzruszoność i niedostępność jest wprost 
proporcjonalna do natężenia niszczycielskich sił, przed którymi miała stanowić obro-
nę. Wszystko to, by nieznający świętości nietzscheanizm nie mógł na powrót wtarg-
nąć w przychylną mu przecież duszę Leontjewa. 

„Я рассказывал вам о моих страданиях, о моих сердечных потрясениях. 
Я захотел найти опору, отраду и руководство в Боге христианском, в Боге 
догматическом”23. I dalej: 

Нигилизм – так ясен и так выразителен! […] Против ясного, сильного и прямого 
нельзя действовать средствами средними, осторожными и умеренными. Нельзя на-
деяться на внушения практического рассудка, на родительские и учительские сове-
ты своекорыстного житейского благоразумия, на одну долбню классического вос-
питания, на умеренно консервативные статьи газет и журналов. Против крайнего 
и прямого нужно другое – крайнее и прямое. Христианская мистика (я говорю имен-
но мистика а не одна мораль), учение аскетизма, вера в мою, мою личную, загроб-
ную жизнь, учение страха господня […] – это вещ тоже прямая, ясная и сильная. Она 
может покорять характеры сильные и умы независимые24.

Jasno stąd wynika, że chrześcijaństwo (lecz tylko w surowym, dogmatycznym 
wydaniu, nie zaś w mieszczańskiej wersji Zachodu) jest właściwą kontrpropozycją na 
nihilizm nie z powodu swej prawdy czy głębi, lecz nade wszystko dzięki swej zdolnej 
zdławić anarchistyczne tendencje, niewzruszonej potędze. Surowa wiara Leontjewa 
jest zatem owocem ruchu negatywnego – próby znalezienia oparcia w czymś trwa-
łym i niepowątpiewalnym, a przez to przynoszącym sercu pociechę: 

Христианское учение (настоящее а не Фед. Мих.) иногда весьма сурово и страшно, 
что делать! Но раз безбоязненно и безусловно принятое по простому и старому ка-

22 M. Bierdiajew, Konstantin Leontjew. Filozof…, s. 205.
23 К. Леонтьев, Письма отшельника…, s. 348.
24 Ibidem, s. 353.
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техизису […], оно дает такие мощные опоры, такие удивительные утешения […], 
каких никакая другая философия дать не может25. 

Wspominany wyżej negatywny ruch ucieczki przed złymi doświadczeniami życia, 
będący ruchem psychologicznej samoobrony, odsłania także następujący fragment: 

Леонтьев свое страстное и острое монашество вынес из десятилетий биографичес-
кого уныния, о котором слишком ясно говорит (что значит для писателя и урожден-
ного с призванием почти не быть даже и читаемым!)26.

Wiara Leontjewa była silna nie mocą pozytywnej więzi z Bogiem, lecz potężnej 
negacji. Potęga ta – według słów Rozanowa, zjawiskowa jedynie, pozorna – nie mog-
ła odznaczać się płodnością, jakiej fi lozof pragnął. Negacja nie może być bowiem 
źródłem życia. Inaczej niż miłość. Lecz tą Leontjew gardził („безжизненно всепро-
щающий Христ”27). 

Леонтьев имел неслыханную дерзость, как никто ранее его из христиан, выразиться 
принципиально против коренного, самого главного начала, Христом принесенного 
на землю, – против кротости28.

Dalekie od „różowego” ideału miłości i łagodności, prawdziwe – ciemne, wy-
magające i surowe – prawosławie znajduje schronienie w tradycji monastycznej. 
W kwestii znaczenia monastyrów dla chrześcijaństwa Leontjew mówi jednym gło-
sem z Iwanem Kirejewskim: „Кто хочет понять истинный дух христианства тот 
должен изучить монашество”29. Rosyjski konserwatysta sławi monastyczne życie 
jako najwyższą (przewyższającą m.in. małżeństwo) drogę chrześcijaństwa „мона-
шество есть высший идеал христианства”30. W monasterach widzi siłę zdolną od-
nawiać religijne życie świeckich: 

Монашество уже тем полезно для мирян, желающих утвердиться в христианстве, 
что оно учит прежде всего себе внимать, о своем загробном спасении заботиться 
а „все остальное приложится”31. 

