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This paper is an attempt of characteristics concerning Pavel Florensky’s philosophy of culture. Philosophy of culture mainly is based on “concrete metaphysic” and anthropology. There is no clear
distinction between these branches of philosophy in Florensky’s thought, but we can without any
difficulties outline the central idea of it, which usually is named symbolism. Symbolism seems to be
foundation of real human culture. Florensky derived culture from religious cult. It means that culture has sacred roots therefore we cannot investigate it without reference to religion, especially
Christian religion. Culture devoid of religious background cannot exist or is only pseudo culture.
Florensky’s philosophy of culture as an interesting field of research, is worth exploring.
Justyna Kroczak, Uniwersytet Zielonogórski, Zakãad Historii Filozofii, Instytut Filozofii, al. Wojska
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Paweã Florenski (1882-1937) jest postaciĈ dobrze znanĈ polskim badaczom religijnej myĤli rosyjskiej. Byã bowiem umysãem genialnym i encyklopedycznym, wydaje sič nawet, İe jego filozofia tworzy spójny system,
u którego podstaw leİy kategoria wszechjednoĤci. MyĤl Florenskiego wyraĮnie posiadaãa rdzeę. IdeĈ przewodniĈ wszystkich jego konstrukcji byãa
jednoĤþ i integralnoĤþ. Chciaã on wypracowaþ koncepcjč İycia jako caãoĤci
i stworzyþ ĤwiatopoglĈd integralny, wzorowany na doktrynie chrzeĤcijaęskiej i idealizmie platoęskim. Przedmiotem namysãu myĤliciela byãy róİne
aspekty rzeczywistoĤci, które rozpatrywaã w duchu religijnego symbolizmu.
Jednym z takich aspektów byãa filozofia kultury, stanowiĈca – jak sič wydaje – ciekawy obiekt badawczy. Rozwaİania o kulturze, mniej lub bardziej
obszerne, znajdujĈ miejsce w wičkszoĤci pism Florenskiego, jednak przede
wszystkim w pracach traktujĈcych o filozofii kultu, filozoficznym idealizmie, filozofii chrzeĤcijaęskiej oraz fenomenie ikony1. Na temat filozofii kul________________
1 Zob. ǽ.Ǯ. ȂșȜȞȓțȟȘȖȗ, ȂȖșȜȟȜȢȖȭ ȘȡșȪȠȎ (ȜȝȩȠ ȝȞȎȐȜȟșȎȐțȜȗ ȎțȠȞȜȝȜȒȖȤȓȖ), ǺȜȟȘȐȎ
2004; ǽ.Ǯ. ȂșȜȞȓțȟȘȖȗ, ȃȞȖȟȠȖȎțȟȘȜȓ ǺȖȞȜȝȜțȖȚȎțȖȓ, [w:] idem, ǿȜȏȞȎțȖȓ ȟȜȥȖțȓțȖȗ
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tury Florenskiego powstaão wiele prac, gãównie autorów rosyjskich2. Wydaje
sič wičc zasadne, by zjawisko to przestudiowaþ.
Problem kultury rozumianej jako specyficzny fenomen spoãeczeęstwa
jest najbardziej ogólnĈ, abstrakcyjnĈ i tym samym fundamentalnĈ kwestiĈ
badaę nad dziejami ludzkoĤci. Co wičc naturalne, İe i Florenski w swej
metafizyce wszechjednoĤci jej nie ominĈã. Jedna z rosyjskich badaczek
zauwaİyãa, iİ we wspóãczesnych myĤlicielowi krčgach teologicznych unikano
rozwaİaę nad kulturĈ ĤwieckĈ, poniewaİ uwaİana byãa ona za wypaczonĈ
i wrogĈ wartoĤciom prawosãawnym3. Florenski takİe krytykowaã kulturč
ĤwieckĈ, ale pozostaã jej bacznym obserwatorem. W dziaãalnoĤci ludzi
wyróİniã trzy strony: teoretycznĈ, praktycznĈ i liturgicznĈ, które nazwaã
kolejno: ĤwiatopoglĈdem, gospodarkĈ i kultem. ģwiatopoglĈd odzwierciedlaã
caãoksztaãt pojčþ o Ĥwiecie, gospodarka caãoksztaãt narzčdzi, wykorzystywanych przez czãowieka do ujarzmienia natury, natomiast kult byã sferĈ
sacrum4. Wszystkie sfery aktywnoĤci czãowieka sĈ waİne, niemniej
