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The encounter of the Christian platonic tradition with Gnostic-Mystical tradition has been the
background for the development of European philosophy during nearly two thousand years. The
birth of nonclassical philosophy in the second half of XIX century is hugely influenced by GnosticMystical tradition. Gnostic teaching in Russian philosophy is particularly evident in philosophical
achievements of F. Dostoyevsky, V. Solovyov and N. Berdyaev. In the centre of F. Dostoyevsky’s
philosophy is placed an image of Jesus Christ, transformed in the spirit of Gnostic perspective (poem
about the Great Inquisitor in the novel The Brothers Karamazov). Dostoyevsky in his understanding of
Jesus Christ overcomes completely the idea of sacrifice and atonement of human. According to him
Jesus Christ is just a human, who first discovered his divine nature and thereby gave an example for
all humankind.
Igor Jewãampijew, Petersburski Uniwersytet Paęstwowy, Wydziaã Filozofii, Katedra Historii Filozofii Rosyjskiej (ǿȎțȘȠ-ǽȓȠȓȞȏȡȞȑȟȘȖȗ ǱȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȩȗ ȁțȖȐȓȞȟȖȠȓȠ, ȂȖșȜȟȜȢȟȘȖȗ ȂȎȘȡșȪȠȓȠ,
ǸȎȢȓȒȞȎ ǶȟȠȜȞȖȖ ǾȡȟȟȘȜȗ ȂȖșȜȟȜȢȖȖ), 5 Mendeleevskaya Liniya, 199034, St. Petersburg, Russia.

1
ObecnoĤþ wpãywów gnostyckich w filozofii rosyjskiej nie budzi İadnych
wĈtpliwoĤci, odrčbne przykãady tego rodzaju wpãywu niejednokrotnie stanowiãy przedmiot doĤþ szczegóãowych analiz; szczególnie znana jest obecnoĤþ idei gnostyckich w filozofii Wãodzimierza Soãowjowa. Jednakİe wszyscy, którzy o tym pisali, oceniali ten fakt bardzo negatywnie, uwaİajĈc, İe
gãówna linia rozwoju filozofii rosyjskiej przebiega poza tradycjĈ gnostycznĈ
i obecnoĤþ jej elementów naleİy rozpatrywaþ w kategoriach pobãĈdzenia
poszczególnych myĤlicieli rosyjskich. Postawa tego rodzaju szczególnie jasno uwidacznia sič w kapitalnym dziele Wasilija Zieękowskiego Historia
filozofii rosyjskiej. Zieękowski uwaİa, İe gdyby myĤliciele rosyjscy, opracowujĈc swoje idee, byli bardziej uwaİni i skrupulatni, wówczas udaãoby sič
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im uniknĈþ heretyckich „odchyleę” i ich koncepcje staãyby sič jeszcze bardziej znaczĈce i oryginalne (Zieękowski woli mówiþ nie o wpãywach gnostyckich, ale o „panteizmie mistycznym”, przenikajĈcym do filozofii rosyjskiej z niemieckiej religijno-filozoficznej myĤli od Eckharta do Schellinga).
Eugeniusz Trubieckoj, w swojej drobiazgowej analizie filozofii Soãowjowa,
w dokãadnie taki sam sposób zapewnia, İe przesadna fascynacja filozofiĈ
Schellinga doprowadziãa Soãowjowa do umieszczenia w swym systemie
licznych idei gnostyckich, które wypaczyãy jego zamysã. „Róİnica mičdzy
Schellingiem i Soãowjowem […] polega jedynie na tym, İe Ĥwiadomie gnostyczny system pierwszego jest zdecydowanie mniej skrčpowany zaãoİeniami dogmatycznymi aniİeli nauczanie Soãowjowa, które chce byþ nie tylko
chrzeĤcijaęskie, ale równieİ prawosãawne”1. Dalej Trubieckoj próbuje udowodniþ, İe wszystkie gnostyckie elementy sĈ zbčdne w Soãowjowskim systemie. PóĮniej podobny punkt widzenia prezentowaã równieİ Aleksiej âosiew w swojej ksiĈİce o Soãowjowie.
Wszystkie zarzuty wobec Soãowjowa zostaãy w peãni wyartykuãowane
przez Lwa Szestowa, który wydaã ostateczny wyrok, obwiniajĈc go o to, İe
w rzeczywistoĤci zawiódã caãĈ filozofič rosyjskĈ w gnostycznĈ „ĤlepĈ uliczkč”. „Moİe sič to wydaþ dziwne – pisze Szestow – a nawet oburzajĈce, ale
powiem od razu, İe postawiwszy sobie cel stworzenia filozofii religijnej,
Soãowjow, nie zdajĈc sobie z tego sprawy, zwabiã religič w tč samĈ puãapkč,
w którĈ Kant zwabiã niegdyĤ metafizykč, i w ten sposób, wbrew wãasnej
woli, stanĈã po stronie tego, kogo uwaİaã za najstraszniejszego i najbardziej
nieprzejednanego wroga ludzkoĤci – wroga, którego wielu ludzi przed nim,
a takİe on sam, nazywaão Antychrystem”2. Wedãug Szestowa „grzech”
gãówny Soãowjowa polegaã na tym, İe podjĈã on próbč racjonalizacji religii,
wystawiã religič na osĈd rozumu, niszczĈc w niej tym samym to, co najistotniejsze – jej irracjonalne jĈdro, jej autentycznĈ istotč, która stanowi przeciwieęstwo wszystkiego tego, co racjonalne i rozumne. Tym samym, zdaniem
Szestowa, Soãowjow staje sič jedynie kontynuatorem tej linii, która dawno
istniaãa w zachodniej teologii i zachodniej filozofii, bčdĈcej rozwiničciem
staroİytnego gnostycyzmu.
Tak samo radykalnie negatywnie ocenia wszystko to, co zostaão wypracowane przez filozofič rosyjskĈ na przestrzeni stulecia, Gieorgij Fãorowski
w swoim dziele Drogi rosyjskiej teologii (ǽȡȠȖ ȞȡȟȟȘȜȑȜ ȏȜȑȜȟșȜȐȖȭ). System
Soãowjowa i koncepcje poczĈtku XX wieku, w wielu przypadkach inspirowane ideami Soãowjowa, Fãorowski sãusznie okreĤla jako punkt kulminacyjny rozwoju filozofii rosyjskiej. Chociaİ Fãorowski przyznaje, İe trudno do________________

ǳ.ǻ. ȀȞȡȏȓȤȘȜȗ, ǺȖȞȜȟȜȕȓȞȤȎțȖȓ ǰ.ǿ. ǿȜșȜȐȪȓȐȎ, Ƞ. 1, ǺȜȟȘȐȎ 1995, s. 375-376.
L. Szestow, Spekulacja i Apokalipsa, [w:] idem, Spekulacja i objawienie, przeã. J. Chmielewski, Kčty 2007, s. 23.
1

2

Wpãyw tradycji gnostyckiej na filozofič rosyjskĈ XIX-XX wieku

381

konaþ ostatecznej oceny, bčdĈc jednoczeĤnie wspóãczesnym i Ĥwiadkiem
rozwijajĈcych sič w kulturze procesów, to jego osĈdy zadziwiajĈ swojĈ surowoĤciĈ i bezkompromisowoĤciĈ. PrzyznajĈc, iİ to wãaĤnie poczĈtek wieku
byã okresem oİywienia myĤli filozoficznej i religijnej, okresem poszukiwaę
religijnych, sĈdzi jednoczeĤnie, İe wszystkie owe poszukiwania podĈİaãy
faãszywĈ drogĈ. Podstawowym czynnikiem negatywnym prowadzĈcym do
owego „odchylenia” pozostawaãy inspiracje zachodnie; byãy to, wciĈİ obecne, wpãywy klasycznego niemieckiego idealizmu i oddziaãywanie nowych
nurtów zachodnich – filozofii İycia Nietzschego i Bergsona, neokantyzmu,
machizmu, empiriokrytycyzmu i innych. Wedãug Fãorowskiego zainteresowanie koncepcjami zachodnimi odwiodão ruch religijny inteligencji rosyjskiej
od jego autentycznego celu i zaprowadzião w Ĥlepy zauãek gnostycyzmu, pogaęstwa, Nietzscheaęskiego dionizyzmu itp. W peãnych sprzecznoĤci i niejednoznacznych poszukiwaniach Mikoãaja Bierdiajewa, Dimitrija Mierieİkowskiego i Wasilija Rozanowa Fãorowski nie dostrzega İadnej gãčbi
i szczeroĤci, dla niego wszystko sprowadza sič do stwierdzenia, İe „byãa to
eksplozja mrocznego i peãnego namičtnoĤci naturalizmu. Dusza rosyjska
w swym powrocie do Cerkwi zostaãa zatrzymana i zaklčta […] rojeniami
grzesznego wyobraİenia”3.
W przeciwieęstwie do wszystkich tych poglĈdów uwaİamy, İe wãaĤnie
dzički temu, iİ filozofia rosyjska organicznie nasiĈkaãa tradycjĈ gnostycznĈ
i przeciwstawiãa jĈ tradycyjnemu chrzeĤcijaęstwu dogmatycznemu, zyskaãa
na oryginalnoĤci i staãa sič wyrazistĈ szkoãĈ narodowĈ, porównywalnĈ
z zachodnimi szkoãami filozoficznymi4.
W celu uzasadnienia owego poglĈdu naleİy zwróciþ uwagč na swoistoĤþ
rozwoju caãej filozofii europejskiej ostatnich dwóch stuleci. W tym czasie
w filozofii europejskiej nastĈpiã radykalny przewrót: od klasycznego stadium
swojego rozwoju przeszãa ona do stadium nieklasycznego. IstotĈ tego przejĤcia pozostaje przede wszystkim zwrot ku nowemu rozumieniu Absolutu,
a co za tym idzie równieİ ku caãkowicie nowej koncepcji czãowieka, w której
jawiã sič on w swej nierozerwalnej wičzi z Absolutem, sam okazaã sič Absolutem, metafizycznym centrum caãej rzeczywistoĤci, caãego bytu5. Ten rewo________________

Ǳ. ȂșȜȞȜȐȟȘȖȗ, ǽȡȠȖ ȞȡȟȟȘȜȑȜ ȏȜȑȜȟșȜȐȖȭ, ǽȎȞȖȔ 1937, s. 459.
Konsekwentne uzasadnienie tej tezy znajduje sič w ksiĈİce: Ƕ.Ƕ. ǳȐșȎȚȝȖȓȐ, ǶȟȠȜȞȖȭ
ȞȡȟȟȘȜȗ ȚȓȠȎȢȖȕȖȘȖ Ȑ XIX-XX ȐȓȘȎȣ. ǾȡȟȟȘȎȭ ȢȖșȜȟȜȢȖȭ Ȑ ȝȜȖȟȘȎȣ ǮȏȟȜșȬȠȎ. ǰ 2 ȠȜȚȎȣ,
ǿȎțȘȠ-ǽȓȠȓȞȏȡȞȑ 2000.
5 Analiza pojčcia Absolutu, a szczególnie jego obecnoĤci w rosyjskiej myĤli filozoficznej
XIX-XX wieku, ma kapitalne znaczenie w twórczoĤci intelektualnej Igora Jewãampijewa. Problemowi poszukiwaę Absolutu w filozofii rosyjskiej poĤwičciã on w caãoĤci jednĈ ze swych
najwaİniejszych prac Historia metafizyki rosyjskiej w XIX-XX wieku. Rosyjska filozofia w poszukiwaniu Absolutu (ǶȟȠȜȞȖȭ ȞȡȟȟȘȜȗ ȚȓȠȎȢȖȕȖȘȖ…), w której, wyjaĤniajĈc relacje mičdzy istotĈ
Absolutu a istotĈ czãowieka, pisaã: „WysuwajĈc na pierwszy plan, obok problemu istoty Abso3

4

382

Igor Jewãampijew

lucyjny przewrót, majĈcy miejsce w poãowie XIX wieku, zdradzaã swoje
bezpoĤrednie zwiĈzki z odrodzeniem i rozkwitem, w nowych warunkach
historycznych, dawnej gnostycko-mistycznej tradycji, która zawsze byãa
obecna w ĤwiatopoglĈdzie europejskim.
W danym kontekĤcie istotne znaczenie filozofii rosyjskiej polega na tym,
İe wczeĤniej niĮli filozofia zachodnia odgadãa ona nowe tendencje, dajĈc im
wyraz w swoich koncepcjach filozoficznych – w dzieãach Piotra Czaadajewa,
Aleksieja Chomiakowa, Aleksandra Hercena i szczególnie w twórczoĤci
Fiodora Dostojewskiego. Ten ostatni w pewnym sensie staã sič prorokiem
nowego ĤwiatopoglĈdu filozoficznego, w którym, na tle bezwarunkowego
upadku tradycyjnej religijnoĤci chrzeĤcijaęskiej, ucieleĤnionej w historycznej
Cerkwi, odrodziãa sič religijnoĤþ gnostycka.