Uwaga skupiona na sobie, troska o własne zbawienie jest – według Leontjewa 
– osią życia monastycznego. Ów silnie związany ze strachem Bożym „transcenden-
tny egoizm”32 („к себе внимание при боязни согрешить”33) to, zdaniem fi lozofa, 
istota odniesienia religijnego. 

25 Idem, Письма…, s. 44.
26 Ibidem, s. 51–52.
27 Ibidem, s. 59.
28 Ibidem, s. 34.
29 Idem, Письма отшельника…, s. 332.
30 Ibidem, s. 350.
31 Ibidem, s. 333.
32 Idem, Письма к Василию Розанову…, s. 42.
33 Idem, Письма отшельника…, s. 333.
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Tak pojmowany wzorzec życia religijnego, opartego przede wszystkim na stra-
chu o zbawienie własnej duszy, jest według Bierdiajewa największą – bo duchową 
– porażką chrześcijaństwa. Jej wielkość mierzy się samozadowoleniem skoncentro-
wanych na sobie chrześcijan, pewnych, iż w ten właśnie sposób szybciej niż inni 
zdobędą bramy raju. 

Z chrześcijaństwa potrafi ono wyprowadzić najbardziej odrażającą moralność, jaką tyl-
ko zna historia moralności świata – moralność transcendentnego, niebieskiego egoizmu. 
„Dobrzy” tak bardzo chcą dostać się do Królestwa Niebieskiego, że u wejścia, gdzie two-
rzy się tłok, gotowi są rozgnieść dużą ilość bliźnich, odepchniętych przez nich do piekła, 
na wieczną zgubę. […] „Dobrzy” i sprawiedliwi po trupach swych bliźnich, mniej dobrych 
i sprawiedliwych, przebijają się do raju. Oto jest właśnie najstraszliwsza porażka, jaką 
chrześcijaństwo poniosło w ludzkich sercach, najstraszliwsze wypaczenie i zniekształce-
nie. Idea transcendentnego egoizmu, wyłącznej troski o zbawienie swej duszy […] jest 
szatańską karykaturą chrześcijaństwa34. 

Transcendentny egoizm jest najstraszliwszą porażką chrześcijaństwa, ponieważ 
– odnosząc słowa Bierdiajewa do myśli Mariona – jest idolem łudząco podobnym 
do Boga.

Powiedzieliśmy, że transcendentny egoizm jest ściśle związany ze strachem 
Bożym: „Личное спасение неотъемлемо от страха Божия и это Леонтьев понял 
и выразил с такой силой, с какой это не было доступно ни одному русскому 
писателю”35. Filozofi a religii, analizując sens spotkania człowieka ze Świętością, 
potwierdza, iż spotkanie to nie jest wolne od uczucia lęku. Człowiek, stając wobec 
czegoś nieporównanie względem siebie doskonalszego, a jednocześnie bliższego 
i droższego mu bardziej niż on sam dla siebie, doznaje uczucia przestrachu, ale i ta-
jemniczego przyciągania; staje się uczestnikiem misterium tremendum et fascino-
sum. Jeden z najwybitniejszych fi lozofów religii, 

Kierkegaard, zakłada, że człowiek jest syntezą wieczności i doczesności […]. Lęk jest 
to dla niego punkt przecięcia między dwoma składnikami tej syntezy. Moment, w któ-
rym człowiek w więzach doczesnego, skończonego, koniecznego uświadamia sobie per-
spektywy wieczności, nieskończoności, wolności, moment przerażający ale jednocześnie 
zawierający w sobie perspektywy subiektywnej ewolucji – jest to chwila lęku, ale lęku 
pociągającego, sympatycznego36. 