najwaİniejszĈ jest ta kultowa, ona bowiem stanowi podstawč wszystkich
________________

Ȑ ȥȓȠȩȞȓȣ ȠȜȚȎȣ, Ƞ. 3(2), ǺȜȟȘȐȎ 2000; ǽ.Ǯ. ȂșȜȞȓțȟȘȖȗ, ǸȡșȪȠȡȞțȜ-ȖȟȠȜȞȖȥȓȟȘȜȓ ȚȓȟȠȜ
Ȗ ȝȞȓȒȝȜȟȩșȘȖ ȣȞȖȟȠȖȎțȟȘȜȑȜ ȚȖȞȜȝȜțȖȚȎțȖȭ, [w:] idem, ǿȜȏȞȎțȖȓ ȟȜȥȖțȓțȖȗ…; ǽ.Ǯ. ȂșȜȞȓțȟȘȖȗ, ǲȐȎ ȝȡȠȖ ȚȩȟșȖ: ǰȜȕȞȜȔȒȓțȟȘȖȗ Ȗ ȟȞȓȒțȓȐȓȘȜȐȩȗ, [w:] idem, ǿȜȏȞȎțȖȓ ȟȜȥȖțȓțȖȗ…;
P. Florenski, Ikonostas i inne szkice, przeã. Z. Podgórzec, Biaãystok 1997; P. Florenski, Sens idealizmu. Metafizyka rodzaju i oblicza, przeã. P. Rojek, [w:] idem, Sens idealizmu. Metafizyka rodzaju
i oblicza oraz inne pisma, Warszawa 2009; P. Florenski, Ogólnoludzkie korzenie idealizmu. Filozofia
ludów, przeã. T. Obolevitch, [w:] idem, Sens idealizmu…; P. Florenski, Imiesãawie jako zasada
filozoficzna, przeã. T. Obolevitch, [w:] idem, Sens idealizmu…; ǽ.Ǯ. ȂșȜȞȓțȟȘȖȗ, ǵȎȝȖȟȘȎ
Ȝ ȣȞȖȟȠȖȎțȟȠȐȓ Ȗ ȘȡșȪȠȡȞȓ, [w:] idem, ǿȜȏȞȎțȖȓ ȟȜȥȖțȓțȖȗ…
2 Zob. ǿ.Ȁ. ǺȎȣșȖțȎ, Ǯ.Ƕ. ǻȜȐȖȘȜȐ, ȂȖșȜȟȜȢȖȭ Ȗ ȘȡșȪȠȡȞȎ Ȑ ȠȐȜȞȥȓȟȠȐȓ ǻ. ǯȓȞȒȭȓȐȎ
Ȗ ǽ. ȂșȜȞȓțȟȘȜȑȜ, [w:] iidem, ǾȡȟȟȘȎȭ ȢȖșȜȟȜȢȖȭ Ȗ ȣȡȒȜȔȓȟȠȐȓțțȎȭ ȘȡșȪȠȡȞȎ ǾȜȟȟȖȖ, ǿȎțȘȠ-ǽȓȠȓȞȏȡȞȑ 1999; Ǳ.Ȃ. ǱȎȞȎȓȐȎ, ǽȎȐȓș ǮșȓȘȟȎțȒȞȜȐȖȥ ȂșȜȞȓțȟȘȖȗ, ǸȞȎȟțȜȒȎȞ 2007;
Ǯ.ǿ. ȂȖșȜțȓțȘȜ, ǸȜțȘȞȓȠțȎȭ ȚȓȠȎȢȖȕȖȘȎ ǽȎȐșȎ ȂșȜȞȓțȟȘȜȑȜ. ǰȜȕȐȞȎȧȓțȖȓ Ș ȝȜȒșȖțțȜȚȡ, [w:]
ǽ.A. ȂșȜȞȓțȟȘȖȗ, ȃȞȖȟȠȖȎțȟȠȐȜ Ȗ ȘȡșȪȠȡȞȎ, ǺȜȟȘȐȎ 2001; ǻ.Ǹ. ǱȎȐȞȬȦȖț, ǰȓȣȖ ȞȡȟȟȘȜȗ
ȞȓșȖȑȖȜȕțȜȗ ȫȟȠȓȠȖȘȖ, [w:] ȂȖșȜȟȜȢȖȭ ȞȡȟȟȘȜȑȜ ȞȓșȖȑȖȜȕțȜȑȜ ȖȟȘȡȟȟȠȐȎ XIX–XX Ȑ., ȞȓȒ.
ǻ.Ǹ. ǱȎȐȞȬȦȖț, ǺȜȟȘȐȎ 1993; ǻ.Ǹ. ǯȜțȓȤȘȎȭ, ǯȜȞȪȏȎ ȕȎ șȜȑȜȟ Ȑ ǾȜȟȟȖȖ Ȑ XX ȐȓȘȓ, „ǰȜȝȞȜȟȩ
ȂȖșȜȟȜȢȖȖ” 1998, No 7; ǹ.ǽ. ǰȜȞȜțȘȜȐȎ, ǶȒȓȎșȖȟȠȖȥȓȟȘȎȭ ȟȡȧțȜȟȠȪ ȘȡșȪȠȡȞȜșȜȑȖ
ǽ.Ǯ. ȂșȜȞȓțȟȘȜȑȜ, „ȂȖșȜȟȜȢȟȘȖȓ ǻȎȡȘȖ” 1984, No 4; ǯ.ǰ. ǳȚȓșȪȭțȜȐ, ǶȟȠȜȞȖȭ ȞȡȟȟȘȜȗ ȢȖșȜȟȜȢȖȖ, ǺȜȟȘȐȎ 2005. Doktoraty: Ǹ.ǰ. ǰȜȒȓțȘȜ, ǾȓșȖȑȖȜȕțȜ-ȢȖșȜȟȜȢȟȘȎȭ ȘȜțȤȓȝȤȖȭ ȘȡșȪȠȡȞȩ
(ȝȜ ȞȎȏȜȠȎȚ ǽ.Ǯ. ȂșȜȞȓțȟȘȜȑȜ), ǾȜȟȠȜȐ-țȎ-ǲȜțȡ 2006; Ǽ.ǰ. ǿȭȚȖțȎ, ǸȎȠȓȑȜȞȖȖ «șȖȘ/șȖȤȜ/
șȖȥȖțȎ (ȚȎȟȘȎ)» Ȑ ȘȡșȪȠȡȞȜșȜȑȖ ǽ.Ǯ. ȂșȜȞȓțȟȘȜȑȜ, ǿȎțȘȠ-ǽȓȠȓȞȏȡȞȑ 2006; Ǯ.ǳ. ǱȞȜȚȜȐȎ,
ȀȖȝȜșȜȑȖȭ ȘȡșȪȠȡȞȩ ǽ.Ǯ. ȂșȜȞȓțȟȘȜȑȜ: ȠȓȡȞȑȖȥȓȟȘȖȗ ȎȟȝȓȘȠ, ǸȜȟȠȞȜȚȎ 2005. Prace w jčzyku
polskim poruszajĈce zagadnienia filozofii kultury Pawãa Florenskiego: J. KapuĤcik, Paweã
Florenski i prawosãawie, „PrzeglĈd Rusycystyczny” 2002, nr 3(99); J. KapuĤcik, Mičdzy dyskursem
filozoficznym, teologicznym i naukowym. Paweã Florenski na rozstajach myĤli o czãowieku, [w:] Postmodernizm rosyjski i jego antycypacje, red. A. Gildner, Kraków 2007.
3 Por. ǹ.ǽ. ǰȜȞȜțȘȜȐȎ, op. cit., s. 83.
4 Zob. ǽ.Ǯ. ȂșȜȞȓțȟȘȖȗ, ȂȖșȜȟȜȢȖȭ ȘȡșȪȠȎ…, s. 61-62.
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innych i tworzy kulturč5. Czãowiek to homo liturgicus, İywa jednoĤþ skoęczonoĤci i nieskoęczonoĤci, czasowoĤci i wiecznoĤ6.
Florenski rozpatrywaã kulturč przewaİnie w kontekĤcie filozofii chrzeĤcijaęskiej, której zadanie widziaã w uzasadnieniu zwiĈzku Ĥwiata ziemskiego
z niebieskim7, zasadne bčdzie zatem stwierdzenie za LudmiãĈ WoronkowĈ, İe
myĤliciel ten sakralizuje kulturč, wywodzi jĈ z religii i religijnego kultu8. Co
wičcej, uwaİaã, İe filozofia religijna jest w istocie filozofiĈ kultu9. Kult z kolei,
jak pisaã rosyjski badacz, „jawi sič jako sposób rekonstrukcji w kulturze jej
struktur idealno-bytowych oraz bezpoĤrednio-praktycznych zwiĈzanych
z dziaãalnoĤciĈ ludzkĈ”10. Kult miaã pomóc czãowiekowi wyjĤþ z chaosu
i uczyniþ jego İycie harmonijnym.