2
ĭródãem i niezachwianĈ podstawĈ ĤwiatopoglĈdu europejskiego na
przestrzeni stuleci pozostawaãa, mówiĈc najogólniej, synteza platonizmu
i chrzeĤcijaęstwa. Pierwszym, który ujĈã to w sposób jasny i bez İadnego pietyzmu wobec tradycji, byã Nietzsche. „Zãymi geniuszami” kultury europejskiej, sprowadzajĈcymi jej rozwój na faãszywĈ drogč, na której nastĈpião
peãne podporzĈdkowanie czãowieka „metafizycznemu Ĥwiatu”, pozbawiajĈce go energii twórczej i wolnoĤci, nazywa Nietzsche Sokratesa i Platona6. To
wãaĤnie platonizm, poczĈtkowo w swej „klasycznej”, antycznej wersji, a nastčpnie w formie, jakĈ nadaão mu chrzeĤcijaęstwo, stajĈc sič podstawĈ nie
tylko filozofii europejskiej, ale i caãej europejskiej kultury, okreĤliã jej podstawowĈ cechč – rozumienie empirycznej realnoĤci bytu czãowieka jako
mniej znaczĈcej w obliczu „prawdziwej”, wiecznej i absolutnie ostatecznej
realnoĤci transcendentnego bytu boİego.
Jednakİe tradycja platonizmu chrzeĤcijaęskiego miaãa w historii alternatywč, która w swym rozwoju historycznym zrodziãa ostatecznie nowĈ wersjč metafizyki. Umownie moİna jĈ nazwaþ gnostycko-mistycznĈ tradycjĈ
ĤwiatopoglĈdowĈ. MajĈc swe Įródão w gnostycyzmie antycznym, w sposób
najbardziej wyrazisty przejawiãa sič w chrzeĤcijaęskiej mistyce odãamu heretyckiego.
________________

lutu, równieİ problem istoty bytu czãowieka, filozofia rosyjska rozwiĈzywaãa oba problemy
zgodnie z zasadĈ gãčbokiej jednoĤci czãowieka i Ĥwiata, nadajĈc przy tym pierwszorzčdne
znaczenie ludzkiej aktywnoĤci w realizacji caãej peãni Absolutu. OczywiĤcie ostatnia idea prowadziãa do wyobraİenia o «niedoskonaãoĤci» Absolutu, o jego swoistej zaleİnoĤci od czãowieka i ludzkiej aktywnoĤci w Ĥwiecie” (ibidem, s. 30-31) (przypis tãumacza).
6 F. Nietzsche, Narodziny tragedii, przeã. G. Sowięski, Kraków 2011.

Wpãyw tradycji gnostyckiej na filozofič rosyjskĈ XIX-XX wieku

383

Znaczenie tej tradycji dla ksztaãtu idei filozofii nieklasycznej wciĈİ jest
sãabo zbadane, niemniej jednak pozostaje ono doĤþ oczywiste. O roli niemieckiej mistyki heretyckiej (podobnie jak mistyki wschodniej) w rozwoju
swoich poglĈdów pisaã Artur Schopenhauer7, którego twórczoĤþ leİy u Įródeã metafizyki typu nieklasycznego. W tym kontekĤcie znamienny pozostaje
fakt, İe Schopenhauer, a nastčpnie w sposób jeszcze bardziej dobitny Nietzsche, dali poczĈtek ostrej i w duİym stopniu opartej na argumentach krytyce chrzeĤcijaęstwa i KoĤcioãa chrzeĤcijaęskiego. Do momentu pojawienia
sič obu myĤlicieli podobna krytyka byãa realizowana wyãĈcznie z pozycji
ateizmu i naleİy wĈtpiþ w jej obiektywizm. Schopenhauer i Nietzsche krytykowali chrzeĤcijaęstwo z pozycji bardziej zãoİonego ĤwiatopoglĈdu mistycznego, gãčboko zakorzenionego w historii europejskiej i w samym chrzeĤcijaęstwie. W tym sensie ich krytyka okazaãa sič bardzo wnikliwa i, w istocie,
okreĤliãa historycznĈ perspektywč „zachodu” („zmierzchu”) tradycyjnego
(koĤcielnego) chrzeĤcijaęstwa. Wpãyw mistyki filozoficznej póĮnego Ĥredniowiecza i epoki odrodzenia odegraã istotnĈ rolč w procesie ksztaãtowania
sič poglĈdów Martina Heideggera, który staã sič najbardziej znanym gãosicielem metafizyki nowego typu. Wreszcie Henri Bergson, którego rozwój
filozoficzny w znacznym stopniu okreĤlaãy wpãywy Ĥcisãego przyrodoznawstwa i pozytywizmu, uparcie powtarzaã w swoich gãównych dzieãach, İe
wspóãczesna filozofia powinna ponownie staþ sič „mistycznĈ”, powinna
powróciþ do tradycji, która zaczčãa zanikaþ pod naciskiem nauki i naukowo
zorientowanej filozofii.
ZwracajĈc sič ku istocie owej tradycji, tradycji mistyki filozoficznej,
zwiĈzanej historycznie z naukami heretyckimi, nie odnajdujemy tu, na
pierwszy rzut oka, niczego zasadniczo nowego w zestawieniu z tradycjĈ
platonizmu chrzeĤcijaęskiego, który staã sič po Augustynie podstawĈ ĤwiatopoglĈdu europejskiego. Róİnica polega jedynie na tym, İe mistyk szczególnie podkreĤla swojĈ bezpoĤredniĈ, intymnĈ jednoĤþ z Bogiem, z Absolutem, Bóstwem, i stan owej jednoĤci czyni podstawĈ rozumienia zarówno
swego bytu ludzkiego, jak i bytu Boga i Ĥwiata. Jednakİe moment ten, przy
jego dostatecznie konsekwentnym rozwiničciu filozoficznym, prowadzi do
nadzwyczaj radykalnych konsekwencji, w których filozofia mistyczna zasadniczo mija sič z „kanonicznĈ”.
W kanonicznym nauczaniu chrzeĤcijaęskim i w odpowiadajĈcych mu
„kanonicznych” systemach filozoficznych zakãada sič radykalne i w İaden
sposób nieusuwalne rozróİnienie mičdzy wiecznym i skoęczonym bytem Boga
a czasowym i stajĈcym sič bytem czãowieka i Ĥwiata ziemskiego. ģwiat i czão________________
7 A. ȆȜȝȓțȑȎȡȫȞ, Ǽ ȥȓȠȐȓȞȜȭȘȜȚ ȘȜȞțȓ… ǺȖȞ ȘȎȘ ȐȜșȭ Ȗ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȖȓ, Ƞ. 1: ǸȞȖȠȖȘȎ
ȘȎțȠȜȐȟȘȜȗ ȢȖșȜȟȜȢȖȖ, ǺȜȟȘȐȎ 1993, s. 475, 480-481.
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wiek uznawani sĈ za coĤ niedoskonaãego, gdyİ poddani sĈ czasowi i czasowemu stawaniu sič, rozwojowi. Objawem wyİszej doskonaãoĤci Boga pozostaje wãaĤnie jego pozaczasowoĤþ, wiecznoĤþ, peãnia. W przeciwieęstwie do
tego, ustanawiajĈc moİliwoĤþ jednoĤci, „zlania” osoby ludzkiej z Bogiem,
mistyk zmuszony jest jakimĤ sposobem upodabniaþ cechy charakteryzujĈce
czãowiecze i boskie bycie. OczywiĤcie bčdziemy tu mieli do czynienia
z dwiema moİliwoĤciami: albo przeniesieniem na osobč ludzkĈ charakterystyk Boga, albo odwrotnie – uczynieniem z Boga podobnego w czymĤ
w swoim bycie do czãowieka. Obie moİliwoĤci stanowiĈ, z punktu widzenia
dogmatyki chrzeĤcijaęskiej, niebezpieczne herezje, jednak sami heretycy
z reguãy przedkãadali pierwszy wariant: atrakcyjnoĤþ mistyki tego rodzaju
polegaãa na tym, İe przez owo nauczanie czãowiek uzyskiwaã pewnoĤþ co
do swojej doskonaãoĤci i juİ obecnej boskoĤci.
W najprostszej i najbardziej lakonicznej formie wyraziã tč ideč znany
„herezjarcha” XII wieku Amaury (Amalryk) z Bène: „Ja – Bóg”. ZresztĈ
wnioski, które on sam i jego liczni zwolennicy – almalrycjanie – wyprowadzali z tego stanowiska, unaoczniajĈ, İe utoİsamiajĈc sič z Bogiem, mistyk
mimo to nie pragnĈã w peãni rozstawaþ sič z cechami swojego niedoskonaãego ziemskiego bycia. Amalryk uwaİaã, iİ bčdĈc toİsamym Bogu, ma prawo
na wszelkie czyny i dziaãania w swym ziemskim byciu, o ile sĈ one w swej
istocie boskie. Prowadzião to do tego, İe amalrycjanie odrzucali wszelkie
zakazy moralne oraz samo pojčcie grzechu i czynu grzesznego.
PodobnĈ dwoistoĤþ moİna dostrzec równieİ u twórców kolejnych koncepcji filozoficznych odãamu mistycznego. I tak, Johannes Eckhart uwaİaã,
İe w zjednoczeniu z BoskĈ NicoĤciĈ, z Bóstwem, wznoszĈcym sič ponad
wszystkim, co ziemskie, czãowiek uzyskuje pozaziemski spokój, „tonie”
w „studni wiecznego milczenia”. Jednak z drugiej strony u Eckharta i innych przedstawicieli niemieckiej filozofii mistycznej odnajdujemy znanĈ
myĤl mówiĈcĈ o tym, İe w niewypowiedzianej otchãani Bóstwa zachodzi
niepojčty proces rozdwojenia jego istoty, co prowadzi do tego, iİ Bóstwo
wciĈgničte zostaje w dynamiczny proces, otrzymuje charakterystyki rozwoju i stawania sič, przy czym czãowiek staje sič centralnym elementem owego
procesu. Odpowiednio, charakterystyki ziemskiego bytu czãowieka czčĤciowo przenoszone sĈ na Bóstwo. Czãowiek ujmowany jest jako empiryczna
„hipostaza” Boga, jego adekwatne „objawienie” w przestrzenno-czasowej
formie Ĥwiata ziemskiego. Co najwaİniejsze, w ramach takiego systemu
przedstawienia İycie ludzkie nabiera znaczenia absolutnego, staje sič ziemskĈ „kopiĈ”, ziemskim wcieleniem „İycia” i „rozwoju” Boga, przy czym
wcieleniem niezbčdnym dla samego Boga. Dziaãania czãowieka w Ĥwiecie,
szczególnie dziaãania twórcze, okazujĈ sič pewnego rodzaju kontynuacjĈ
twórczoĤci Boga, nabierajĈ charakteru autentycznego tworzenia.
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Naleİaãoby wspomnieþ tu o Įródãach rozpatrywanej tradycji ĤwiatopoglĈdowej, o antycznym gnostycyzmie. Równieİ w naszych czasach panuje
absolutnie faãszywe przekonanie o tym, İe gnostycyzm pojawiã sič juİ po
chrzeĤcijaęstwie i w znacznym stopniu na jego gruncie; przyczyny pojawienia sič i dãugotrwaãego wpãywu tego niezachwianego przekonania sĈ w peãni zrozumiaãe: byão ono korzystne z punktu widzenia KoĤcioãa chrzeĤcijaęskiego w jego walce z przeciwnikami ideowymi. Jednak nie wytrzymuje ono
krytyki historycznej; w gruncie rzeczy jest wielce prawdopodobne, İe relacja
chrzeĤcijaęstwa i gnostycyzmu ma przeciwny charakter. Juİ doĤþ dawno
stwierdzone zostaão, iİ pierwsza forma ĤwiatopoglĈdu gnostyckiego pojawiãa sič jeszcze w ramach judaizmu i prawdopodobnie wãaĤnie w Ĥrodowisku
judaistycznych gnostyków zrodzião sič chrzeĤcijaęstwo8. Przy tym do poãowy II wieku nie byão İadnej róİnicy mičdzy gnostycyzmem a samym chrzeĤcijaęstwem; dopiero rozpoczčta przez rzymski KoĤcióã „modyfikacja”
pierwotnego nauczania Jezusa Chrystusa i zwiĈzana z tym koniecznoĤþ
walki z „heretykami” – z tymi, którzy byli przeciwni takiej „modyfikacji” –
doprowadziãy do uznania gnostycyzmu za osobny nurt, przeciwstawny
powstaãemu chrzeĤcijaęstwu koĤcielnemu. W tym sensie sãuszniej byãoby
mówiþ nie o opozycji gnostycyzmu i chrzeĤcijaęstwa, ale o opozycji koĤcielnego chrzeĤcijaęstwa i gnostyckiego chrzeĤcijaęstwa, ksztaãtujĈcych sič jednoczeĤnie w poãowie II wieku i majĈcych za swĈ podstawč nauczanie Jezusa
Chrystusa. Przy tym, naszym zdaniem, wãaĤnie gnostyckie chrzeĤcijaęstwo
okazaão sič bardziej adekwatnym wyraİeniem nauczania Jezusa Chrystusa,
podczas gdy w koĤcielnym chrzeĤcijaęstwie nauczanie to byão radykalnie
znieksztaãcone poprzez wprowadzenie pojčþ starotestamentowych – przede
wszystkim judaistycznego pojčcia grzechu9. Wewnčtrzne przekonanie, İe
________________
8 Oto jak pisaã o tym jeszcze na poczĈtku XX wieku tak znany badacz staroİytnych religijno-filozoficznych systemów, jak S.N. Trubieckoj: „Historia wczesnego chrzeĤcijaęstwa i jego
nauczania, oczywiĤcie, jawi sič nam w innym Ĥwietle, jeĤli przekonamy sič, İe koãyskĈ gnostycyzmu nie byã hellenizm, ale judaizm, i İe gnostycyzm poprzedzaã chrzeĤcijaęstwo” (ǿ.ǻ. ȀȞȡȏȓȤȘȜȗ, ȁȥȓțȖȓ Ȝ ǹȜȑȜȟȓ Ȑ ȓȑȜ ȖȟȠȜȞȖȖ, [w:] idem, ǿȜȥȖțȓțȖȭ, ǺȜȟȘȐȎ 1994, s. 347). Niestety,
stereotypy Ĥredniowiecznej koĤcielnej ĤwiadomoĤci wciĈİ panujĈ w umysãach wspóãczesnych
historyków.
9 Przypomnijmy, İe sãynne wystĈpienie Marcjona w Rzymie okoão 140 roku miaão na celu
potčpienie znieksztaãceę, które rzymski KoĤcióã wprowadziã do nauczania Jezusa Chrystusa;
Marcjon przedstawiã znalezione przez siebie oryginalne listy apostoãa Pawãa, które zupeãnie
pozbawione byãy odniesieę do „zakonu i proroków”, tj. do Starego Testamentu, oraz staroİytnĈ Ewangelič Pana. WspóãczeĤni badacze w duİym stopniu odtworzyli tekst tej ostatniej,
opierajĈc sič na cytatach zachowanych w polemicznych dzieãach Epifaniusza i Tertuliana, przy
tym juİ ponad sto lat temu udowodniono, İe przedstawiona przez Marcjona Ewangelia jest
starsza od Ewangelii synoptycznych, co wičcej, wielce prawdopodobne pozostaje to, iİ
ostatnie byãy stworzone w poãowie II wieku na podstawie staroİytnej Ewangelii Pana po to,
by uzasadniþ „zmodyfikowane” formy nauczania Jezusa Chrystusa, które przyjĈã KoĤcióã