Kategoria lęku nie jest strachem horyzontalnym, nie jest zwykłym uczuciem za-
grożenia przed czymś konkretnym, czego nadejście przewidujemy. Strach ma zawsze 
jakiś przedmiot, bojaźń Boża natomiast jest owocem odczuwanej – jako „obecność 
nieobecności” – transcendencji. 

W powyższym kontekście zapytajmy, jaką naturę ma strach Boży Konstantina 
Leontjewa. Czy jest on bojaźnią wynikającą z przeczuwanej bliskości Najwyższego 

34 M. Bierdiajew, O przeznaczeniu człowieka, tłum. W. Polanowski, Warszawa 2000, s. 120.
35 П.Б. Струве, Константин Леонтьев, [w:] К.Н. Леотьев. Pro et contra…, s. 183.
36 J. Iwaszkiewicz, Wstęp, [w:] S. Kierkegaard, Bojaźń i drżenie, tłum. J. Iwaszkiewicz, War-

szawa 1995, s. 20.
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– bojaźnią Bożą (bo ze spotkania z Bogiem pochodzącą), czy – wręcz przeciwnie 
– jest on strachem Leontjewa przed Bogiem – jako instancją, jako sędzią – kimś 
zdecydowanie potężniejszym niż bliskim? Pisma Leontjewa dają kategoryczne owej 
alternatywy rozstrzygnięcie.

Rosyjski fi lozof zdaje się mówić jednym głosem (a wrażenie to jest zintensyfi ko-
wane przez użycie terminu „mistyczny”) z fenomenologią doświadczenia religijnego: 

Монашество учит не стыдиться страха Божия. […] Оно не находит, что этот мисти-
ческий страх перед несоизмеримой силой уменьшает достоинство наше, оно пола-
гает, что этот особый род страха возвышает его, способствуя усилению природных 
качеств в человеке хорошем и регулируя их37. 

Kolejna wypowiedź Leontjewa każe jednak wątpić w domniemane powyżej po-
krewieństwo: 

Для человека природно порочного или слишком грубо воспитанного монашество 
этот мистический страх считает единственным спасением не только в высшем смыс-
ле, загробном, но и для наилучших […] практических отношений к людям38. 

Dopuszczenie możliwości, iż to strach zbawi człowieka (na zasadzie zewnętrz-
nego, arbitralnego wyznaczenia granic), godzi w prawomocność określenia owego 
strachu mistycznym, ten bowiem z pewnością nie opiera się na obawie przed strasz-
nym wyrokiem ostatecznego sądu („боязнь согрешить, память о страшном суде 
Христовом”39). O tym, że mowa niewątpliwie o strachu przed Bogiem, nie zaś o stra-
chu Bożym, świadczą następujące słowa: „Пороки русского народа требуют […] 
наибольшей меры легализованного, внешнего насилия и внутреннего действия 
страха согрешить”40. Nietrudno zauważyć, iż wymienione powyżej: legalna przemoc 
i strach przed popełnieniem grzechu, mają charakter z zewnątrz narzuconej miary: 

Если христианство – учение божественное, то оно должно быть в одно и то же время 
и в высшей степени идеально и в высшей степени практично […] А какая же может 
быть практичность с людьми (даже и хорошими) без некоторой доли страха? Начало 
премудрости духовной есть страх Божий41. 

Dookreśleniem oraz potwierdzeniem zewnętrznego charakteru Leontjewowskiego 
strachu Bożego są słowa deprecjonujące przykładną rodzinę, dla której jednak reli-
gia nie posiada żadnego znaczenia: „На что мне ее обязанности, если она рав-
но чужда и страху Божию, и всей драгоценной поэзии внешнего культа?”42 
Zestawienie strachu z zewnętrzną obrzędowością religii dopełnia charakterystykę 
Leontjewowskiego strachu Bożego. Nie ma wątpliwości, iż nie o mistyczną bojaźń 

37 К. Леонтьев, Письма отшельника…, s. 333.
38 Ibidem, s. 333.
39 Ibidem.
40 Idem, Письма к Василию Розанову…, s. 45.
41 Ibidem, s. 60.
42 Idem, Письма отшельника…, s. 352.
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wobec doświadczanej Świętości chodzi, lecz o związanie grzesznego z natury czło-
wieka przez potęgę zewnętrznego autorytetu.