Florenski twierdziã, İe kultura to nie jeden proces podlegajĈcy rozwojowi, ale İycie oddzielnych kultur. Na tej bazie rozwijaã myĤl o tym, iİ kultury
podlegajĈ rytmicznym zmianom, oraz wyróİniã dwa typy kultury, które na
przemian dominowaãy w dziejach: typ Ĥredniowieczny i typ renesansowy11.
Pierwszy typ charakteryzowaã sič obiektywnoĤciĈ i konkretnoĤciĈ, drugi
natomiast rozdrobnieniem, powierzchownoĤciĈ i subiektywnoĤciĈ12. Florenski dodawaã, İe renesansowe odczuwanie Ĥwiata ulokowaão czãowieka
w ontologicznej pustce13. Z kolei typ kultury Ĥredniowiecznej ugruntowaã
prawdziwie ludzki ĤwiatopoglĈd. Dla tego filozofa byã to punkt wyjĤcia do
poszukiwania ĤwiatopoglĈdu uniwersalnego, który nie byãby zwiĈzany ani
z modĈ, ani z politykĈ. Taki ĤwiatopoglĈd odnalazã w doktrynie chrzeĤcijaęskiej, stanowiĈcej przecieİ dominantč kultury Ĥredniowiecznej (zarówno
wschodniej, jak i zachodniej).
Warto dodaþ, İe wyobraİenia i umysãowoĤþ czãowieka Ĥredniowiecznego miaãy w znacznym stopniu charakter symboliczny. Pojčcia: İycie i Ĥmierþ,
dobro i zão, bãogosãawieęstwo i grzech, byãy symbolami nie abstrakcyjnymi, odczãowieczonymi, ale realnie wpãywajĈcymi na bieg İycia ludzkiego.
Jacques le Goff pisaã, İe symbol przyzywaã wyİszĈ i utajonĈ rzeczywistoĤþ,
stanowiã odniesienie do utraconej caãoĤci14. Do tej wãaĤnie caãoĤci dĈİyã Flo________________

Zob. ǳ.ǰ. ǺȜȥȎșȜȐ, ǮțȠȞȜȝȜșȜȑȖȥȓȟȘȖȓ ȠȓȚȩ Ȑ ȢȖșȜȟȜȢȖȖ ȐȟȓȓȒȖțȟȠȐȎ Ȑ ǾȜȟȟȖȖ ȃIȃȃȃ Ȑ., ǻȖȔțȖȗ ǻȜȐȑȜȞȜȒ 2002, s. 241-242.
6 Zob. ǽ.Ǯ. ȂșȜȞȓțȟȘȖȗ, ȂȖșȜȟȜȢȖȭ ȘȡșȪȠȎ…, s. 59.
7 Por. ǯ.ǰ. ǳȚȓșȪȭțȜȐ, op. cit., s. 144
8 Zob. ǹ.ǽ. ǰȜȞȜțȘȜȐȎ, op. cit., s. 86.
9 Zob. ǽ.A. ȂșȜȞȓțȟȘȖȗ, Ƕȕ ȏȜȑȜȟșȜȐȟȘȜȑȜ țȎȟșȓȒȖȭ. ǯȜȑȜȟșȜȐȟȘȖȓ ȠȞȡȒȩ, ǺȜȟȘȐȎ 1977,
Ƞ. 17, s. 124.
10 ǯ.ǰ. ǳȚȓșȪȭțȜȐ, op. cit., s. 145 (jeĤli nie zaznaczono inaczej, przekãad wãasny – J.K.).
11 Zob. szerzej: ǽ.Ǯ. ȂșȜȞȓțȟȘȖȗ, ǲȐȎ ȝȡȠȖ ȚȩȟșȖ…
12 Pisze o tym dokãadnie Ǯ.ǿ. ȂȖșȜțȓțȘȜ, op. cit., s. 11-12.
13 Por. ǽ. ȂșȜȞȓțȟȘȖȗ, ȁ ȐȜȒȜȞȎȕȒȓșȜȐ ȚȩȟșȖ, [w:] idem, ǶȚȓțȎ, ǺȜȟȘȐȎ 2008, s. 317.
14 Zob. J. Le Goff, Kultura Ĥredniowiecznej Europy, przeã. H. Szumaęska-Grossowa, Warszawa 1995, s. 91.
5
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renski. Jedynie ĤwiatopoglĈd chrzeĤcijaęski, charakteryzujĈcy sič caãoĤciowoĤciĈ, integralnoĤciĈ, symbolizmem oraz uniwersalizmem, mógã odgrywaþ
rolč prawdziwie kulturogennĈ.
Florenski byã niewĈtpliwie jednym z najwičkszych apologetów kultury
chrzeĤcijaęskiej, rozumiaã jĈ jako nastčpczynič pogaęskich misteriów, jako
ucieleĤnienie filozofii platoęskiej15. Naleİy podkreĤliþ, İe antycznoĤþ byãa
ciĈgle powracajĈcym tematem w jego pismach. Znany byã z ãĈczenia prawosãawia z platonizmem i w ogóle z tradycjĈ staroİytnĈ, za co z jednej strony
go krytykowano16, z drugiej zaĤ powaİano17 jako prawdziwego twórcč syntetycznego ĤwiatopoglĈdu, prawdziwej filozofii wszechjednoĤci. Pozostawaã
pod silnym wpãywem platonizmu, dlatego konsekwentnie nazywaã siebie
platonikiem. CaãĈ kulturč i religič postrzegaã przez pryzmat ich podstawy,
czyli wãaĤnie platonizmu. Twierdziã teİ, İe „filozofia europejska wyszãa
z rĈk Platona”18, a platonizm jest najpotčİniejszym „zaczynem kultury”19.
Jednak jego interpretacja Platona byãa charakterystyczna. Aleksy âosiew,
wybitny znawca antyku, uwaİaã jĈ za bardzo wartoĤciowĈ20. Florenski interpretowaã idee Platoęskie jako İywe, konkretne postaci, a nie pojčcia abstrakcyjne. W Nowym Testamencie idee osobowe miaãy sič wedãug niego
wcieliþ w anioãów21. Galina Garajewa zauwaİyãa, İe w swej filozofii przyjmowaã kilka paradygmatów wspólnych z metafizykĈ Platona. Po pierwsze,
Ĥwiat byã zawsze pãynnym, przemijajĈcym póãbytem, tj. bytem nieprawdziwym. Po drugie, u podstaw stworzenia i rzeczy leİaãa natura niebiaęska. Po
trzecie, w podobnych przedmiotach istniaãa podobna zasada, poczĈtek, nadempiryczna rzeczywistoĤþ, czyli Ĥwiat idei. Po czwarte, idea miaãa substancjalnĈ siãč i moc. To ona formowaãa byt Ĥwiata rzeczy22.