386

Igor Jewãampijew

w ich nauczaniu w wičkszym stopniu zachowany zostaã duch nauczania
Jezusa Chrystusa – nauczania o boskiej doskonaãoĤci czãowieka i o koniecznoĤci İycia w Bogu – staão sič nadzwyczaj charakterystyczne dla wszystkich
wyrazistych przedstawicieli kolejnej tradycji gnostyckiej, szczególnie w jej
filozoficznym odãamie. WyjaĤnia to İywotnoĤþ gnostycyzmu w historii; niezadowolenie zwiĈzane z dogmatycznym wyobraİeniem Boga i czãowieka
w sposób nieunikniony prowadzião róİnych myĤlicieli do zbliİenia z tradycjĈ gnostyckĈ, poniewaİ w niej wciĈİ obecny byã duch autentycznego chrzeĤcijaęstwa, jako nauki o boskiej naturze czãowieka.
U podstaw rozbieİnoĤci mičdzy chrzeĤcijaęstwem dogmatycznym
a gnostycyzmem leİy róİna interpretacja idei Stworzenia i idei grzechu
pierworodnego. W chrzeĤcijaęstwie Stworzenie jest aktem wyraİajĈcym
wszechmoc i miãosierdzie Boga, natomiast grzech pierworodny pewnym
zdarzeniem „lokalnym”, zwiĈzanym z „niİszymi” (w stosunku do Boga)
istotami, nieograniczajĈcym wszechmocy Boga i nieprzeczĈcym jej. Grzech
pierworodny i zwiĈzane z nim „zepsucie” bytu Ĥwiatowego stanowiĈ niejako czčĤþ pierwotnego planu Stworzenia i nie sĈ momentami katastroficznymi, naruszajĈcymi podporzĈdkowanie Ĥwiata Bogu i absolutnĈ wszechmoc
Boga w stosunku do Ĥwiata. Grzech pierworodny ma radykalne znaczenie
tylko dla czãowieka, poniewaİ sprowadza go do roli wtórnej i biernej istoty,
niezdolnej pretendowaþ do boskiej doskonaãoĤci i boskiej wszechmocy.
Akcenty inaczej rozkãadajĈ sič w gnostycyzmie. Stworzenie demonstruje
nie tylko wszechmoc Boga, ale równieİ jego niepojčtĈ i niewyraİalnĈ „wadliwoĤþ”, jego wewnčtrznĈ „niedoskonaãoĤþ”. Wyraİa sič to w tym, İe
Stworzenie okazuje sič „niepowodzeniem” Boga. Stworzony Ĥwiat staje sič
radykalnie niedoskonaãy wãaĤnie jako rezultat Stworzenia, a nie ze wzglčdu na
idĈcy w Ĥlad za nim grzech pierworodny. Jest napeãniony zãem i, w istocie,
znajduje sič pod kontrolĈ ciemnych demonicznych siã. W pierwotnej wersji
ĤwiatopoglĈdu gnostyckiego idea „niedoskonaãoĤci” Boga jest zãagodzona
ze wzglčdu na to, İe twórcĈ Ĥwiata pozostaje nie sam „wyİszy” Bóg, lecz
stworzony przez niego Demiurg („niİsze” bóstwo), jednak w póĮniejszych
filozoficznych wersjach tego ĤwiatopoglĈdu niuans ten okazaã sič nieistotny;
na przykãad niemieccy filozofowie-mistycy (Jakob Böhme, Friedrich Schelling) mówiĈ wprost o „ciemnej naturze” w Bóstwie jako przyczynie niedoskonaãoĤci bytu. Jest jasne, İe w tej konstrukcji idea grzechu pierworodnego
schodzi caãkowicie na drugi plan, gdyİ to nie czãowiek, ale sam stwórca jest
winny nieusuwalnej niedoskonaãoĤci Ĥwiata. Zupeãnie naturalne w tym kontekĤcie wydaje sič „usprawiedliwienie” biblijnego wčİa w gnostyckiej sekcie
________________