Nawiązanie do mistyki wydaje się w powyższym kontekście sporym nadużyciem. 
Mimo to nietrudno w pismach Leontjewa wytropić predylekcję względem tego poję-
cia. Wydaje się, iż według autora termin ów zabezpiecza poważną i głęboką – prze-
ciwną zachodniemu, płytkiemu sentymentalizmowi – relację religijną. Wywyższanie 
moralności względem mistyki wywołuje u fi lozofa głęboki niesmak, podpada bo-
wiem pod zarzut zachodniego – opartego na psychologii – sentymentalizmu zada-
jącego kłam autentycznemu chrześcijaństwu. Leontjew przeciwstawia w tym kon-
tekście dwa typy religijności: mistyczną duchowość Pustelni Optyńskiej i „różowe 
chrześcijaństwo” Fiodora Dostojewskiego: 

У отца Амвросия прежде всего строго церковная мистика и уже потом – прикладная 
мораль. У отца Зосимы (устами которого говорит Федор Михайлович) прежде всего 
мораль, любовь и т.д., ну, а мистика очень слаба. Не верьте ему, когда он хвалится, 
что знает монашество; он знает только свою проповедь любви – и больше ничего43. 

Dotychczasowe rozważania skłaniają do postawienia fundamentalnego pytania: 
Jeśli autentyczne chrześcijaństwo to nade wszystko tradycja monastyrów, ta zaś od-
rzuca zabsolutyzowany przez Dostojewskiego ideał miłości, to czymże – jeśli nie 
relacją oblubieńczą, miłosną – jest dla Leontjewa mistyka? Przytoczmy w tym kon-
tekście wymowny (choć nie wprost) fragment, w którym Leontjew w znamienny dla 
swej religijności sposób wydobywa na jaw ukrytą w człowieku wiarę: 

Не ручайтесь, что в вас вовсе угасло религиозное чувство – быть может, оно только 
уснуло. Я попрошу вас подумать и ответить мне откровенно, что бы вы избрали, на 
которую из этих жестоких вещей вы бы согласились, если бы третьего пути не было: 
убить человека, на поединке, на войне ли или просто из личного гнева, или взять 
чашу со святыми дарами, положим, вылить на землю, растоптать ногами? Скажите? 
Моряк покраснел, пожал плечами, улыбнулся и сказал: „Ну, конечно, убил бы чело-
века. Я об этом не подумал… Пожалуй… Кто знает… может быть вы и правы…”44

Powyższe słowa odsłaniają centralny dla religijnej myśli Leontjewa moment, na-
mierzenie bowiem wartości, której profanacji najbardziej obawia się rosyjski konser-
watysta (a zatem obnażając przedmiot największego religijnego strachu, odniesienia 
– jak widzieliśmy – dla Leontjewa podstawowego), będzie tożsame z odpowiedzią 
na pytanie o największą dla pisarza świętość. Spytajmy zatem: Ugodzenie w jaką 
wartość byłoby – według rosyjskiego konserwatysty – zerwaniem religijnej relacji? 
W świetle powyższych słów jasne jest, że nie jest to osoba ludzka, a także nie miłość. 
Tę najwyższą w duchowej hierarchii Leontjewa pozycję zajmuje dogmat i rytual-
ne jego konkretyzacje. „Вот православие (догматическое, обрядовое) я страстно 
люблю”45. Ciekawe, że w przytoczonych słowach pojawia się miłość – którą fi lo-