________________

Zob. ǻ.Ǹ. ǱȎȐȞȬȦȖț, op. cit., s. 30.
G. Fãorowski uwaİaã, İe prawosãawie Florenskiego wydawaão sič czymĤ wĈtpliwym,
a platonizm – oczywistym; w Ĥwiecie prawosãawnym Florenski jest przybyszem. Zob. Ǳ. ȂșȜȞȜȐȟȘȖȗ, ǽȡȠȖ ȞȡȟȟȘȜȑȜ ȏȜȑȜȟșȜȐȖȭ, Paris 1988, s. 497; A. Tichoãaz, Platonizm w Rosji, przeã.
H. Rarot, Kraków 2004, s. 128. Z kolei S. Choruİy zarzuciã mu nadmiar hellenizmu, owocujĈcy
antycznym fatalizmem i chrzeĤcijaęstwem bez Chrystusa. Zob. A. Walicki, Zarys myĤli rosyjskiej. Od oĤwiecenia do renesansu religijno-filozoficznego, Kraków 2005, s. 810.
17 Zob. ǿ.ǻ. ǯȡșȑȎȘȜȐ, ǿȐȭȧȓțțȖȘ Ȝ. ǽȎȐȓș ȂșȜȞȓțȟȘȖȗ, [w:] idem, ǿȜȥȖțȓțȖȭ Ȑ ȒȐȡȣ ȠȜȚȎȣ, Ƞ. 1, ǺȜȟȘȐȎ 1993, s. 542.
18 ǽ.Ǯ. ȂșȜȞȓțȟȘȖȗ, ǼȏȧȓȥȓșȜȐȓȥȓȟȘȖȓ ȘȜȞțȖ ȖȒȓȎșȖȕȚȎ, „ǯȜȑȜȟșȜȐȟȘȖȗ ǰȓȟȠțȖȘ” 1909,
Ƞ. 1, No 2, s. 286; zob. takİe P. Florenski, Ogólnoludzkie korzenie idealizmu…, s. 103.
19 P. Florenski, Sens idealizmu…, s. 15.
20 Aleksy âosiew, analizujĈc zwiĈzki poglĈdów Florenskiego z platonizmem, pisaã: „to on
podaã koncepcjč platonizmu, gãčbiĈ i subtelnoĤciĈ przewyİszajĈcĈ wszystko, co sam kiedykolwiek czytaãem o Platonie”, zob. Ǯ.Ȃ. ǹȜȟȓȐ, ǼȥȓȞȘȖ ȎțȠȖȥțȜȑȜ ȟȖȚȐȜșȖȕȚȎ Ȗ ȚȖȢȜșȜȑȖȖ,
ǺȜȟȘȐȎ 1993, s. 692-693.
21 Zob. M. âosski, Historia filozofii rosyjskiej, przeã. H. Paprocki, Kčty 2000, s. 212.
22 Zob. Ǳ.Ȃ. ǱȎȞȎȓȐȎ, op. cit., s. 27; szerzej na ten temat zob. J. Kroczak, Pojčcie Boga w Pawãa
Florenskiego filozofii wszechjednoĤci „Hybris” 2013, nr 20.
15
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W mowie Ogólnoludzkie korzenie idealizmu Florenski twierdziã, İe Platon,
uznajĈc jednoĤþ pierwotnej kontemplacji Ĥwiata, wytyczyã drogč do wiedzy
caãoĤciowej osiĈganej za pomocĈ siãy myĤli. To wãaĤnie on w dialogu Fileb
(14e; 24; 25b; 16d-e) wskazaã, iİ „wiedza jest moİliwa tam, gdzie jednoĤþ jest
skierowana na wieloĤþ, rozprzestrzenia sič na inne, gdzie Ǖǝ ޓǎ ܻǑǐ̗ Ǒǐǌǌǐ̗ǎ
(jedno nad wieloĤciĈ). TĈ ostatniĈ formuãĈ posãugiwaãa sič wãaĤnie myĤl
Ĥredniowiecza. Unum zwraca sič do innego, do alia – powiadali scholastycy,
uniwersalia sĈ wičc – zgodnie z ich etymologiĈ – unum versus alia, czymĤ
jednostkowym i ogólnym zarazem”23. Florenski zgadzaã sič ponadto z Platonem, gdy ten powiadaã, İe wiedza istnieje tylko tam, gdzie hen (gr. ݐǎ)
rozszerza sič na polla (gr. Ǒǐǌǌƽ), ustanawiajĈc ݐǎ ǋǂǊ̖ Ǒǐǌǌƽ. Jan KapuĤcik
pisaã, İe w przekonaniu rosyjskiego filozofa wszelka myĤl ludzka dotyka
nieskoęczonoĤci wiedzy, czyli nieskoęczonej treĤci zawartej w rzeczywistoĤci24. Mit stanowiã dla Florenskiego waİny czynnik sãuİĈcy wyİszemu poznaniu. Mit byã wãaĤciwie toİsamy z symbolem, a ten decydowaã o istnieniu
kultu i realnoĤci kultury.
Jak informuje nas Anatolij Tichoãaz, twórcĈ tak rozumianego symbolu
wiecznoĤci byã Platon, dlatego zwrot ku temu filozofowi Florenski uwaİaã
za swĈ chrzeĤcijaęskĈ powinnoĤþ25. W Ogólnoludzkich korzeniach idealizmu
pytaã przecieİ: „czyİ chrzeĤcijanie nie byli zrodzeni przez pogaęskich
przodków? W podobny sposób my jesteĤmy synami staroİytnego Proroka
Attyki”26. Pisaã dalej: „wspominaþ swoich pogaęskich przodków jest wypeãnianiem chrzeĤcijaęskiego obowiĈzku wzglčdem nich”27. MyĤliciel zgadzaã
sič ze stwierdzeniem staroİytnych apologetów, którzy nazywali Platona
„chrzeĤcijaninem przed Chrystusem”, a w nim samym widzieli kogoĤ
w rodzaju proroka. Sam przecieİ w swych pracach usiãowaã „chrystianizowaþ platonizm”28, dlatego charakterystycznĈ cechĈ jego filozofii byã stop
chrzeĤcijaęstwa z platonizmem29. W Sensie idealizmu wykazaã, İe platonizm
ma bezpoĤrednie pochodzenie religijne. Florenski ãĈczyã chrzeĤcijaęstwo
z platonizmem, poniewaİ obie te doktryny zasadzaãy sič na symbolizmie
________________
23 P. Florenski, Sens idealizmu…, s. 20. Zob. takİe: ǽ.Ǯ. ȂșȜȞȓțȟȘȖȗ, ǿȚȩȟș ȖȒȓȎșȖȕȚȎ,
[w:] idem, ǿȜȏȞȎțȖȓ ȟȜȥȖțȓțȖȗ…, Ƞ. 3(2), s. 74.