rzymski (zob. Ch.B. Waite, History of the Christian Religion to the Year Two-Hundred, Chicago
1900, s. 272-303).
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Ofitów („wyznawców wčİa”). Skosztowanie owocu z drzewa poznania stanowi pierwszy krok na drodze do wyzwolenia czãowieka od podporzĈdkowania Ĥwiatu i jego wãadcy – Demiurgowi, diabãu (którego gnostycy utoİsamiali z chrzeĤcijaęskim Bogiem-stwórcĈ, dziaãajĈcym w Ksičdze Rodzaju).
Mistyczna, ostateczna wiedza (gnoza) – oto co czyni czãowieka wolnym
i umoİliwia przezwycičİenia uciskajĈcego go Ĥwiata, pozwala rozpoczĈþ
ruch w kierunku zjednoczenia z Bogiem prawdziwym.
Najbardziej zasadniczym momentem przy zestawieniu gnostyckiego
i chrzeĤcijaęskiego ĤwiatopoglĈdu pozostaje sprzecznoĤþ w ich ocenie wolnoĤci i twórczej dziaãalnoĤci czãowieka. Jak juİ wyİej byão powiedziane,
ĤwiatopoglĈd chrzeĤcijaęski w procesie swojego rozwoju uzyskaã ostatecznĈ
i skoęczonĈ formč kosztem wykorzystania platonizmu (u Augustyna). WãaĤnie stĈd przenika do chrzeĤcijaęstwa wyobraİenie przeciwstawienia „wyİszego”, boskiego bytu, w którym w wiecznoĤci i niezmiennoĤci obecne jest
wszystko, co byão, jest i bčdzie istnieþ w rzeczywistoĤci empirycznej, oraz
„niİszego”, ziemskiego bytu, który pozostaje wtórny wobec bytu boİego
i w którym nie moİe pojawiþ sič nic zasadniczo nowego (to, czego nie ma
w bycie „wyİszym”). OczywiĤcie w modelu tym nie przyznaje sič czãowiekowi İadnej istotnej roli we wszechĤwiecie. WolnoĤþ i twórczoĤþ wydajĈ sič
znaczĈce w Ĥwiecie ziemskim, jednak z perspektywy wiecznego i skoęczonego bytu boİego tracĈ swój sens, okazujĈ sič wtórne i nieistotne. Czãowiek
nic nie moİe „dodaþ” do prawdziwego bytu, gdyİ jest on skoęczony i niezmienny. Kiedy juİ czãowiek stanie sič czčĤciĈ tego wyİszego bytu, pojmie
(jego wieczna dusza) caãĈ iluzjč i bãahoĤþ swoich ziemskich dziaãaę, niezaleİnie od tego, jak oryginalne i twórczo znaczĈce by one nie byãy w bycie
ziemskim.
W ĤwiatopoglĈdzie gnostyckim problem ten jawi sič w zupeãnie innym
Ĥwietle. Tutaj dobry zamysã Stworzenia i jego realizacja nie odpowiadajĈ
sobie; oznacza to, İe Ĥwiat empiryczny pozostaje w znaczĈcym stopniu nieprzewidywalny i niezaleİny, nie moİe byþ rozumiany jako niedoskonaãa „kopia” bytu boskiego. Nie zwaİajĈc na „teoretycznĈ” wyİszoĤþ boskiego bytu
nad ziemskim, w rzeczywistoĤci stajĈ sič one równoprawne, nabierajĈ równorzčdnej wartoĤci dla czãowieka i jego İycia. W ramach takiego rozumowania
szlachetny cel Stworzenia pozostaje jedynie idealnie zadanym, a nie ontologicznie przedistniejĈcym. TwórczoĤþ czãowieka i jego wolnoĤþ stanowiĈ
w tym przypadku najwaİniejsze czynniki rozwoju wszechĤwiata, zmierzajĈcego do owego zadanego przez Stwórcč celu. Dziaãanie czãowieka staje sič
kontynuacjĈ i koniecznym dopeãnieniem aktu Stworzenia; ostatnie nie jest
jednorazowym zdarzeniem metafizycznej „przeszãoĤci”, lecz odnajduje swĈ
kontynuacjč w kaİdym twórczym wysiãku czãowieka. Juİ w antycznym
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gnostycyzmie moİna odnaleĮþ elementy antropocentryzmu, okreĤlajĈcego
czãowieka jako centralny punkt caãej ontologicznej struktury realnoĤci, niemal
równoprawny z Bogiem. W póĮniejszych filozoficznych wersjach ĤwiatopoglĈdu gnostyckiego elementy te podlegajĈ wzmocnieniu i w ostatecznym rozrachunku tworzĈ oryginalnĈ koncepcjč, a w niej czãowiek, byt czãowieka, pozostaje dodatkowym wymiarem, w którym zachodzi „rozwijanie”, twórcza
realizacja zamysãu stworzenia. W najbardziej radykalnych wariantach owej
konstrukcji filozoficznej sam byt boski pozostaje jedynie nieskoęczonĈ gãčbiĈ osoby ludzkiej, wymiarem jej potencjalnej twórczej absolutnoĤci.
Najbardziej jaskrawymi przykãadami filozoficznych wersji ĤwiatopoglĈdu gnostycko-mistycznego, wedãug nas, pozostajĈ systemy Eriugeny, Mistrza Eckharta, Mikoãaja Kuzaęczyka, Jakoba Böhmego. Filozofów tych
odnosi sič zazwyczaj do tradycji neoplatonizmu, a zatem konieczne jest wyjaĤnienie wzajemnych relacji gnostycyzmu i neoplatonizmu. Choþ antyczni
neoplatonicy ostro krytykowali gnostyków, moİna wysunĈþ przypuszczenie, İe pojawienie sič neoplatonizmu byão w pewnym stopniu inicjowane
przez gnostycyzm. Neoplatonizm stanowi trzeci uniwersalny paradygmat
ĤwiatopoglĈdowy obok gnostycyzmu i platonizmu chrzeĤcijaęskiego, przy
czym moİna go umownie umieĤciþ „mičdzy” nimi. Podstawowe problemy
dotyczĈce istoty Boga, czãowieka i Ĥwiata pojmowane sĈ tutaj w ramach
konstrukcji filozoficznych ãagodzĈcych sprzecznoĤci mičdzy chrzeĤcijaęskim
platonizmem i gnostycyzmem. W rozumieniu Boga jako Absolutu, znajdujĈcego sič poza granicami realnie istniejĈcego, noszĈcego ponadbytowy charakter i osiĈgalnego w olĤnieniu mistycznym, uprowadzajĈcym ze Ĥwiata
ziemskiego, moİna odnaleĮþ jawnĈ zbieİnoĤþ mičdzy gnostykami i neoplatonikami i byþ moİe nawet ciĈgãoĤþ tradycji. Jednak w ocenie pozycji czãowieka w bycie i znaczenia jego dziaãalnoĤci w Ĥwiecie neoplatonicy zajmujĈ
nie tak radykalne stanowisko jak gnostycy i bliİsi sĈ w tych kwestiach tradycji platoęskiej. Antyczny neoplatonizm caãkowicie pozbawiony jest tej
tendencji antropocentrycznej, która jest gãównĈ cechĈ gnostycyzmu. Wnosi
on jedynie elementy dynamizmu i hierarchizacji do wyobraİenia struktury
bytu, odrzuca platoęski radykalny dualizm boskiego i ziemskiego bytu.
Niezmiennym pozostawia jednak wyobraİenie o czãowieku jako nieznaczĈcym i nieistotnym elemencie owej struktury. Znaczenie antycznych neoplatoników polegaão na tym, İe udaão im sič opracowaþ gãčboko filozoficzne
studium gnostyckiej idei Stworzenia, przeciwstawnej idei Stworzenia charakterystycznej dla platonizmu chrzeĤcijaęskiego (w jego wersji Augustiaęskiej). Dlatego wãaĤnie dalsze losy ĤwiatopoglĈdu gnostyckiego zwiĈzane
byãy z rozwojem neoplatonizmu. JeĤli przyjrzymy sič temu, co róİni póĮne
wersje neoplatonizmu od jego wyjĤciowej, antycznej wersji, odkryjemy nie-
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ustanne pomnaİanie w nich motywów antropocentrycznych, co Ĥwiadczy
o tym, İe w systemach owych wiodĈcĈ rolč odgrywa wãaĤnie paradygmat
gnostycki, poãĈczony z klasycznym neoplatoęskim nauczaniem o Bogu
i z rozumieniem Stworzenia jako emanacji. Narastanie elementów gnostyckich dostrzegalne jest zwãaszcza w rozwoju filozofii niemieckiej od Mistrza
Eckharta i Mikoãaja Kuzaęczyka po Fichtego, Schellinga i Hegla. JeĤli u Įródeã tej tradycji dominuje neoplatoęska koncepcja ponadbytu Boskiego,
wznoszĈcego sič ponad wszelkie sprzecznoĤci, w tym równieİ ponad
sprzecznoĤþ skoęczonego i tworzenia, to na koęcu dãugiej drogi myĤlowej
przeksztaãca sič ona w szczegóãowo opracowanĈ gnostyckĈ koncepcjč samorozwijajĈcego sič Absolutu, przy czym realny proces jego rozwoju bezpoĤrednio zwiĈzany jest z dziaãalnoĤciĈ czãowieka i realizowany w czasie empirycznym. Czãowiek jawi sič tu jako swego rodzaju empiryczny, ziemski
„wymiar” Boga, Absolutu, jako najwaİniejszy „wymiar”, w którym realizuje
sič sens caãego procesu zachodzĈcego w Absolucie.
Punktem kulminacyjnym rozwoju gnostycko-mistycznej tradycji staão sič
odrodzenie neoplatonizmu (Mikoãaj Kuzaęczyk, Marsilio Ficino, Giovanni
Pico della Mirandola) – wãaĤnie w tym momencie szczególnie rozwiničta
zostaãa koncepcja jednoĤci Boga i czãowieka. Jednakİe po nim rozpoczčãa sič
epoka panowania racjonalizmu, który powróciã do bardziej tradycyjnego
platoęskiego rozumienia Boga i czãowieka z jego dychotomicznym przeciwstawieniem wiecznego, skoęczonego bytu boskiego z jednej strony
i bytu czasowego, stajĈcego sič, niedoskonaãego z drugiej. Dopiero w XIX
wieku filozofia europejska ponownie wróciãa do owej na wpóã zapomnianej tradycji. PoczĈtkowo jej elementy pojawiãy sič w wielkich systemach
idealizmu niemieckiego (u Fichtego, Schellinga i Hegla), natomiast w drugiej poãowie stulecia zyskaãa ona ostatecznĈ postaþ filozoficznĈ w tradycji
nieklasycznej.
Dokonany ekskurs historyczny pomaga zrozumieþ, czym jest nowy Absolut postulowany przez metafizykč nowego typu, której celem pozostaje
uzasadnienie absolutnego znaczenia szczególnego bytu czãowieka. Absolut
ten, jak wczeĤniej, myĤlany jest jako transcendentny wobec ziemskiego Ĥwiata i ziemskiego czãowieka, jednoczeĤnie jednak utrzymuje sič, İe ten ostatni
znajduje sič w ciĈgãym mistycznym zwiĈzku z nim i wãaĤnie ów zwiĈzek
warunkuje twórczĈ energič kaİdej osoby, jej moİliwoĤþ wolnego ksztaãtowania swego losu i panowania nad otaczajĈcym Ĥwiatem. Ów Absolut okazuje sič pewnego rodzaju twórczĈ gãčbiĈ w czãowieku. Czãowiek uznany jest
za stworzenie „otwarte” w swej istocie transcendentnej, dysponujĈce „niewymownĈ” otchãaniĈ, z której moİe czerpaþ energič do realizacji najwznioĤlejszych dĈİeę.
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Wszystko, co zostaão powiedziane wczeĤniej, bezpoĤrednio odnosi sič do
filozofii rosyjskiej, przy czym nowe idee, przede wszystkim odpowiednia
koncepcja osobowoĤci czãowieka, ujawniajĈ sič juİ u pierwszych samodzielnych myĤlicieli rosyjskich: Wãodzimierza Odojewskiego, Piotra Czaadajewa,
Aleksandra Hercena i innych. Jednakİe wystarczajĈco jasnĈ i okreĤlonĈ formč owym nowym ideom nadaã po raz pierwszy Fiodor Dostojewski, który,
wedãug nas, jest najbardziej oryginalnym i gãčbokim myĤlicielem rosyjskim
typu gnostyckiego.
Wszystkie najistotniejsze zasady okreĤlajĈce ĤwiatopoglĈd Dostojewskiego moİna odnaleĮþ w jego byþ moİe najgãčbszym i najbardziej zagadkowym dziele – w Poemacie o Wielkim Inkwizytorze z powieĤci Bracia Karamazow. Poniewaİ Poemat pojawia sič w kontekĤcie „buntu” Iwana, naleİy
przede wszystkim zrozumieþ, co ów „bunt” zawiera, jakie miejsce zajmuje
w systemie idei powieĤci Bracia Karamazow. WystarczajĈco oczywiste jest to,
İe gãównym problemem zajmujĈcym Iwana i Aloszč w ich rozmowie, majĈcej miejsce w przywoãanym fragmencie powieĤci, pozostaje „doĤwiadczenie” wiary Iwana, precyzyjne okreĤlenie sensu tej wiary. Do czego potrzebne
jest to bohaterom i autorowi? DoniosãoĤþ tego fragmentu powieĤci, wedãug
nas, polega na tym, iİ wiara Iwana jest rozumiana przez Dostojewskiego
jako najĤciĤlejszy wyraz autentycznej wiary, wraz ze wszystkimi jej antynomiami, tragicznymi sprzecznoĤciami. Caãkowicie niewãaĤciwe i niemajĈce
uzasadnienia w tekĤcie powieĤci pozostaje twierdzenie, İe autentycznĈ wiarĈ dysponuje Alosza, a wiara Iwana jest radykalnie „wypaczonĈ”, „niewãaĤciwĈ” formĈ ĤwiatopoglĈdu chrzeĤcijaęskiego, bĈdĮ nawet caãkowitym
brakiem takowego (przykãadem obrony takiego punktu widzenia pozostaje
Mikoãaj âosski10). O wierze Aloszy wãaĤciwie nie wiemy nic, w kontekĤcie
powieĤci bohater ten jedynie „wzrasta”, jedynie przyglĈda sič İyciu i ludziom wokóã siebie, aby w koęcu wypracowaþ wãasny ĤwiatopoglĈd, odnaleĮþ swojĈ wiarč. Iwan jawiã sič zawsze w jego wyobraİeniu jako skoęczony
i gãčboki czãowiek, wzorzec do naĤladowania i spotkawszy sič z nim, Alosza
próbuje zrozumieþ jego najistotniejsze przekonania, aby staþ sič mu podobnym. I jeİeli w niektórych epizodach rozmowy Alosza troska sič niewiarĈ
Iwana, to w İadnym wypadku nie naleİy widzieþ w tym poglĈdu autora;
Dostojewski przedstawia tu zderzenie szczerej, lecz naiwnej i prostolinijnej
wiary z wiarĈ prawdziwie „widzĈcĈ”, która odnajduje w sobie wszystkie
obiektywne sprzecznoĤci i z tego powodu pozostaje wzorcem dla wszystkich.
W Iwanie Karamazowie i jego przekonaniach Dostojewski najpeãniej wyraziã
________________
10 Zob. ǻ.Ǽ. ǹȜȟȟȘȖȗ, ǲȜȟȠȜȓȐȟȘȖȗ Ȗ ȓȑȜ ȣȞȖȟȠȖȎțȟȘȜȓ ȚȖȞȜȝȜțȖȚȎțȖȓ, [w:] idem, ǯȜȑ
Ȗ ȚȖȞȜȐȜȓ ȕșȜ, ǺoȟȘȐȎ 1994, s. 153-159, 193-198.
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swoje wãasne poszukiwania, odzwierciedliã owo „piekão wĈtpliwoĤci”, przez
które sam przeszedã.
Peãen opis wypowiedzi Iwana o Bogu i o wierze kreĤli dziwny obraz,
w którym na pierwszy rzut oka brak jasnoĤci. Z jednej strony, w czasie rozmowy z AloszĈ, mówi on poczĈtkowo: „A wičc wyobraĮ sobie, İe moİe ja
teİ uznajč Pana Boga”11. Obecny jest tu odcieę wzglčdnoĤci, jednak nieco
niİej rozbrzmiewa juİ w peãni kategoryczne twierdzenie: „…przyjmujč Boga
szczerze i po prostu”12. Z drugiej strony, w tej samej rozmowie dwóch braci,
odnajdujemy równieİ skrajnie róİne poglĈdy Iwana, w zwiĈzku z czym
w jednym z kulminacyjnych jej momentów, w czasie prezentacji przez Iwana treĤci jego poematu o Wielkim Inkwizytorze, Alosza z İalem wykrzyknie:
„Nie wierzysz w Boga”13.
Wreszcie moİna wspomnieþ, İe jednym z lejtmotywów powieĤci jest
twierdzenie Iwana: „jeĤli Boga nie ma, wszystko dozwolone”, które zazwyczaj odbierane jest jako Ĥwiadectwo jego ateizmu i amoralizmu (zauwaİmy,
İe twierdzenie to ma charakter hipotetyczny, a nie kategoryczny).
ZestawiajĈc wszystkie te przekonania Iwana, nie mamy prawa nazwaþ
go ateistĈ. Bezwzglčdnie dysponuje on wiarĈ, choþ w przytoczonych wypowiedziach nie odnajdujemy jej ostatecznej charakterystyki, zostaje w nich
jedynie postawiony, a nie rozwiĈzany, problem rozumienia przekonaę Iwana. W rozumieniu „buntu” Iwana najbardziej przenikliwym czytelnikiem
okazaã sič Albert Camus14. Tego rodzaju „bunt” zostaã przez niego uznany
za uniwersalnĈ formč poglĈdu na Ĥwiat, którĈ winien w sobie odkryþ i w jakiĤ
sposób przekroczyþ kaİdy czãowiek, jeĤli pragnie odkryþ prawdziwĈ wolnoĤþ, odpowiedzialnoĤþ i wiarč.
Z jednej strony w swoim „buncie” Iwan uznaje Boga, uznaje to, İe jest on
niezbčdny do uzasadnienia, nadania sensu caãemu bytowi i İyciu czãowieka.
Jednak z drugiej strony jest przekonany o daremnoĤci wszystkich nadziei
czãowieka na odkrycie obecnoĤci Boga w otaczajĈcym go Ĥwiecie, o ile oznaczaãoby to bezwzglčdnĈ doskonaãoĤþ ziemskiej rzeczywistoĤci. Tradycyjna,
dogmatyczno-koĤcielna idea Boga jako absolutnej doskonaãoĤci i zwiĈzane
z tĈ ideĈ wyobraİenie o rajskim stanie Ĥwiata i czãowieka w wierze Iwana
Karamazowa i Kiriããowa wystčpujĈ jako ideaã, który czãowiek jest zdolny
zrealizowaþ dzički zawartemu w nim absolutnemu wymiarowi, który jednak jest nieosiĈgalny ani w empirycznym, historycznym, ani w ponadempirycznym, metafizycznym czasie. To wãaĤnie zostaão wyraİone w tezie
Iwana (i w historii Kiriããowa w powieĤci Biesy) mówiĈcej o tym, İe czãowiek
________________