43 Idem, Письма к Василию Розанову…, s. 46.
44 Idem, Письма отшельника…, s. 343–344.
45 Idem, Письма к Василию Розанову…, s. 80.
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zof oskarżał o psychologiczno-sentymentalne, odrażające wywyższeniem płytkiej 
uczuciowości, rysy zachodniego chrześcijaństwa („сентиментальное учение неве-
рующей любви”46). Miłość Leontjewa ma jednak całkiem inne – zarówno od za-
chodniego, jak i od bogoczłowieczego (w wydaniu Dostojewskiego czy Sołowjowa) 
– oblicze: 

Говорят много о любви, но разве любовь состоит в одном только опасении при-
чинить физическое страдание ближнему, не пытать, не казнить, не сечь, не бить? 
От чего же не любить и власть, начальство, духовенство? И богослужение, и родину, 
и войско, и государство? […] Озарить бы все это верой и любовью к вере… Это так 
естественно, так самому приятно, и даже поэзии в этом чувстве так много!47

Widać wyraźnie, że Leontjew daleki jest od wnikania w istotę miłości – senty-
mentalna tkliwość Zachodu napawa go estetyczną odrazą, miłość natomiast, o której 
mówi – w niczym nie przypominając niezbywalnej dla świadomości chrześcijańskiej 
bogoczłowieczej, oblubieńczej relacji – jest niczym innym jak aksjologiczną prefe-
rencją wypływającą z przywiązania do takich a nie innych wartości. Znamienne, że 
Leontjew nigdzie nie wspomina o miłości do Chrystusa, lecz przede wszystkim do 
Cerkwi, dogmatycznego prawosławia, wiary („вера и любовь к вере”48, „любовь 
и доверие к учению церкви”49, „любовь к церкви и монашеству”50). Pierwszą 
„daną” świadomości religijnej Leontjewa jest nie osoba Chrystusa (i nie jakakolwiek 
osoba), lecz treść dogmatu. Nie bez podstaw zatem Dymitr Mereżkowski nazywa 
Leontjewa prawosławnym bez Chrystusa51.

Interesujące rozróżnienie czyni w tym kontekście Bierdiajew: 

Состояния, которые переживал К. Н. могут быть названы исклучительно трансцен-
дентно-религиозными а не имманентно-мистическими. […] Он был слишком эсте-
том, чтобы быть мистиком52. 

Dogmat, odgrywając na gruncie religijnym rolę taką, jaką w estetyce odgrywa 
forma53, jest gwarantem jedności i stałości („христианское единство, долженству-
ющее удерживать всю […] общественную и личную пестроту в определенных 
пределах”54). Owo estetyczne, nie zaś czysto religijne upodobanie sprawiało, że 
Leontjewa zawsze bardziej pociągała absolutna nieprzystawalność, transcenden-
cja Boga względem człowieka niż idea immanencji. Przed tą ostatnią ostrzeżeniem 

46 Idem, Письма отшельника…, s. 334.
47 Ibidem, s. 334.
48 Ibidem.
49 Ibidem, s. 346.
50 Ibidem, s. 352.
51 Д.С. Мережковский, Страшное дитя, [w:] К.Н. Леотьев. Pro et contra…, s. 249.
52 Н. Бердяев, Константин Леонтьев…, s. 176.
53 „Forma jest despotyzmem wewnętrznej idei, nie dopuszczającym do rozpadu materii. Rozry-

wając więzy tego naturalnego despotyzmu, zjawisko ginie” – por. K. Leontjew, Bizantynizm i Sło-
wiańszczyzna…, s. 152.

54 К. Леонтьев, Средний Европеец…, s. 463.
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był dla Leontjewa Zachód, który uwewnętrzniwszy ideał absolutnej, ponadludzkiej 
miary, tak naprawdę skroił ją wedle ludzkich wyobrażeń. Owo zakwestionowanie 
przepastnej odmienności (transcendencji) Boga względem człowieka, urągając idea-
łowi despotyzmu formy, nadało zachodniemu chrześcijaństwu znienawidzone przez 
Leontjewa – nietwórcze i banalne, przeciwne kulturze („этот антикультурный 
и отвратительный путь”55) – oblicze. 