24 Por. J. KapuĤcik, Mičdzy dyskursem filozoficznym…, s. 30.
25 Zob. A. Tichoãaz, op. cit., s. 126.
26 P. Florenski, Ogólnoludzkie korzenie idealizmu…, s. 102; zob. takİe: ǽ.A. ȂșȜȞȓțȟȘȖȗ,
ǼȏȧȓȥȓșȜȐȓȥȓȟȘȖȓ ȘȜȞțȖ ȖȒȓȎșȖȕȚȎ (ȂȖșȜȟȜȢȖȭ țȎȞȜȒȜȐ), [w:] idem, ǿȜȥȖțȓțȖȭ Ȑ ȥȓȠȩȞȓȣ
ȠȜȚȎȣ, Ƞ. 3(2), ǺȜȟȘȐȎ 1994, s. 145-146 (byã to próbny wykãad wygãoszony w Moskiewskiej
Akademii Duchownej, 17 IX 1908 r.).
27 Ibidem, s. 101.
28 Ǳ.Ȃ. ǱȎȞȎȓȐȎ, op. cit., s. 26.
29 Zob. J. Kroczak, Ikona jako symbol wiecznoĤci, [w:] Symbol w kulturze rosyjskiej, red. T. Obolevitch, K. Duda, Kraków 2010, s. 260.
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oraz dĈİyãy do wiecznoĤci, a ta wãaĤnie leİaãa u podstaw kaİdej prawdziwej, czyli kulturalnej aktywnoĤci czãowieka30.
Symbol rozumiany jako sui generis uniwersale stanowiã zatem klucz do
filozofii, a w szczególnoĤci do filozofii kultury Florenskiego, jak pisaã Sergiusz Choruİy31. MyĤliciel sam o sobie mówiã, İe jest symbolistĈ; pisaã:
„przez caãe İycie myĤlaãem w istocie o jednym: o stosunku zjawiska do noumenu. O przejawianiu sič noumenu w fenomenach, o jego ujawnianiu sič,
o jego ucieleĤnianiu. To jest pytanie o symbol. Caãe swe İycie myĤlaãem
tylko o jednym, o jednym problemie, o problemie symbolu […]; zawsze
byãem platonikiem, imiesãawcem, w takim oto sensie: zjawisko byão dla
mnie zjawiskiem Ĥwiata duchowego […]. Zjawisko jest samĈ istotĈ
(w swych przejawach oczywiĤcie), imič jest tym, co nazywane, lecz zjawisko dwujedyne, duchowo-materialne, symbol byã mi drogi w jego bezpoĤrednioĤci, konkretnoĤci, ze swym ciaãem i ze swĈ duszĈ”32. Pojčcie symbolu miaão mu zatem pomóc w wypracowaniu pojčþ filozoficznych, które
uzasadniãyby moİliwoĤþ kontaktu mičdzy czãowiekiem, Ĥwiatem i kulturĈ33. Te trzy elementy: Ĥwiat, czãowiek i wytwarzana przez niego kultura,
stanowiãy realnoĤþ, którĈ moİna okreĤliþ jako jeden wielki symbol34. Kaİdy
symbol powstaje w ĤwiadomoĤci, ale sam w sobie jest sposobem ujawniania tego, co wieczne. Noumen jest jednak tylko czčĤciĈ symbolu, drugim
niezbywalnym elementem jest fenomen, poniewaİ symbol to dwujednoĤþ
(ros. ȒȐȡȓȒȖțcȠȐȜ – dwujedinstwo). Symbol miaã zatem dwa poziomy. Kaİdy poziom byã strukturĈ elementów, które odpowiadaãy sobie i uzupeãniaãy sič nawzajem.
GãównĈ cechĈ symbolizmu Florenskiego byãa konkretnoĤþ, która oznaczaãa, İe realnoĤþ zostaãa ufundowana na symbolach. RealnoĤþ to postrzegalne przez nas zjawiska. One z kolei sĈ przejawami innego, idealnego Ĥwiata35. W zwiĈzku z tym badacze nazwali symbolizm Florenskiego metafizykĈ
konkretnĈ36, a bčdzie ona takim wariantem symbolizmu, w którym Ĥwiat
duchowy caãkowicie upodabnia sič do Ĥwiata fizycznego37. W przypadku
________________

Zob. J. Kroczak, Pojčcie Boga…
Zob. ǿ.ǿ. ȃȜȞȡȔȖȗ, ǺȖȞȜȟȜȕȓȞȤȎțȖȓ ȂșȜȞȓțȟȘȜȑȜ, ȀȜȚȟȘ 1999, s. 17.
32 ǽ. ȂșȜȞȓțȟȘȖȗ, ǲȓȠȭȚ ȚȜȖȚ. ǰȜȟȝȜȚȖțȎțȖȭ ȝȞȜȦșȩȣ Ȓțȓȗ, [w:] idem, ǶȚȓțȎ, s. 781-782.
33 Por. Ǯ.ǿ. ǱȜȞȓșȜȐ, ǻȎȡȘȎ Ȗ ȞȓȎșȪțȜȟȠȪ Ȑ ȢȖșȜȟȜȢȖȖ ȟȐȭȧ. ǽȎȐșȎ ȂșȜȞȓțȟȘȜȑȜ, „ȂȖșȜȟȜȢȟȘȖȓ țȎȡȘȖ” 2007, No 1, s. 73.
34 Por. ǿ.ǿ. ȃȜȞȡȔȖȗ, ǺȖȞȜȟȜȕȓȞȤȎțȖȓ…, s. 21.
35 Por. A. Tichoãaz, op. cit., s. 129.
36 Niekiedy teİ idealizmem konkretnym. Termin ten Florenski zaczerpnĈã od S.N. Trubieckoja. Zob. ǹ.ǳ. ȆȎȝȜȦțȖȘȜȐ, ǽ.Ǯ. ȂșȜȞȓțȟȘȖȗ Ȗ ȟȜȐȞȓȚȓțțȜȓ ȝȞȎȐȜȟșȎȐțȜȓ ȏȜȑȜȟșȜȐȖȓ,
„ȂȖșȜȟȜȢȟȘȖȓ țȎȡȘȖ” 1987, No 5, s. 69.
37 Por. ǿ.ǿ. ȃȜȞȡȔȖȗ, ǼȏȞȓȠȓțȖȓ ȘȜțȘȞȓȠțȜȟȠȖ, [w:] ǽ.Ǯ. ȂșȜȞȓțȟȘȖȗ, ȁ ȐȜȒȜȞȎȕȒȓșȜȐ
ȚȩȟșȖ, Ƞ. 2, ǺȜȟȘȐȎ 1990, s. 4.