F. Dostojewski, Bracia Karamazow, przeã. A. Pomorski, Kraków 2004, s. 271.
Ibidem, s. 272.
13 Ibidem, s. 304.
14 A. Camus, Czãowiek zbuntowany, przeã. J. Guze, Warszawa 2002.
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„wymyĤla” Boga15 – owo „wymyĤlanie” stanowi nieodãĈcznĈ, istotnĈ cechč
czãowieka, stawiajĈcĈ go ponad caãym Ĥwiatem zwierzčcym. Maão tego,
najwaİniejsze w „buncie” Iwana pozostaje odrzucenie niedoskonaãego Ĥwiata, tj. odrzucenie realnej niedoskonaãoĤci w Ĥwietle idealnej doskonaãoĤci. Sama moİliwoĤþ owego aktu czyni doskonaãoĤþ w jakimĤ sensie realnĈ. ģciĤlej
mówiĈc, ów akt odrzucenia stanowi realnoĤþ absolutnego, doskonaãego
wymiaru rzeczywistoĤci, tj. realnoĤþ Boga. Bóg taki okazuje sič nierozerwalnie
zwiĈzany z czãowiekiem, okazuje sič jego „wymiarem”, który ujawnia sič
w akcie odrzucenia Ĥwiata, „buncie”. Jeİeli Bóg byãby w stosunku do czãowieka jakĈĤ zewnčtrznĈ i wyİszĈ rzeczywistoĤciĈ, czãowiek nie miaãby siã
i moİliwoĤci rzucenia tak radykalnego wyzwania, okazania takiego „buntu”. Dlatego wãaĤnie bohaterowie Dostojewskiego mogĈ paradoksalnie
twierdziþ, w róİnych kontekstach, İe wierzĈ w Boga i w niego nie wierzĈ.
Kaİdy z nich wierzy w ideaã, poniewaİ ideaã ten w sposób nieunikniony
pojawia sič przed czãowiekiem w jego próbach uzasadnienia caãego bytu,
jednak İaden z gãčboko myĤlĈcych i czujĈcych ludzi, widocznie, nie dostrzega w tym ideale realnego celu procesu Ĥwiatowego, gdyİ w przypadku swej
realizacji zlikwidowaãby on, „zniósã” (Aufheben – w heglowskim sensie) byt
osobnego czãowieka, którego istota polega na owym tragicznym napičciu
mičdzy oczekiwanĈ doskonaãoĤciĈ a obecnĈ niedoskonaãoĤciĈ Ĥwiata.
Zatem „bunt” Iwana moİna rozpatrywaþ jako uniwersalnĈ formč wyrazu absolutnoĤci osoby czãowieka, która wãaĤciwa jest kaİdemu czãowiekowi,
choþ bynajmniej nie kaİdy moİe w sobie wyraziþ ów wymiar i uczyniþ go
znaczĈcym. Problem rozwoju ludzkiego polega na tym, İe wičksza czčĤþ
ludzi okazuje sič niezdolna do tego, i wãaĤnie owĈ nieuleczalnĈ sãaboĤþ
czãowieka ma na myĤli Wielki Inkwizytor, gdy ponad dziesičciokrotnie stosuje w swoim monologu w odniesieniu do plemienia ludzkiego okreĤlenie
„buntownicy”, jednoczeĤnie konstatujĈc, İe sĈ oni politowania godnymi i sãabosilnymi buntownikami. Juİ w tym miejscu moİna przyznaþ, İe Inkwizytor
cechuje sič duİĈ przenikliwoĤciĈ w rozumieniu czãowieka: pozostaje Ĥwiadom jego wyİszego przeznaczenia (jego moİliwoĤci „buntu”) i jego sãaboĤci,
niemoİnoĤci bycia godnym owego przeznaczenia.
W celu wyjaĤnienia poglĈdów filozoficznych Dostojewskiego i charakteru
jego religijnoĤci naleİy rozróİniþ dwie, zasadniczo odmienne formy wiary:
wiarč w istnienie Boga-stwórcy, z jednej strony, i wiarč w Jezusa Chrystusa
oraz nieĤmiertelnoĤþ czãowieka, z drugiej. Pierwsza forma wiary pozostaje dla
Dostojewskiego i jego gãównych bohaterów nader problematyczna, lecz jednoczeĤnie nie jest ona aİ tak istotna z punktu widzenia naszego istnienia
(dlatego, byþ moİe, Dostojewski z paradoksalnĈ lekkoĤciĈ przypisuje takĈ
________________
15

F. Dostojewski, Bracia…, s. 271.
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wiarč i Fiedce-katorİnikowi w Biesach, i Smierdiakowowi w Braciach Karamazow). W drugiej formie wiary, przeciwnie, zawarta jest istota religii, religijnego uĤwičcenia İycia; jej odnalezienie stanowi najwaİniejszy warunek
normalnego istnienia kaİdego czãowieka. Utrata tej wiary, a nawet zwĈtpienie w niej, prowadzi w sposób nieunikniony do zagãady. Na szczčĤcie jednak wiara ta jest na tyle zakorzeniona w czãowieku, İe maão kto zdolny jest
zupeãnie w niej sič zachwiaþ, cokolwiek by nie mówiã w sposób jawny
o sobie i o swojej wierze.
Naleİy zaznaczyþ, İe owe dwie formy wiary sĈ nie tylko róİnicowane
w ĤwiatopoglĈdzie Dostojewskiego, ale, w okreĤlonych sytuacjach, równieİ
przeciwstawne wobec siebie. To oczywiĤcie stanowi zagadkč dla badaczy,
przekonanych o bezwarunkowej „prawosãawnoĤci” religijnej wiary Dostojewskiego. W rzeczywistoĤci ukazane przeciwstawienie moİna zrozumieþ
bez sprzecznoĤci tylko w ramach zaãoİenia o gnostyckim charakterze poglĈdów Dostojewskiego. W tym przypadku Bóg-Stwórca powinien byþ rozumiany jako Demiurg, jako zãy twórca Ĥwiata, i przeciwstawienie mu Jezusa
Chrystusa, syna prawdziwego, wyİszego i dobrego Boga, staje sič caãkowicie zrozumiaãe i uzasadnione16.
Wiara w nieĤmiertelnoĤþ oznacza intuicyjne przekonanie kaİdego z nas
o wãasnej absolutnoĤci, uznanie boskiego wymiaru w swojej osobie. Dlatego
wiara w Jezusa Chrystusa pozostaje dla Dostojewskiego praktycznie toİsama z wiarĈ w nieĤmiertelnoĤþ, okazuje sič wiarĈ w moİliwoĤþ, by czãowiek
staã sič Bogiem; i ta jej treĤþ faktycznie wypiera bardziej utartĈ, dogmatycznĈ
jej treĤþ – wyobraİenie o Bogu, który staã sič czãowiekiem. RzeczywiĤcie,
ostatniĈ treĤþ trudno bezpoĤrednio wiĈzaþ z ideĈ nieĤmiertelnoĤci: Bóg dysponuje wiecznĈ, pozaczasowĈ istotĈ, dlatego jego „nieĤmiertelnoĤþ” caãkowicie niweluje czas, a tym bardziej Ĥmierþ, dla czãowieka natomiast dotkliwoĤþ problemu nieĤmiertelnoĤci wiĈİe sič wãaĤnie z tĈ groĮbĈ, którĈ niesie
Ĥmierþ. ģmierþ pozostaje najwaİniejszym, tragicznym problemem dla kaİdego, niemal nieprzezwycičİonĈ przeszkodĈ na drodze uznania swej osoby
za coĤ istotnego, absolutnego w bycie.
UznajĈc Jezusa Chrystusa i nieĤmiertelnoĤþ, Dostojewski traktuje oczywiĤcie sens prawdy ewangelicznej caãkowicie inaczej, niİ jest to przyjčte
w tradycji koĤcielnej. Z tej perspektywy najwaİniejszym miejscem Poematu
pozostaje przedstawienie drugiego kuszenia, któremu poddawany jest Jezus
na pustyni. W swoim monologu Inkwizytor tak zwraca sič do milczĈco sãu________________
16 Owo dziwne przeciwstawienie dobrze zauwaİyã w swoich pracach B.N. Tichomirow.
Jednak przyznajĈc nawet, İe najbardziej logicznie moİna je wyjaĤniþ, odnoszĈc sič do wyobraİeę gnostyckich, Tichomirow nie ryzykuje przypisania tego wyobraİenia samemu Dostojewskiemu; zob. ǯ. ȀȖȣȜȚȖȞȜȐ, ǲȜȟȠȜȓȐȟȘȖȗ Ȗ ȑțȜȟȠȖȥȓȟȘȎȭ ȠȞȎȒȖȤȖȭ, „ǲȜȟȠȜȓȐȟȘȖȗ Ȗ ȚȖȞȜȐȎȭ
ȘȡșȪȠȡȞȎ” 2000, No 15, s. 174-184.
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chajĈcego go Jezusa Chrystusa: „Kiedy duch straszny i mĈdry postawiã cič
na szczycie ĤwiĈtyni i rzekã Tobie: «Jeİeli chcesz wiedzieþ, czyĤ ty Syn Boİy,
rzuþ sič w dóã, albowiem napisano, iİ go anioãowie bčdĈ na rčkach nosili,
İeby nie upadã ani nie byã zraniã, dowiesz sič tedy, czyĤ ty Syn Boİy, i dowiesz,
jaka jest moc Twej wiary w Ojca Twego», wysãuchaãeĤ i odtrĈciãeĤ te sãowa,
i nie ulegãeĤ im, nie rzuciãeĤ sič w dóã. O, ma sič wiedzieþ, postĈpiãeĤ dumnie
i majestatycznie jak Bóg, ale ludzie to sãabe, buntownicze plemič – alboİ to
bogowie?”17 (podkr. moje – I.J.). Wystarczy porównaþ to przedstawienie
sãów „ducha mĈdrego” z lakonicznĈ wersjĈ kanonicznĈ (Mt 4; âk 4), aby
zobaczyþ, jak radykalnie Dostojewski zmienia sens opowieĤci ewangelicznej.
Jezus Iwana Karamazowa sam nie wie do koęca, czy jest Synem Boİym, jedynie wierzy w to, przy czym wierzy wolnĈ, ludzkĈ wiarĈ, wãaĤnie takĈ wiarĈ,
do której wzywa wszystkich ludzi. Jednak oznacza to, İe jest jednym z nich,
jest „tylko” czãowiekiem, a jeĤli równieİ Bogiem, to wãaĤnie w tym sensie,
jaki zostaã przedstawiony wyİej, w sensie czãowieka, który osiĈgnĈã w swoim
ziemskim İyciu doskonaãoĤþ, odkryã w sobie odwiecznie wãaĤciwy mu wymiar wãasnej absolutnoĤci.
Zrozumiaãe jest, İe nie moİna przypisaþ tego Jezusowi kanonicznemu,
który jest Bogiem wãaĤnie w pierwszym z ukazanych wyİej sensów i konsekwentnie nie moİe mieþ İadnych wĈtpliwoĤci co do wãasnej boskiej natury,
absolutnie przerastajĈcej jego czãowieczeęstwo. W ten sam sposób, od dogmatycznie rozumianego Jezusa Chrystusa niedorzecznoĤciĈ byãoby İĈdaþ
dowodu jego wiary w Boga-Ojca; takie İĈdanie ma sens jedynie w odniesieniu do czãowieka, który na mocy swojej nieusuwalnej i absolutnej wolnoĤci
nigdy nie moİe spoczĈþ w swej wierze, skazany jest na wĈtpliwoĤci i wahania i z tego powodu zobowiĈzany do ciĈgãego udowadniania swej wiary,
udowadniania przede wszystkim samemu sobie18.
Kontynuujmy jednak lekturč tego samego fragmentu. Wielki Inkwizytor
mówi dalej: „O tak, zrozumiaãeĤ wtenczas, İe doĤþ Ci uczyniþ jeden krok,
zrobiþ jeden ruch, jakbyĤ miaã rzuciþ sič w dóã, a oto wystawiãbyĤ na pokuszenie Pana, Boga Twego, i postradaã caãĈ w Niego wiarč, i roztrzaskaãbyĤ
sič o ziemič, którĈ przyszedãeĤ zbawiþ, i rozradowaãby sič w sobie mĈdry
duch, który Cič kusiã”19. Jeİeli po odczytaniu poprzednich sãów Inkwizytora
mogãy sič pojawiþ wĈtpliwoĤci co do kanonicznoĤci obrazu Jezusa w opo________________