W kontekście powyższych rozważań jasne jest, iż sławiona przez Leontjewa 
mistyka nie jest mistyką oblubieńczą; nie znajdujemy tu związku osobowego (ja–
ty), a jedynie postawę ludzkiej uniżoności wobec niewzruszonego dogmatu. Jednak 
mimo iż owa postawa nie odpowiada ogólnie przyjętemu rozumieniu mistyki (jako 
doświadczenia bezpośredniego obcowania z Bogiem), podejmijmy próbę wyjaśnie-
nia upodobania Leontjewa do terminu „mistyka”. Ową predylekcję skłonni jesteśmy 
tłumaczyć nie tylko bizantyjsko-prawosławnymi inklinacjami fi lozofa, lecz także 
krytycznym stosunkiem do nietrwałych, bo uczuciowo-psychologicznych, podstaw 
zachodniego chrześcijaństwa. Relacja mistyczna miała być owej zachodniej religij-
nej niefrasobliwości przeciwwagą. Jasne jest jednak, iż w odniesieniu do Leontjewa 
nie o mistyce, a co najwyżej o mistycyzmie może być mowa („общехристианский 
мистицизм”56).

Na początku niniejszych rozważań – w obliczu napięcia między estetyką a reli-
gią – postawiliśmy pytanie o ostateczny fundament myśli tego fi lozofa. Przytoczmy 
w tym kontekście fragment pism rosyjskiego konserwatysty, świadczący o uniwer-
salności estetycznego kryterium: 

Эстетическое мерило самое верное, ибо оно единственно общее, и ко всем обще-
ствам, ко всем религиям, ко всем эпохам, приложимое. Что полезно всем – мы не 
знаем и никогда не узнаем. Что у всех прекрасно, изящно или высоко – пора бы 
обучиться57. 

Widać wyraźnie, że estetyka jest – według Leontjewa – niezawodnym kryterium 
odnoszącym się do różnych dziedzin rzeczywistości. Wyższość pierwiastka estetycz-
nego względem religii wydaje się zatem nie podlegać wątpliwości; wszak aby być 
miarą, trzeba przewyższać to, co mierze podlega. Relatywną pozycję religii podkreś-
la także Włodzimierz Sołowjow: „В этой […] философии религиозный элемент, 
очевидно, не имел […] безусловного значения и не занимал […] центрально-
го места”58. Napotykamy jednak w pismach Leontjewa fragmenty dające złudzenie 
fundamentalnej pozycji religii. Posłużmy się następującym przykładem: 

Ни конституция, ни семья, ни даже коммунизм без религии не будет держаться […] 
и семья без иконы в углу, без пенатов у очага, без стихов Корана над входом – есть 
не что иное как ужасная проза59. 

55 Ibidem, s. 481.
56 Н. Бердяев, Константин Леонтьев…, s. 166.
57 К. Леонтьев, Средний Европеец…, s. 479.
58 В.С. Соловьев, op. cit., s. 24.
59 К. Леонтьев, Средний Европеец…, s. 454.
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W obliczu konstatacji o nadrzędnej roli religii dla funkcjonowania państwa, 
społeczeństwa oraz rodziny należy spytać, czemu owa – z pewnością wyróżnio-
na – pozycja religii ma służyć. Wśród przytoczonych słów Leontjewa znajdujemy 
sformułowania mające dla naszych rozważań rozstrzygające znaczenie. Pierwsze 
z nich, dotyczące spajającej funkcji religii („без религии не будет держаться”), 
odsyła wprost do refl eksji fi lozofa o jednoczącej roli formy, niepozwalającej roz-
pierzchnąć się poszczególnym elementom i – tym samym – chroniącej całość przed 
rozpadem. Drugie spośród istotnych sformułowań przywołuje pojęcie prozy, ta zaś 
– jako przeciwieństwo poezji, najbardziej wyrafi nowanej spośród sztuk (na którą 
Leontjew często się powoływał) – odsyła do żywiołu estetyki. Nawet słowa mają-
ce być wyrazem przewartościowania w obrębie światopoglądu pisarza wydają się 
mieć sens przeciwny do zamierzonego: „Из человека с широко и разностороннее 
развитым воображением только поэзия религии может вытравить поэзию изящ-
ной безнравственности”60. W powyższych słowach daje o sobie znać światopogląd 
źródłowo estetyczny, któremu droższy od samej religijnej relacji jest jej estetyczny 
walor – owej religii poezja.