30
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Florenskiego metafizyka konkretna zostaãa skonstruowana na bazie doĤwiadczenia religijnego, którego istotĈ byãa prawda.
Zarówno İywe doĤwiadczenie religijne, jak i wynikajĈca z niego prawda
stanowiãy o realnoĤci kultury. Kultura, która wypiera sič religii i tym samym
prawdy, jest pseudokulturĈ i nie ma racji bytu. Czym jednak byãa prawda
w ujčciu Florenskiego? MyĤliciel rozróİniaã dwa rodzaje prawdy: prawdč
i Prawdč boskĈ. Pierwszy rodzaj miaã byþ symbolem wiecznoĤci38. Wiaczesãaw Moisiejew twierdzi, İe prawda wedãug Florenskiego byãa rzeczywistoĤciĈ absolutnĈ realizowanĈ na bazie miãoĤci, nie naleİaão jej zatem redukowaþ do sfery intelektualnej39, natomiast Garajewa, İe stanowiãa odblask
Ĥwiatãa Boİego40. Florenski przejĈã takie rozumienie Prawdy od Mikoãaja
z Kuzy. Prawda byãa wičc „jednoĤciĈ wszystkiego tego, co istnieje”41. Stanowiãa zatem niepojčtĈ jednoĤþ wszystkiego tego, co róİne. Co wičcej, byãa
„nieruchomym ruchem i poruszajĈcĈ sič nieruchomoĤciĈ” oraz jednoĤciĈ
przeciwieęstw, tj. coincidentia oppositorum42. Florenski twierdziã, İe jeĤli
prawda istnieje, to jest „realnĈ rozumnoĤciĈ i rozumnĈ realnoĤciĈ, skoęczonĈ
nieskoęczonoĤciĈ i nieskoęczonĈ skoęczonoĤciĈ”43. Znajduje sič poza „tak
i nie”, ponad „albo–albo”. CaãoĤciowa Prawda Boİa, wychodzĈc poza granice prawa sprzecznoĤci, ãĈczyãa „A i nie-A”. OsiĈgalna byãa zaĤ tylko na drodze poznania religijnego. Florenski pisaã, İe wiara to wãaĤnie ten most, który
powinien prowadziþ do prawdy44. Ostatecznie zatem czãowiek poznaje
prawdč dzički przeİyciu religijnemu. Co wičcej, Florenski dowodziã, iİ rosyjska istina pochodzi od czasownika byþ (ros. ȓȟȠȪ – jest). Dlatego istina,
zgodnie z jej rosyjskim rozumieniem, utrwaliãa w sobie pojčcie absolutnej
realnoĤci. Istina jest „tym, co istniejĈce” (ros. ȟȡȧȓȓ – suszczeje), prawdziwie
istniejĈce, to ontżs albo ontżs on, w odróİnieniu od tego, co pozorne, nierzeczywiste, przemijajĈce. Jčzyk rosyjski widzi w sãowie istina moment ontologiczny owej idei. Istina w jej rozumieniu rosyjskim oznacza „istnienie, które
trwa”45. Dlatego teİ wspomniana juİ badaczka Woronkowa mogãa napisaþ,
İe wiara okreĤla kult, kult z kolei okreĤla rozumienie Ĥwiata w duchu praw________________
38 Pisze o tym G.F. Garajeva, SwoistoĤci gnoseologii Pawãa A. Florenskiego, „Studia Philosophica Wratislaviensia” 2008, fasc. 2, s. 78.
39 ǰ. Ƕ. ǺȜȖȟȓȓȐ, ǹȜȑȖȘȎ ȐȟȓȓȒȖțȟȠȐȎ, ǺȜȟȘȐȎ 2002, s. 169.
40 Por. G.F. Garajeva, op. cit., s. 79.
41 P. Florenski, Filar i podpora prawdy. Próba prawosãawnej teodycei w dwunastu listach, przeã.
J. Chmielewski, Warszawa 2009, s. 19.
42 Ibidem, s. 41.
43 Ibidem, s. 40.
44 ǰ.ǻ. ǮȘȡșȖțȖț, ȂȖșȜȟȜȢȖȭ ȐȟȓȓȒȖțȟȠȐȎ. ǼȠ ǰ.ǿ. ǿȜșȜȐȪȓȐȎ Ș ǽ.Ǯ. ȂșȜȞȓțȟȘȜȚȡ, ǻȜȐȜȟȖȏȖȞȟȘ 1990, s. 11.
45 Zob. P. Florenski, Filar i podpora prawdy…, s. 19-22.
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dy, a to tworzy kulturč46. JeĤli zatem kultura ufundowana zostanie na prawdzie, bčdzie tĈ, która jest i która trwa.
WracajĈc do teorii symbolu i „kulturologii” symbolicznej, naleİy podkreĤliþ, İe symbolizm Florenskiego byã efektem towarzyszĈcego mu od dziecięstwa dĈİenia do wnikničcia w duchowĈ pranaturč Ĥwiata zjawiskowego,
w Goethowski prafenomen: „to, do czego dĈİyãem, byão Goethowskim prazjawiskiem, ale oczywiĤcie w jeszcze bardziej ontologicznym wymiarze,
rozumianym po Platoęsku”47. Namacalny Ĥwiat byã przejawem sensu idealnego48. Symbol jawiã sič jako uniwersalna forma organizacji bytu49. Tomasz
Špidlik konstatowaã: „Florenski twierdziã, İe na podstawie formuãy IV Soboru Ekumenicznego moİna powiedzieþ, İe Ĥwiat widzialny i niewidzialny
wspóãistniejĈ «bez zakãóceę i podziaãów». Ta formuãa stanowi zwornik jego
ontologii. WãaĤnie zgodnie z niĈ Florenski mógã stwierdziþ, İe «ontologizm»
danego zjawiska oznacza jego równoczesnĈ przynaleİnoĤþ do dwóch Ĥwiatów – widzialnego i niewidzialnego – a wičc zdolnoĤþ Ĥwiata niewidzialnego
do symbolicznego «przejawiania sič» w Ĥwiecie widzialnym, a takİe na odwrót, zdolnoĤþ Ĥwiata widzialnego do objawiania w sposób symboliczny
Ĥwiata niewidzialnego”50. Symbol zatem to byt, który przekracza sam siebie,
dzički niemu moİna niejako podejrzeþ tajemnicč – dodawaã rosyjski badacz
Sergiusz Choruİy51.
Symbolizm Florenskiego byã w istocie koncepcjĈ antropodycei i teodycei.