F. Dostojewski, Bracia…, s. 296-297.
WãaĤnie w rezultacie szczegóãowej analizy tego fragmentu B.N. Tichomirow dochodzi
do wniosku, İe zrozumieþ zadziwiajĈcy motyw „nieznajomoĤci” Chrystusa swojej natury
boskiej moİna tylko, odnoszĈc sič do gnostycznego przeciwstawienia Chrystusa i Boga-Stwórcy (Demiurga): Zob. ǯ. ȀȖȣȜȚȖȞȜȐ, ȃȞȖȟȠȜȟ Ȗ ȖȟȠȖțȎ Ȑ ǽȜȓȚȓ ǶȐȎțȎ ǸȎȞȎȚȎȕȜȐȎ ǰȓșȖȘȖȗ ȖțȘȐȖȕȖȠȜȞ, „ǲȜȟȠȜȓȐȟȘȖȗ Ȗ ȚȖȞȜȐȎȭ ȘȡșȪȠȡȞȎ” 1999, No 13, s. 147-177.
19 F. Dostojewski, Bracia…, s. 297.
17
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wiadaniu Iwana, to teraz wĈtpliwoĤci te w peãni sič rozwiewajĈ. Tutaj
w istocie wprost mówi sič, İe Jezus nie jest Bogiem w sensie chrzeĤcijaęstwa
koĤcielnego. Tutaj mowa jest w sposób oczywisty o wierzĈcym czãowieku,
którego „utrzymuje” przy İyciu tylko jego wiara, ale wiarč tč moİe zagubiþ,
co jest dla niego jednoznaczne ze zgubĈ, o czym niejednokrotnie mówiĈ
bohaterowie Dostojewskiego (w tym „ziemski Chrystus”, ksiĈİč Myszkin).
Teraz zwrócimy uwagč na pewien motyw Poematu, który na pierwszy
rzut oka zdaje sič zawieraþ dziwnĈ sprzecznoĤþ, rodzaj nieprecyzyjnoĤci
sensów, na którĈ pozwoliã sobie Dostojewski, który jednak, gdy poĤwičcimy
mu wičcej uwagi, staje sič kolejnym waİkim argumentem potwierdzajĈcym
okreĤlony tu system idei.
Wielki Inkwizytor zarzuca Jezusowi Chrystusowi, İe ten nie chciaã
uczyniþ cudu gãównym argumentem na rzecz tej wiary, którĈ obwieĤciã swoim przyjĤciem. Temat ten, temat cudu i tajemnicy jako najbardziej waİkich
argumentów na rzecz opartej na autorytecie wiary, niezbčdnych w tych
przypadkach, gdy ludziom nie wystarcza siã do wiary swobodnej, obecny
jest w caãym poemacie Iwana. Jednakİe kiedy zastanowimy sič nad tym,
o jakim cudzie tu mowa, zmuszeni bčdziemy przyznaþ, İe dosãowne, proste
rozumienie tego terminu i caãej zwiĈzanej z nim fabuãy jest niemoİliwe.
W poemacie Iwana mowa jest o tym, iİ Jezus odmawia skoku ze ĤwiĈtyni,
gdzie postawiã go „duch samounicestwienia i niebytu”, aby nie demonstrowaþ cudu zbawienia go siãami anielskimi, posãanymi przez Boga-Ojca. Jednak nieco wczeĤniej opowiada sič, jak ten oto Jezus, pojawiajĈc sič wĤród
ludu, uzdrawia Ĥlepca i wskrzesza martwĈ dziewczynkč, a wičc czyni te
cuda, które czyniã równieİ podczas swego pierwszego pojawienia, opisanego w Ewangelii. PomyĤlmy, co jest wičkszym cudem w oczach ludzi:
wskrzeszenie umarãego czy ratunek przy upadku ze ĤwiĈtyni? Oprócz tego
przypomnijmy, İe nieco wczeĤniej, we wstčpie do swego poematu, Iwan
w oskarİycielskim tonie mówi o ruchach heretyckich odrzucajĈcych cuda,
zatem niejako uznaje prawomocnoĤþ cudu (w jego tradycyjnym sensie) jako
podstawy wiary.
Trzeba bardzo Įle myĤleþ o Dostojewskim, by twierdziþ, İe moİliwa
i wystarczajĈca byãaby tu dosãowna interpretacja pojčcia cudu oraz caãego
fragmentu zwiĈzanego z kuszeniem. Niemniej poraİajĈca wičkszoĤþ tych,
którzy pisali o Wielkim Inkwizytorze Dostojewskiego, przyjmowaãa takĈ
dosãownĈ interpretacjč, caãkowicie nie dostrzegajĈc pojawiajĈcych sič przy
tym raİĈcych sprzecznoĤci. Zauwaİmy równieİ, iİ w Ewangelii drugiego
kuszenia zupeãnie nie da sič sprowadziþ do problemu cudu i uzasadnienia
wiary przez cud. SkaczĈc ze ĤwiĈtyni, Chrystus powinien byã zrealizowaþ
proroctwo biblijne i tym samym udowodniþ swĈ wičĮ z Bogiem-Ojcem.
WydobywajĈc w swojej wersji historii kuszenia pojčcie cudu, Dostojewski
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radykalnie zmienia, z jakichĤ bardzo waİnych powodów, sens tej historii.
Szczerze mówiĈc, po raz kolejny przychodzi tu na myĤl gnostycka interpretacja Chrystusa, która nie zakãada İadnej jego wičzi z Bogiem-StwórcĈ Starego Testamentu; w swojej wersji drugiego kuszenia Dostojewski usuwa
wičĮ obecnĈ w wersji kanonicznej.
Jednakİe najwaİniejsza zmiana dotyczy czegoĤ innego. Oczywiste jest
dla nas, İe pojčcie cudu usytuowane w kontekĤcie historii kuszenia ma
szczególny, caãkowicie nieoczywisty i niedosãowny sens i aby ujawniþ treĤþ
caãego tego fragmentu, przede wszystkim naleİy odnaleĮþ ten sens. Na
szczčĤcie sam poczĈtek poematu Iwana zawiera klucz do rozwiĈzania problemu. BezpoĤrednio mówi sič tu o tym, jakiego cudu ludzie potrzebujĈ i co
moİe zastĈpiþ swobodnĈ wiarč. W taki oto sposób Iwan Karamazow przedstawia swojemu bratu poczĈtek monologu Inkwizytora, skierowanego do
Chrystusa, który ponownie zszedã na ziemič: „Czy masz prawo oznajmiþ
nam choþby jednĈ tajemnicč tego Ĥwiata, z którego przyszedãeĤ? – pyta go
mój starzec i sam odpowiada za Niego: – Nie, nie masz, İeby nic nie dodaþ
do tego, co juİ dawniej powiedziaãeĤ, i İeby nie odjĈþ ludziom wolnoĤci,
której tak broniãeĤ, kiedy byãeĤ na ziemi. Wszystko, cokolwiek nowego
oznajmisz, godziþ bčdzie w wolnoĤþ ludzkiej wiary, bo objawi sič jako cud,
a wolnoĤþ wiary byãa Ci nade wszystko droga juİ wtedy, póãtora tysiĈca lat
temu”20 (podkr. moje – I.J.). W sposób jednoznaczny mówi sič tu o tym, jakiego cudu nie chce i nie moİe poãoİyþ u podstaw gãoszonej przez siebie
wiary Chrystus, aby nie pozbawiaþ ludzi wolnoĤci.
Z jakiego powodu, w porównaniu ze wspominanym tu „cudem” polegajĈcym na oznajmieniu tajemnic tego Ĥwiata, nawet wskrzeszenie martwych
nie wyglĈda juİ na autentyczny cud? Aby pojĈþ sens owej swoistoĤci ĤwiatopoglĈdu wyraİonego w poemacie o Wielkim inkwizytorze (przypisujemy
go bezwzglčdnie samemu pisarzowi), wystarczy wspomnieþ, jak Dostojewski interpretuje ideč nieĤmiertelnoĤci. Uznaje jĈ za „aksjomat” naszego istnienia, zatem drčczĈce wĈtpliwoĤci, które ogarniajĈ jego bohaterów i jego
samego, dotyczĈ nie samego faktu istnienia po Ĥmierci, gdyİ takich wĈtpliwoĤci w gãčbi duszy nikt nie doĤwiadcza, lecz odnoszĈ sič do rozmyĤlaę
o tym, jakie jest nasze İycie po Ĥmierci (nieĤmiertelne), czy jest ono doskonalsze od ziemskiego, czy teİ, byþ moİe, jeszcze bardziej od niego absurdalne.
W sposób najbardziej bezpoĤredni mówi o tym Hipolit Tierientiew w Idiocie:
„…mimo najlepszych chčci nigdy nie mogãem sobie wyobraziþ, İe przyszãego İycia i OpatrznoĤci nie ma. Najprawdopodobniej wszystko to istnieje,
tylko İe nie rozumiemy, jakie jest to przyszãe İycie i jakie sĈ jego prawa”21.
________________

Ibidem, s. 291.
F. Dostojewski, Idiota, przeã. J. Jčdrzejewicz, przejrzaã i poprawiã Z. Podgórzec, Londyn
1992, s. 436.
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W tym kontekĤcie staje sič jasne, dlaczego wskrzeszenie martwych przez
Chrystusa nie moİe byþ rozpatrywane w kategoriach autentycznego cudu.
Wszyscy przecieİ i bez tego przekonani jesteĤmy o nieĤmiertelnoĤci kaİdego
czãowieka, zatem eksponowanie tej idei poprzez wskrzeszenie konkretnej
osoby w jej uprzedniej ziemskiej formie niczego nie dodaje do posiadanej juİ
przez nas wiary. Jest to „jedynie” jej potwierdzenie. Natomiast objawienie
form naszego istnienia, którymi zostaniemy obdarzeni po Ĥmierci, rzeczywiĤcie powinno byþ uznane za autentyczny cud, za odpowiedĮ na najbardziej
palĈce i tajemne pytanie, drčczĈce kaİdego czãowieka i wystawiajĈce na
próbč jego wiarč.
W tym miejscu ponownie powinniĤmy stwierdziþ, İe ĤwiatopoglĈd Dostojewskiego oraz wiara, do której nawoãuje i którĈ, widocznie, sam odnalazã, nie ma nic wspólnego z kanonicznym, koĤcielnym chrzeĤcijaęstwem.
Albowiem, zgodnie z tym ostatnim, wniesiona przez Chrystusa istota Objawienia zawiera sič w opowieĤci o Królestwie Niebieskim, o nadchodzĈcym
rajskim, absolutnie doskonaãym stanie czãowieka. Moİna zgodziþ sič z tym,
İe nawet najbardziej odlegãe i symboliczne obwieszczenie owego absolutnego bycia w naszym niedoskonaãym Ĥwiecie bčdzie miaão postaþ cudu, naruszenia wszystkich praw Ĥwiata ziemskiego. Nie moİna jednak pojĈþ, dlaczego moİe to wpãynĈþ na swobodny charakter naszej wiary. W Ewangelii
Chrystus nieustannie mówi o Królestwie Niebieskim, obwieszcza je i obiecuje ludziom nadchodzĈce do niego wstĈpienie. ZnajomoĤþ perspektywy czekajĈcej czãowieka, w rezultacie Ĥwiadomego i wolnego wyboru swojej drogi
İyciowej, nie przeczy zupeãnie wolnoĤci tego wyboru, raczej znajomoĤþ ta
stanowi podstawč wolnego wyboru, bez niej wybór ten byãby Ĥlepy, a nie
swobodny.
Jednak w systemie idei Dostojewskiego czãowiek po Ĥmierci nie uzyskuje
wiecznego, absolutnego bytu, lecz trafia do innego Ĥwiata, który moİe byþ
zarówno doskonalszy, jak i mniej doskonaãy od ziemskiego, jednak najwaİniejsze jest to, İe pozostaje on analogiczny do ziemskiego; rozdarcie bytu
dokonane przez Ĥmierþ nie jest aİ tak radykalne, jak chce tego kanoniczna
chrzeĤcijaęska koncepcja, gdzie Ĥmierþ stanowi absolutnĈ granicč ziemskiego istnienia, za którĈ nastčpuje to, czego juİ nie moİna w İaden sposób porównaþ z İyciem ziemskim.
Przykazanie wolnoĤci, które przyniósã ludziom Jezus Chrystus, jest
przykazaniem odpowiedzialnoĤci za swój los zarówno w tym Ĥwiecie, jak
i w nadchodzĈcej nieĤmiertelnoĤci. OdpowiedzialnoĤci tej czãowiek nie ma
prawa oddaþ ani Bogu, ani innym ludziom. NajczčĤciej jednak czãowiekowi
nie starcza siã do przyjčcia caãej peãni odpowiedzialnoĤci. O tym wãaĤnie opowiada Wielki Inkwizytor w swoim monologu skierowanym do Jezusa Chrystusa. Tym cudem, o którym mówi on Jezusowi i którym „uspokaja” zew
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ludzkiej wolnoĤci, pozostaje nie co innego, jak tylko obietnica raju, doskonaãego
bycia po Ĥmierci. ObiecujĈc to ludziom, Inkwizytor tym samym wystčpuje
w tej roli, którĈ peãniã zawsze „wymyĤlony” Bóg. WiedzĈc, İe Boga jako siãy
wyİszej i bytu wyİszego, gwarantujĈcego ludziom poĤmiertnĈ doskonaãoĤþ,
nie ma, Inkwizytor ukrywa owĈ wielkĈ prawdč przed ludĮmi i w imieniu
nieistniejĈcego Boga obiecuje im, İe uzyskajĈ doskonaãoĤþ po Ĥmierci bez wysiãku i bez owej bezgranicznej odpowiedzialnoĤci, której wymaga od nich
Chrystus.
Jednak w samej rzeczy oznacza to, iİ prowadzi on ludzi nie ku doskonaãoĤci, ale ku Ĥmierci i niebytowi. Albowiem czãowiek, który rezygnuje ze
swojej wolnoĤci, odpowiedzialnoĤci i walki o doskonaãoĤþ jeszcze tutaj,
w Ĥwiecie ziemskim, tym samym traci nawet tč doskonaãoĤþ, która sič w nim
zawieraãa. TracĈc resztki doskonaãoĤci, skazuje sič po Ĥmierci na absurd podobny niebytowi (w duchu Swidrygajãowowskiej wiecznoĤci). O tym wãaĤnie mówi Inkwizytor: „UmrĈ spokojnie, cicho zgasnĈ w imič Twoje, a za
grobem czeka ich tylko Ĥmierþ. My jednak zachowamy sekret i dla ich wãasnego szczčĤcia bčdziemy ich mamiþ wiekuistĈ nagrodĈ w niebie. Jeİeli bowiem nawet byãoby coĤ na tamtym Ĥwiecie, to przecieİ, ma sič wiedzieþ, nie dla takich jak oni”22 (podkr. moje – I.J.).
UderzajĈco wyraĮny pozostaje moment umownoĤci w sãowach Inkwizytora o „tym Ĥwiecie”. Inkwizytor wystčpuje w poemacie w roli czãowieka
wãaĤciwie pojmujĈcego istotč nauczania Jezusa Chrystusa oraz jego wyobraİenie nadchodzĈcej nieĤmiertelnoĤci i przekonanie o tym, İe konkretna forma tej nieĤmiertelnoĤci jest róİna dla kaİdego czãowieka, zaleİna od jego
wolnoĤci, tj. od umiejčtnoĤci walki o swojĈ wyİszĈ, boskĈ doskonaãoĤþ
w ziemskim İyciu. JednoczeĤnie jednak Inkwizytor dostrzega, İe tylko niewielka czčĤþ ludzi jest w stanie sprostaþ wymaganiom stawianym przez
Jezusa. Szczerze kochajĈc ludzi i pozostajĈc wiernym uczniem Jezusa, próbuje dokonaþ korekty jego nauczania, tak by mogão ono pomóc nie tylko
silnym, ale równieİ sãabym. W finale poematu, wysãuchawszy w milczeniu
Inkwizytora, Chrystus caãuje go w usta, a ten uwalnia Jezusa, choþ jeszcze
niedawno chciaã go spaliþ wraz z heretykami. Oznacza to, z jednej strony, İe
Inkwizytor, bez wzglčdu na caãĈ wzniosãoĤþ stawianego oskarİenia, pozostaje wiernym uczniem swego Nauczyciela i uznaje sãusznoĤþ jego nauczania. Z drugiej strony pocaãunek Jezusa jednoznacznie Ĥwiadczy o tym, İe
rozumie on Inkwizytora i byþ moİe po czčĤci przyznaje mu racjč (w tym, iİ
przyszedã zbyt wczeĤnie). Finaã poematu w pewnym sensie zrównuje pozycjč Inkwizytora i Jezusa, kaİe myĤleþ, İe Inkwizytor pozostaje swego rodzaju alter ego Chrystusa.
________________
22