Religia w światopoglądzie Leontjewa od początku, to znaczy od kształtującego 
wrażliwość dzieciństwa, była zrośnięta z estetyką (nadrzędna rola liturgii i obrzędo-
wości prawosławnej). Fakt ów sprawił, iż doświadczenie religijne pisarza pozostało 
na zawsze z gruntu estetyczne. Odwrotnie jednak, od strony estetyki patrząc, po-
dobnej zależności wychwycić nie można, doświadczenie estetyczne nie jest bowiem 
u Leontjewa z konieczności religijne. Wydaje się zatem, iż w twierdzeniu o nieroz-
łączności obu pierwiastków trzeba uwzględnić kierunek relacji i ująć rzecz następu-
jąco: w światopoglądzie pisarza religia implikuje estetykę, lecz estetyka nie impliku-
je religii. Wobec takiego rozstrzygnięcia pozostaje nam tylko powiedzieć, iż rosyjski 
konserwatysta nie tylko wszedł w życie jako esteta, ale i do końca nim pozostał. 
Konstatację tę potwierdzają słowa samego Leontjewa: „По существу, по глубочай-
шей основе моего образа мыслей это так: «Эстетическое воззрение»!”61

Podsumowując dotychczasowe rozważania, powtórzmy raz już przytoczone 
słowa: „Бог одолел человека”. Dopełnijmy je jednak słowami równie istotnymi: 
„B душе Леонтьевa было окно, откуда открывалась бесконечность”62. W ni-
niejszej pracy staraliśmy się pokazać, iż ową nieskończoność Konstantin Leontjew 
w sobie zaprzepaścił. To nie Bóg pokonał człowieka. To człowiek, wybierając boż-
ka, zabił Boga. W ten sposób prawda o „morderczej roli idola”63 zyskała w myśli 
Leontjewa swą tragiczną egzemplifi kację. 

60 Н. Бердяев, Константин Леонтьев…, s. 110.
61 К. Леонтьев, Письма к Василию Розанову…, s. 102.
62 Ibidem, s. 32.
63 K. Tarnowski, Jean-Luc Marion, fenomenolog miłości większej niż bycie, [w:] J.-L. Marion, 

op. cit., s. 11.
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Бог или божок? Религиозная мысль Константина Леонтьева
Резюме

Статья представляет религиозную мысль Константина Леонтьева в перспективе во-
проса о подлинности его духовного облика. Автор статьи пытается разрешить на-
званный вопрос, используя оппозиционные понятия – икона versus идол – происходя-
щие из философии религии Жaн-Лук Мариона (Jean-Luc Marion).

Сопоставление мнений Леонтьева как с мыслью французского философа так 
и с характеристикой религиозного консерватизма Николая Бердяева позваляет об-
наружить – на фоне чрезмерной привязанности Леонтьева к догмату и обряду – не-
достаточную антропологическую чувствительность его взглядов. Анализу подлежат 
главные для религиозного самоопределения философа понятия: страх Божий, мис-
тика. 

Итогом предлагаемых рефлексий является констатация о преимуществе эстети-
ческих ценностей в мировоззрении Леонтьева. Эти ценности оказываются самым 
опасным идолом, которому, вместо Бога, покланяется Леонтьев.
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