Problem teodycei rozwaİaã w swej gãównej pracy Filar i podpora prawdy, natomiast antropodycei w tekscie ȁ ȐȜȒȜȞȎȕȒȓșȜȐ ȚȩȟșȖ (ȥȓȞȠȩ ȘȜțȘȞȓȠțȜȗ
ȚȓȠȎȢȖȕȖȘȖ) oraz w dziele Filozofia kultu. Próba prawosãawnej antropodycei.
Teodycea koncentrowaãa sič wokóã apologii i usprawiedliwienia Boga
w obliczu istniejĈcego w Ĥwiecie zãa. W teodycei czãowiek pyta Boga i odkrywa, İe jest on istniejĈcĈ prawdĈ52. Antropodycea zasadzaãa sič natomiast
na usprawiedliwieniu czãowieka przed Bogiem. Byãa apologiĈ czãowieka
jako stworzenia Boİego w kontekĤcie istniejĈcych w nim tendencji do grzechu i zãa, jak pisze Piotr Przesmycki53. Tym samym antropodycea miaãa byþ
dopeãnieniem teodycei.
________________

Por. ǹ.ǽ. ǰȜȞȜțȘȜȐȎ, op. cit., s. 84-85.
ǽ. ȂșȜȞȓțȟȘȖȗ, ǲȓȠȭȚ ȚȜȖȚ…, s. 787.
48 Zob. A. Tichoãaz, op. cit., s. 129.
49 Zob. J. Kroczak, Ikona…, s. 261.
50 T. Špidlik, MyĤl rosyjska. Inna wizja czãowieka, przeã. J. Dembska, Warszawa 2000, s. 244.
51 Zob. ǿ.ǿ. ȃȜȞȡȔȖȗ, ǺȖȞȜȟȜȕȓȞȤȎțȖȓ…, s. 135.
52 Zob. ǶȑȡȚȓț ǮțȒȞȜțȖȘ (ȀȞȡȏȎȥȓȐ), ǮțȠȞȜȝȜȒȖȤȓȭ ȟȐȭȧȓțțȖȘȎ ǽȎȐșȎ ȂșȜȞȓțȟȘȜȑȜ,
[w:] ǽ.Ǯ. ȂșȜȞȓțȟȘȖȗ, ȁ ȐȜȒȜȞȎȕȒȓșȜȐ ȚȩȟșȖ, Ƞ. 2, s. 352.
53 P. Przesmycki, Fãorenski Paweã (1882-1937), [w:] Idee w Rosji, t. V, red. A. de Lazari, âódĮ
2003, s. 350.
46

47
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W kontekĤcie „kulturologii” centralnym pojčciem bčdzie pojčcie antropodycei. Florenski w pracy Filozofia kultu zaczyna bowiem swe rozwaİania
na temat kultu i wynikajĈcej zeę kultury od antropodycei wãaĤnie. W myĤli
rosyjskiej pojčcie antropodycei byão obecne juİ od dawna, ale Florenski jako
pierwszy podjĈã próbč caãoĤciowego postrzegania Ĥwiata, które swe zwieęczenie miaão w antropodycei. Antropodycea byãa zatem antropologiĈ chrzeĤcijaęskĈ54. Stawiaãa ona przed czãowiekiem zadanie przezwycičİenia
otaczajĈcego go chaosu, uwaİa Eugeniusz Moczalow55, i tworzenia realnej
kultury. U podstaw teorii antropodycei leİaãa chčþ odpowiedzi na dwa
waİne pytania: czym jest peãnowartoĤciowe istnienie i w jakim zwiĈzku
pozostaje ono do tego ziemskiego i niepeãnowartoĤciowego56. Zadaniem
antropodycei byão wičc wskazanie prawidãowego kierunku ludzkiej dziaãalnoĤci.
Florenski uznawaã teodyceč i antropodyceč za dwa zasadnicze momenty
religii chrzeĤcijaęskiej, jak zauwaİa Przesmycki57. W pracy Dogmatyzm
i dogmatyka pisaã: „…antropodycea i teodycea! Oto dwa momenty, z których
skãada sič religia, dlatego İe u podstaw religii leİy idea zbawienia, idea
przebóstwienia caãej istoty ludzkiej”58. Antropodycea i teodycea to dwie
strony tego samego zjawiska – relacji z Bogiem. W przedmowie wygãoszonej
przed obronĈ pracy magisterskiej z dziedziny teologii O prawdzie duchowej
pisaã: „W jaki sposób czãowiek przekonuje sič, İe Bóg jest Bogiem? Na jakiej
drodze czãowiek przyjmuje w sobie zbawienie i w jaki sposób zbawia sič
dzički swemu zbawicielowi?”. Dzički religii oczywiĤcie, a drogi religii sĈ
tylko dwie: „apologia Boga – teodycea (nasze wstčpowanie ku Bogu)” oraz
„apologia czãowieka – antropodycea (zstčpowanie Boga ku nam – dokonuje
sič za sprawĈ boİej energii). […] Drogi te nie sĈ od siebie izolowane, zbiegajĈ sič w İyciu religijnym”59. W teodycei prawda znajduje sič w Ĥwiecie wyİszym, w antropodycei w Ĥwiecie niİszym, zaĤ ãĈczĈ sič one w pojčciu symbolu, poniewaİ pytanie o symbol jest pytaniem o poãĈczenie dwóch bytów,
dwóch warstw – wyİszej i niİszej60.
________________
54 Zob. ǮȞȣȖȚȎțȒȞȖȠ ǶțțȜȘȓțȠȖȗ, Ǽ ȠȐȜȞȥȓȟȘȜȚ ȝȡȠȖ ȟȐȭȧȓțțȖȘȎ ǽȎȐșȎ ȂșȜȞȓțȟȘȜȑȜ,
„ǴȡȞțȎș ǺȜȟȘȜȐȟȘȜȗ ǽȎȠȞȖȎȞȣȖȖ” 1982, No 4, s. 65-76.
55 Zob. ǳ.ǰ. ǺȜȥȎșȜȐ, op. cit., s. 237.
56 Zob. ǹ.Ǯ. ȅȡȣȖțȎ, ȅȓșȜȐȓȘ Ȑ ȞȓșȖȑȖȜȕțȜȗ ȢȖșȜȟȜȢȖȖ, ǾȖȑȎ 1996, s. 151-152.
57 Zob. P. Przesmycki, op. cit., s. 350.
58 ǽ.Ǯ. ȂșȜȞȓțȟȘȖȗ, ǲȜȑȚȎȠȖȕȚ Ȗ ȒȜȑȚȎȠȖȘȎ, [w:] idem, ǿȜȥȖțȓțȖȭ Ȑ ȥȓȠȩȞȓȣ ȠȜȚȎȣ,
Ƞ. 1, s. 551.