F. Dostojewski, Bracia…, s. 301.
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Jednak w przekonaniach Inkwizytora zawiera sič sprzecznoĤþ, która nie
pozwala uznaþ waİkoĤci jego poglĈdów w takim stopniu, jak w przypadku
poglĈdów Jezusa Chrystusa: w konsekwencji myli sič on, a nie Chrystus,
albowiem przyznaje, İe ludzie „stworzeni sĈ buntownikami”, a to oznacza,
İe w kaİdym zawiera sič moİliwoĤþ „buntu”, który wiedzie ku ĤwiadomoĤci swej absolutnoĤci i byþ moİe – w odlegãej perspektywie – ku doskonaãoĤci. Czyİ to nie paradoks, İe Įródãem bãčdu Inkwizytora jest jego „nadmierne” wspóãczucie ludziom, ze wzglčdu na które próbuje im pomóc nawet
wbrew ich wyİszym interesom? W trosce o „bliĮnich” lekcewaİy wartoĤþ
„odlegãych” i „odlegãego” (w sensie Nietzscheaęskim). Jego gãównym celem
pozostaje zniesienie cierpieę ludzkich, „uspokojenie” wszystkich sãabych
i cierpiĈcych, lecz „uspokaja” ludzi jedynie w tym, ziemskim İyciu, skazujĈc
ich tym samym na jeszcze bardziej radykalnĈ niedoskonaãoĤþ i sãaboĤþ
w istnieniu poĤmiertnym. W przeciwieęstwie do tego, Chrystus przejawia
okreĤlone okrucieęstwo wobec ludzi, wymagajĈc od kaİdego odpowiedzialnych wysiãków wiodĈcych do doskonaãoĤci. Prowadziþ to moİe do
tragicznego doĤwiadczenia i dostarczyþ czãowiekowi jeszcze wičkszych
cierpieę, jednak Chrystus wciĈİ pamičta o tym, o czym nie chce wiedzieþ
Inkwizytor: kaİdy czãowiek jest nieĤmiertelny i İycie ziemskie stanowi tylko
niewielkĈ czčĤþ jego „wčdrówki” w bycie i walki o doskonaãoĤþ. Dlatego nie
naleİy baþ sič cierpieę i samej Ĥmierci, ziemskie lčki gubiĈ czãowieka; co
wičcej, naleİy w swej sãaboĤci i bezsilnoĤci odnajdowaþ ziarno siãy. Odnalazãszy je, czãowiek zapewne nie uniknie nieszczčĤþ tego Ĥwiata, lecz ziarno to
z biegiem czasu, w innym krčgu bytu, przeksztaãci sič w kamieę, na którym
zacznie wznosiþ swĈ boskĈ siãč.

4
Wãadimira Soãowjowa tradycyjnie uwaİa sič za bezpoĤredniego kontynuatora Dostojewskiego, który w bardziej surowej filozoficznej formie
wyraziã gãówne intuicje pisarza. W samej rzeczy, takie wyobraİenie o zbieİnoĤci wszystkich gãównych elementów filozoficznego ĤwiatopoglĈdu Soãowjowa i Dostojewskiego jest faãszywe, przy czym róİnica mičdzy nimi
dotyczy byþ moİe najwaİniejszego elementu – rozumienia statusu i znaczenia osoby czãowieka. Dla Dostojewskiego wãaĤnie odrčbna osoba pozostaje
absolutna; dla Soãowjowa natomiast osoba jest jedynie „abstrakcjĈ”, wyãĈcznie elementem autentycznej zasady absolutnej – Bogoczãowieczeęstwa. Bez
wzglčdu jednak na tč róİnicč, Dostojewskiego i Soãowjowa ãĈczy równie
krytyczny stosunek do tradycyjnego chrzeĤcijaęstwa i do KoĤcioãa historycznego. PróbujĈc zrozumieþ, jaka forma wiary religijnej odpowiada nowej
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epoce historycznej i nowemu czãowiekowi, obaj, w równym stopniu, dochodzĈ do gnostyckiego paradygmatu rozumienia Boga i czãowieka. WãaĤnie
w tej czčĤci, w opracowaniu gnostyckiego „modelu” czãowieka i jego relacji
z bogiem i Ĥwiatem, Soãowjow pozostaje bezpoĤrednim kontynuatorem Dostojewskiego. Przy czym w jego pracach ĤwiatopoglĈd gnostycki wyraİa sič
w o wiele bardziej bezpoĤredniej i jasnej formie niİ u Dostojewskiego.
Wpãywy gnostyckie doĤþ wyraĮnie przejawiajĈ sič juİ w wyobraİeniach
Soãowjowa o nadchodzĈcej syntezie wszystkich gãównych sfer wiedzy ludzkiej w formie „swobodnej teozofii”. Owa wiedza, która nosi charakter mistyczny, nie tylko wszystko jednoczy, ale równieİ staje sič narzčdziem radykalnej przemiany bytu ziemskiego, zbawienia czãowieka i Ĥwiata od grzechu i niedoskonaãoĤci. Odpowiada to, bez wĈtpienia, idei gnozy.
Bezwarunkowo gnostycki charakter przybiera wãaĤciwe dla Soãowjowa
wyobraİenie o Bogoczãowieczeęstwie. Soãowjow rozumie Boga nie jako zewnčtrznĈ instancjč bytu, ale jako wewnčtrznĈ siãč w samym czãowieku.
ObecnoĤþ tej siãy warunkuje zadanie ziemskiego İycia czãowieka – przeobraİenie bytu ziemskiego ku doskonaãoĤci, zbawienie materii od zãa, którego Įródão leİy w rozdrobnieniu, niejednolitoĤci. „Chrystus przyszedã na
Ĥwiat nie po to, by wzbogaciþ İycie ziemskie o kilka nowych ceremonii, lecz
po to, by Ĥwiat zbawiþ. Przez swĈ Ĥmierþ i zmartwychwstanie zbawiã Ĥwiat
w jego istocie, Įródle i centrum, jednakİe dzieão realnego rozprzestrzenienia
odkupienia na caãĈ ludzkoĤþ, urzeczywistnienia Įródãa zbawienia w caãej
ziemskiej rzeczywistoĤci moİe sič dokonaþ jedynie za sprawĈ jej aktywnego
wspóãudziaãu – przemocĈ, bez wãasnej wiedzy i zgody, nikt rzeczywiĤcie
zbawiony byþ nie moİe”23. W historycznym zdarzeniu pojawienia sič Chrystusa naleİy dostrzegaþ zdarzenie metafizyczne, zmieniajĈce caãĈ strukturč
bytu, zmieniajĈce wzajemne relacje „siã” dziaãajĈcych w Ĥwiecie; przy czym
wskazana zmiana jest tylko poczĈtkowym punktem dãugiej drogi prowadzĈcej ku ostatecznemu przeksztaãceniu wszechĤwiata. Rzeczywiste przeobraİenie Ĥwiata stanie sič moİliwe wyãĈcznie wtedy, gdy potencjalna moİliwoĤþ przeksztaãcenia, wskazana przez Chrystusa, bčdzie wykorzystana
i realizowana przez samego czãowieka – jedynĈ dziaãajĈcĈ siãč tego przeksztaãcenia w bycie Ĥwiatowym.
Podobnie jak w gnostycyzmie, u Soãowjowa czãowiek pozostaje jedynym
narzčdziem owego boskiego wpãywu na niedoskonaãy Ĥwiat, za pomocĈ
którego Bóg moİe tenİe Ĥwiat przeobraziþ, wprowadziþ do niego doskonaãoĤþ. „Istotowa i zasadnicza róİnica mičdzy naszĈ religiĈ a innymi religiami wschodnimi, w szczególnoĤci religiĈ muzuãmaęskĈ – tak interpretuje
________________
23 W. Soãowjow, O przyczynach upadku ĤwiatopoglĈdu Ĥredniowiecznego, przeã. T. Brzostowska, „PrzeglĈd Filozoficzno-Literacki” 2002, nr 2, s. 50.
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Soãowjow istotč chrzeĤcijaęstwa – polega na tym, İe chrzeĤcijaęstwo, jako
religia bogoczãowiecza, zakãada dziaãanie Boskie, oczekujĈc jednoczeĤnie
dziaãania ludzkiego. Z tego powodu realizacja samego Królestwa Boİego
zaleİy nie tylko od Boga, ale równieİ od nas, jasne jest bowiem, İe duchowe
odrodzenie ludzkoĤci nie moİe dokonaþ sič poza samĈ ludzkoĤciĈ, nie moİe
pozostawaþ jedynie faktem zewnčtrznym; jest ono dzieãem nam powierzonym, zadaniem, którego winniĤmy sič podjĈþ”24.
Najbardziej sprzecznĈ wewnčtrznie koncepcjĈ Soãowjowa, która, w sposób paradoksalny, zestawia gnostyckie i chrzeĤcijaęskie motywy, jest koncepcja Sofii. NazywajĈc Sofič osobĈ i nadajĈc jej İeęskie oblicze, Soãowjow,
z jednej strony, w sposób jawny wykorzystuje mitologič gnostyckĈ. OkreĤlenie Sofii mianem „wszechjednego czãowieczeęstwa” równieİ ma odcieę
gnostycki, o ile podkreĤla sič przy tym boskĈ naturč czãowieczeęstwa, jego
centralnĈ pozycjč we wszechĤwiecie. Jednak z drugiej strony w Wykãadach
o bogoczãowieczeęstwie odnajdujemy taki opis Sofii, który bardziej odpowiada
chrzeĤcijaęskiemu nauczaniu o Sofii MĈdroĤci Boİej, zawierajĈcej w sobie
idealny praobraz bytu Ĥwiatowego. AnalizujĈc rozwój Ĥwiata materialnego,
od stanu chaosu materii kosmicznej do wytworzenia systemów planetarnych, pojawienia sič İycia i czãowieka, Soãowjow twierdzi, İe dusza Ĥwiata
(Sofia) dziaãa jak jednoczĈca zasada na wszystkich etapach tegoİ rozwoju,
nawet tych, kiedy czãowiek jeszcze nie istnieje; przejawia sič ona na przykãad jako przyciĈganie mas materii: „Dusza Ĥwiata, jako pierwotnie tylko
czyste beztreĤciowe dĈİenie do jednoĤci wszystkiego, moİe w pierwszym
kroku osiĈgnĈþ tč jednoĤþ tylko w najbardziej ogólnej i nieokreĤlonej formie
(w prawie powszechnego ciĈİenia)”25.
Caãy dziesiĈty tekst Wykãadów o bogoczãowieczeęstwie, poĤwičcony ewolucji natury, przenikničty jest duchem naiwnego realizmu, nieuwzglčdniajĈcego pierwszeęstwa, bĈdĮ choþby równoĤci, czãowieka (przynajmniej w jego
metafizycznym wymiarze) wobec natury. Czãowiek jawi sič tutaj jedynie
jako rezultat procesu ewolucji natury. „Po caãym tym procesie kosmologicznym, w którym zasada boska, jednoczĈc sič coraz ĤciĤlej z duszĈ Ĥwiata,
coraz gãčbiej przenika chaos materii i w koęcu doprowadza jĈ do doskonaãej
formy organizmu ludzkiego – gdy wičc stworzona zostaje w ten sposób
w przyrodzie substancja dla idei boskiej, rozpoczyna sič nowy proces rozwoju juİ samej idei jako zasady wewnčtrznej wszechjednoĤci w formie
ĤwiadomoĤci i wolnej dziaãalnoĤci”26. Czãowiek, jego ĤwiadomoĤþ i jego
dziaãalnoĤþ w Ĥwiecie stanowiĈ tylko ostatniĈ i najbardziej rozwiničtĈ formč
________________
24
25