59 P. Fãorenski, Rozum i dialektyka, przeã. A. Turczyęski, [w:] Niemarksistowska filozofia rosyjska. Antologia tekstów filozoficznych XIX i pierwszej poãowy XX w., red. L. Kiejzik, cz. II, âódĮ
2002, s. 34.
60 Zob. ǽ.A. ȂșȜȞȓțȟȘȖȗ, ȁ ȐȜȒȜȞȎȕȒȓșȜȐ ȚȩȟșȖ, Ƞ. 2, s. 300.
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Bez wahania moİna nazwaþ filozofič Florenskiego symbolizmem, ufundowaã jĈ bowiem na symbolach61. CaãĈ filozoficznĈ istotč jego ĤwiatopoglĈdu moİna podsumowaþ jednym stwierdzeniem: „Bóg jest kosmosem i symbolem”, bĈdĮ teİ „byt sam w sobie jest symbolem i kosmosem”62. Symbol
wystčpuje u niego jako uniwersalna forma organizacji bytu, konstatuje Choruİy63. Jawi sič jako okno na innĈ rzeczywistoĤþ, jako most, który ãĈczy widzialne z niewidzialnym oraz ziemskie z nadprzyrodzonym. Wydaje sič, İe
najbliİszy czãowiekowi symbol to kultura, która jest w istocie jego wãasnym,
genialnym wytworem. To ona, jeĤli ufundowana zostaãa na prawdzie
i wiecznoĤci, stanowi ãĈcznik z Bogiem.
***
Wedãug badaczy „kulturologia” symboliczna Florenskiego nie mieĤciãa
sič w wĈskim krčgu koncepcji wspóãczesnych mu symbolistów, pod silnym
wpãywem których pozostawaã przez pewien czas. Przeszkadzaãy mu bowiem subiektywna emocjonalnoĤþ i teoretyczny chaos ich systemów64.
A jak twierdzi Choruİy, konkretna metafizyka Florenskiego byãa jedynĈ
systematycznĈ filozofiĈ caãego symbolizmu rosyjskiego, zaĤ pojawiãa sič –
zwyczajem sowy Minerwy – gdy sam prĈd przestaã juİ istnieþ65. Nie da sič
jednak zaprzeczyþ, İe Florenski wiele zawdzičcza symbolistom. Zbliİenie
z nimi i ich ideologiĈ pomogão mu bardziej zdecydowanie zwróciþ sič
w stronč tradycyjnych wartoĤci cerkiewnych, gdzie ostatecznie znalazã dla
siebie „filar i podporč prawdy”66. Trzeba zaznaczyþ, İe nawet wtedy, kiedy
drogi Florenskiego i symbolistów rozeszãy sič, nie przestaã on ceniþ ich zasãug, o których pisaã w czerwcu 1935 roku do swej córki Olgi: „znaczenie ich
w historii byão bardzo duİe, znacznie wičksze niİ zazwyczaj sič sĈdzi
i przy tym trojakie: w sferze spoãecznej, jčzykowej i poetyckiej”67. Symbolizm jako filozoficzny nurt rozpowszechniony wĤród rosyjskich elit inspirowaã myĤliciela, niemniej pozostawaã on zdecydowanym krytykiem wspóãczesnej mu kultury. Uwaİaã, İe przeksztaãca ona czãowieka w konsumenta
i tym samym niszczy jego noumenalnĈ istotč. Przeciwdziaãanie tym zgubnym wpãywom powinno stanowiþ gãówny przedmiot aktywnoĤci czãowieka.
________________

Por. ǿ.ǿ. ȃȜȞȡȔȖȗ, ǺȖȞȜȟȜȕȓȞȤȎțȖȓ…, s. 22.
ǿ.ǿ. ȃȜȞȡȔȖȗ, ȂȖșȜȟȜȢȟȘȖȗ ȟȖȚȐȜșȖȕȚ ǽ.Ǯ. ȂșȜȞȓțȟȘȜȑȜ Ȗ ȓȑȜ ȔȖȕțȓțțȩȓ ȖȟȠȜȘȖ, [w:]
ǽȎȐȓș ǮșȓȘȟȎțȒȞȜȐȖȥ ȂșȜȞȓțȟȘȖȗ: Pro et contra, ȞȓȒ. ǲ.Ǹ. ǯȡȞșȎȘ, ǿȎțȘȠ-ǽȓȠȓȞȏȡȞȑ 1996,
s. 529.
63 ǿ.ǿ. ȃȜȞȡȔȖȗ, ǺȖȞȜȟȜȕȓȞȤȎțȖȓ…, s. 22.
64 Por. A. Tichoãaz, op. cit., s. 82-83.
65 Por. ibidem, s. 128; zob. takİe: J. Kroczak, Ikona…, s. 262.
66 Zob. ǳ.ǰ. ǶȐȎțȜȐȎ, ǽȎȐȓș ȂșȜȞȓțȟȘȖȗ Ȗ ȟȖȚȐȜșȖȟȠȩ, [w:] ǽȎȐȓș ȂșȜȞȓțȟȘȖȗ Ȗ ȟȖȚȐȜșȖȟȠȩ. ǼȝȩȠȩ șȖȠȓȞȎȠȡȞțȩȓ. ǿȠȎȠȖ. ǽȓȞȓȝȖȟȘȎ, ȞȓȒ. ǳ.ǰ. ǶȐȎțȜȐȎ, ǺȜȟȘȐȎ 2004, s. 12.
67 Ibidem, s. 13.
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Florenski uwaİaã, İe wszystkie przejawy czãowieczej kultury majĈ wartoĤþ
tylko wtedy, gdy moİna je przeksztaãcaþ w duchu chrzeĤcijaęskim, czyli
uczyniþ uİytecznymi dla religii68. Wedãug tego filozofa odrodzenie duchowe
czãowiek odnajduje jedynie w KoĤciele.
Na koniec naleİy sič pewne wyjaĤnienie. Powszechnie wiadomo, İe metafizyka, filozofia kultury, antropologia i gnozeologia stanowiĈ róİne dziedziny filozofii, a ich tematyka nie zawsze sič pokrywa. Inaczej jest jednak
w przypadku systemu Florenskiego. Twierdzenie z zakresu metafizyki,
gnozeologii czy antropologii obowiĈzywaþ bčdzie równieİ w „kulturologii”.
Dlatego pojčcia wiecznoĤci, prawdy czy symbolu staãy sič kluczowymi narzčdziami do opisu kultury. Symboliczna „kulturologia” rozpatrywana byãa
jako czčĤþ planu Boİego w stosunku do czãowieka i w takim duchu naleİy
teİ jĈ badaþ.
________________
68

Zob. ǿ.Ȁ. ǺȎȣșȖțȎ, Ǯ.Ƕ. ǻȜȐȖȘȜȐ, op. cit., s. 233.