Ibidem.
W. Soãowjow, Wykãady o Bogoczãowieczeęstwie, przeã. J. Dobieszewski, Warszawa 2011,

s. 185.
26

Ibidem, s. 186.
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wcielenia duszy Ĥwiata, co oznacza, İe czãowieczeęstwo nie jest w peãni toİsame z SofiĈ; taki wniosek wprost przeczy wielu okreĤleniom Sofii jako
wszechjednego czãowieczeęstwa. O ile w nadludzkĈ istotč Sofii wpisany
zostaã caãy nadchodzĈcy rozwój bytu Ĥwiatowego, İycie czãowieka nabiera
nieco fatalistycznego odcienia, czãowiek okazuje sič istotĈ nie w peãni wolnĈ,
wypeãnia jedynie wyznaczone mu przez Boga przeznaczenie.
Dwie ukazane tendencje stanowiĈ realnĈ sprzecznoĤþ w nauczaniu Soãowjowa i okreĤlajĈ istotnĈ niejednoznacznoĤþ niektórych jego wywodów.
Szczególnie wyraĮnie owa dwuznacznoĤþ ujawnia sič w jego koncepcji
czãowieka. Soãowjow zmuszony jest w swym rozumieniu czãowieka do tego,
by w sposób sztuczny godziþ dwa przeciwstawne podejĤcia, co rodzi ostry
dualizm w opisie jego istoty. Miejsce odrzuconego przez niego dualizmu
materialnego i duchowego zajmuje dualistyczne przeciwstawienie boskiej i ziemskiej treĤci osoby ludzkiej, przy czym zarówno boski, jak i ziemski element
pozostajĈ caãoĤciami duchowo-materialnymi, róİniĈcymi sič tylko tym, İe
jedna jest doskonaãa, druga zaĤ nie. W konsekwencji dwoistego znaczenia
nabiera równieİ idea Bogoczãowieczeęstwa.
Z jednej strony kaİdy z nas, uczestniczĈc w jednoĤci Sofii, tym samym
wraz ze wszystkimi uczestniczy w boskiej doskonaãoĤci; w tym sensie idea
Bogoczãowieczeęstwa jest wyrazem naszej juİ osiĈgničtej doskonaãoĤci, juİ
realnego boskiego stanu czãowieka. Jednak z drugiej strony uznanie niezaleİnoĤci empirycznego, ziemskiego bytu czãowieka prowadzi do rozumienia
Bogoczãowieczeęstwa jako niedoskonaãego ziemskiego zjednoczenia ludzi, realizowanego ze wzglčdu na walkč o osiĈgničcie doskonaãoĤci w ziemskim İyciu. W tym przypadku Boski charakter Bogoczãowieczeęstwa wiĈİe sič
jedynie z przekonaniem, İe czãowiek i czãowieczeęstwo niosĈ w swojej
ĤwiadomoĤci idealny obraz zbliİajĈcej sič doskonaãoĤci i majĈ siãč niezbčdnĈ
do realizacji tego obrazu. Oczywiste jest, iİ drugi sens idei Bogoczãowieczeęstwa wspóãbrzmi ze ĤwiatopoglĈdem Dostojewskiego, podczas gdy
pierwszy prowadzi do buddyjskiego ideaãu pasywnego „przeİywania”
Ĥwiata.

5
Jeİeli mówiþ w skrócie o rozwoju filozofii rosyjskiej po Soãowjowie, to
najbardziej radykalnĈ realizacjč paradygmatu gnostyckiego odnajdujemy
w twórczoĤci Mikoãaja Bierdiajewa (choþ pewne motywy gnostyckie moİna
odnaleĮþ prawie u wszystkich mu wspóãczesnych). Sam Bierdiajew bezpoĤrednio okreĤla swojĈ filozofič jako „chrzeĤcijaęskĈ gnosis”. Tutaj Bóg i byt
boski tracĈ swoje autonomiczne znaczenie i przeksztaãcajĈ sič w umowne
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okreĤlenia „ciemnej”, „bezdennej” gãčbi ludzkiego ducha. Tylko wolnoĤþ
czãowieka i jego energia twórcza, nieznajĈca İadnych granic i zakazów,
uznana jest przez Bierdiajewa za rodzaj autentycznego Absolutu; idea stawania sič niemal caãkowicie wypiera ideč bytu.
PrzyznajĈc, İe wspóãczesne czãowieczeęstwo znajduje sič w kryzysie,
Bierdiajew nawoãuje, by powróciþ do ĤwiadomoĤci swojej nierozerwalnej
wičzi z Bogiem, powróciþ do ĤwiatopoglĈdu religijnego. Dokãadnie takie
wezwanie moİna odnaleĮþ w pracach wielu wspóãczesnych Bierdiajewa;
pisali o tym na przykãad: S. Frank, I. Ilin, S. Buãgakow i wielu innych. JeĤli
jednak wspomnianym twórcom chodziã o dosãowny powrót do KoĤcioãa
i koĤcielnego chrzeĤcijaęstwa, to Bierdiajew miaã na myĤli coĤ caãkiem innego – powrót do gãčbokiej istoty nauczania Jezusa Chrystusa, które nigdy nie
zostaão autentycznie odczytane w historii, a tym bardziej w dogmatycznym
nauczaniu KoĤcioãa. Ów autentyczny sens pierwotnego chrzeĤcijaęstwa
Bierdiajew widzi w uznaniu absolutnego znaczenia kaİdej osoby, w uznaniu twórczej, İywej nieskoęczonoĤci osoby. Podobnie jak Soãowjow, krytycznie odnoszĈc sič do KoĤcioãa historycznego, Bierdiajew tworzy swoje
wãasne wyobraİenie chrzeĤcijaęstwa, w którym wprost obecne sĈ elementy
gnostyckie. „Egzystencjalne centrum KoĤcioãa i ĤwiadomoĤci sobornej znajduje sič w kaİdej osobie i w osobie Chrystusa, wãaĤnie w bogoczãowieczej
osobie Chrystusa, jednak nie w jakimĤ kolektywie, nie w jakimĤ organizmie
wcielajĈcym wszechjednoĤþ. KoĤcióã istnieje jako instytucja spoãeczna, lecz
w tym swoim aspekcie przynaleİy do Ĥwiata obiektywizacji. WiĈİĈ sič z tym
wszystkie sprzecznoĤci w istnieniu KoĤcioãa, który powinien wyzwalaþ
czãowieka, a czčsto go podporzĈdkowuje”27.
Jedyna droga odnowy i przeobraİenia czãowieka, spoãeczeęstwa i historii zawiera sič w odrčbnej jednostce, wãaĤnie ona powinna odbudowaþ swĈ
wieĮ z Bogiem i przez to nauczyþ sič realizowaþ absolutnie twórcze czyny,
„rozbijajĈc” stabilnoĤþ, „skostniaãoĤþ” bytu obiektywnego, a tym samym
przeobraİajĈc caãy Ĥwiat i caãĈ historič.
W kontekĤcie owej tezy szczególnej ostroĤci nabiera pytanie o to, czym
jest Bóg i jak naleİy prawidãowo rozumieþ relacje czãowieka z Bogiem.
W rozwiĈzaniu tych problemów w sposób szczególnie widoczny odnajduje
swe odzwierciedlenie niedogmatyczny charakter filozofii religijnej Bierdiajewa. Jak wszyscy filozofowie rosyjscy, Bierdiajew szczególne znaczenie
nadaje idei Bogoczãowieczeęstwa. W jego filozofii faktycznie jest ona interpretowana jako toİsamoĤþ Boga i czãowieka. W rzeczywistoĤci Bóg jest bytem
pierwotnym i duchem, absolutnĈ duchowĈ podstawĈ wszystkiego tego, co
________________
27 ǻ.Ǯ. ǯȓȞȒȭȓȐ, Ǽ ȞȎȏȟȠȐȓ Ȗ ȟȐȜȏȜȒȓ ȥȓșȜȐȓȘȎ. ǼȝȩȠ ȝȓȞȟȜțȎșȖȟȠȖȥȓȟȘȜȗ ȢȖșȜȟȜȢȖȖ, [w:]
idem, ȄȎȞȟȠȐȜ ǲȡȣȎ Ȗ ȤȎȞȟȠȐȜ ǸȓȟȎȞȭ, ǺoȟȘȐȎ 1995, s. 55.
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realne, jednak tymi samymi terminami Bierdiajew posãuguje sič, charakteryzujĈc równieİ osobč czãowieka i jej autentycznĈ, gãčbokĈ istotč. Niemniej
bezpoĤrednie utoİsamienie czãowieka i Boga prowadziãoby do doĤþ absurdalnych konsekwencji (na przykãad naleİaãoby uznaþ czãowieka za absolutnie doskonaãego). Dlatego Bierdiajew usiãuje wyjaĤniþ zarówno sens jednoĤci,
jak i sens róİnicy Boga i czãowieka.
Rozumowanie Bierdiajewa, koncentrujĈce sič na tym problemie, nie
zawsze jest jednoznaczne, jednak najdokãadniej moİna je wyraziþ w tezie:
Bóg jest ideaãem i ostatecznĈ podstawĈ twórczoĤci czãowieka. Przy czym ideaã ten
nie jest zwykãym wymysãem, fantazjĈ, iluzjĈ; tworzĈc istotč czãowieka, pozostaje „realny” na swój sposób, realny jako bogactwo potencjalnych dróg
rozwoju, jako „królestwo moİliwoĤci”. Najbardziej paradoksalna cecha
owego „ideaãu” polega na tym, İe przyjčcie go przez czãowieka wcale nie
zakãada osiĈgničcia konkretnego i wyznaczonego celu, co oznaczaãoby zatrzymanie sič w procesie twórczego ruchu naprzód. Wprost przeciwnie, jego
rola polega na uwolnieniu tego procesu od wszelkich stojĈcych mu na przeszkodzie ograniczeę. Moİna sformuãowaþ tč myĤl w sposób nastčpujĈcy:
Bóg jest uĤwiadomieniem przez czãowieka swojej niedoĤcignionej absolutnoĤci i nieprzewidywalnoĤci.
Przy tym u Bierdiajewa, a takİe u pozostaãych myĤlicieli typu gnostyckiego, pojčcie Boga-twórcy jest przykryte i wyparte przez obraz Boga-syna,
Boga-ofiary – przez obraz Chrystusa. Sam akt Stworzenia staje sič tu prostĈ
metaforĈ, symbolem procesu obiektywizacji, procesu przeksztaãcenia
twórczego stawania sič ducha w zastygničte formy naszego Ĥwiata przedmiotowego; proces ten, zgodnie z myĤlĈ Bierdiajewa, ma negatywny charakter dla czãowieka i jego wolnoĤci. Tymczasem Jezus Chrystus pozostaje
czãowiekiem, w którym osiĈgničta zostaãa najbardziej peãna realizacja twórczej mocy naszej wolnoĤci duchowej, w którym wszakİe jednoczeĤnie przejawia sič jej „meoniczny” charakter, jej moİliwoĤþ skaİenia samej siebie,
uwičzienia w okowach koniecznoĤci, prawidãowoĤci bytu obiektywnego.
Prowadzi to do ogromnej tragedii, ogromnego cierpienia i ogromnej ofiary.
Chrystus, ujawniajĈc w sobie w caãej peãni twórczoĤþ i wolnoĤþ, ujawnia
w bycie historycznym caãĈ gãčbič czãowieczej absolutnoĤci, pozostaje niejako
unikatowym i jednoczeĤnie uniwersalnym „obrazem” czãowieka i kaİdy
czãowiek zobowiĈzany jest staþ sič takim jak on, przecierpieþ mčkč „nieprawdziwego” Ĥwiata obiektywizacji, umrzeþ w nim, aby przerwaþ „nieprawdziwe” istnienie, i zmartwychwstaþ w prawdzie, w przeobraİonym Ĥwiecie,
gdzie obiektywizacja i koniecznoĤþ bčdĈ w peãni pokonane przez wolnoĤþ
twórczĈ. Oznacza to, İe historia Chrystusa nie jest jego osobistĈ historiĈ, lecz
wyrazem osobistej historii kaİdego czãowieka i „zadaniem” dla kaİdego
czãowieka; co wičcej, jest to wyraz wewnčtrznej irracjonalnej dialektyki bytu
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pierwotnego, dialektyki wolnoĤci i twórczoĤci. „Tajemnica kuszenia – pisze
Bierdiajew – tajemnica Golgoty jest wewnčtrznym misterium ducha, realizuje sič w tajemnej gãčbi bytu. Golgota jest wewnčtrznym momentem İycia
duchowego, drogi duchowej, przechodzeniem kaİdego İycia przez ukrzyİowanie, przez ofiarč. W gãčbi ducha rodzi sič Chrystus, przechodzi swojĈ
drogč İyciowĈ, umiera na krzyİu za grzechy Ĥwiata i zmartwychwstaje. Oto
jest wewnčtrzne misterium ducha… Bez wewnčtrznego przyjčcia Chrystusa
w duchu, prawdy, które ujawniane sĈ w Ewangelii, pozostajĈ niezrozumiaãymi faktami zewnčtrznego Ĥwiata empirycznego. Jednak chrzeĤcijaęskie
misterium ducha obiektywizuje sič, wydobywa sič poza, do Ĥwiata naturalnego, symbolizuje sič w historii”28.
W konsekwencji w filozofii Bierdiajewa autentycznym Absolutem pozostaje sam czãowiek w peãni swojej wewnčtrznej twórczej energii i wolnoĤci.
Naleİy przyznaþ, İe nieustanne odwoãania Bierdiajewa do objawienia
chrzeĤcijaęskiego majĈ sãabe ugruntowanie. Wszystko to, co mówi on o Bogu, ma maão wspólnego z kanonicznĈ tragediĈ chrzeĤcijaęskĈ. ChrzeĤcijaęstwo pozostaje dla niego konsekracjĈ osoby czãowieka i jej absolutnej, niczym nieograniczonej wolnoĤci.
Z jčzyka rosyjskiego przeãoİyãa Dorota Jewdokimow

________________
28 ǻ.Ǯ. ǯȓȞȒȭȓȐ, ȂȖșȜȟȜȢȖȭ ȟȐȜȏȜȒțȜȑȜ ȒȡȣȎ. ǽȞȜȏșȓȚȎȠȖȘȎ Ȗ ȎȝȜșȜȑȖȭ ȣȞȖȟȠȖȎțȟȠȐȎ, [w:]
idem, ȂȖșȜȟȜȢȖȭ ȟȐȜȏȜȒțȜȑȜ ȒȡȣȎ, ǺoȟȘȐȎ 1994, s. 40.

