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Sławomir Mazurek

Dwa studia na temat utopizmu

(Mikołaj Bierdiajew: Fiłosojija nierawienstwa; 
Siemion Frank: Swiet wo t ’mie)

Usiłując uchwycić w swych pismach istotę „mentalności rosyjskiej” , Mikołaj 
Bierdiajew stwierdzał wielokrotnie, że jej biegunami są „apokaiiptyzm” i „nihi
lizm” . Rosjanin -  powiada -  jest albo apokaliptykiem, albo nihilistą, i to 
określa jego stosunek do kultury. Mówiąc o „apokaliptyzmie” i „nihilizmie” 
„duszy rosyjskiej” , filozof nie przeciwstawia sobie jednak tych dwu zasad, ale 
przeciwnie, stara się je, o ile to możliwe, do siebie zbliżyć. Prawdziwy paradoks 
„mentalności rosyjskiej” i jej przekleństwo polega jego zdaniem nie na tym, że 
Rosjanin jest apokaliptykiem albo nihilistą, lecz na tym, że nazbyt często bywa 
apokaliptykiem- nihilistą. Niezwykła łatwość, z jaką przechodzi od paradyg
m atu apokaliptycznego do nihilistycznego i odwrotnie, czyni go szczególnie 
podatnym na „pokusy antychrystusowe”, to jest szczególnie usposabia do 
falsyfikowania wartości, do podstawiania fałszu na miejsce prawdy. „Zamiana” 
i „rozdwojenie” to poniekąd słowa- klucze w tekstach Bierdiajewa powstałych 
pod bezpośrednim wrażeniem rewolucji. Rosyjska świadomość uwiedziona 
przez apokaliptyczny nihilizm czy, jak kto woli, nihilistyczny apokaiiptyzm 
skazana jest na błądzenie w symetrycznym, zwierciadlanym labiryncie pseudo-  
heroizmu, pseudowartości, pseudoreligii. Najbardziej charakterystycznymi m a
nifestacjami apokaliptycznego nihilizmu są dla Bierdiajewa doktryny rosyjskich
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sekt religijnych i rosyjski socjalizm. Trudno nic zauważyć, że tym, co je łączy, 
jest nastawienie utopijne. W tym sensie też wolno powiedzieć, że dla Bier
diajewa, który niewiele miejsca poświęca utopizmowi sekt, tak fascynujących 
Dostojewskiego, Rozanowa czy Andrzeja Biełego, szczegółowo natomiast 
zajmuje się społecznymi projektami socjalistów i anarchistów, utopizm jest 
jednym z najważniejszych wytworów świadomości apokaliptyczno- nihilistycz-  
nej. Tym samym przyznaje on pośrednio, że cała kultura i duchowość rosyjska 
ciąży ku utopizmowi, przynajmniej w takim stopniu, w jakim ulega wpływom 
apokaliptycznego nihilizmu.

Opinia Bierdiajewa, jak wszelkie uogólnienia tego typu, może budzić niemałe 
wątpliwości. Dla jednych będzie trafnym ujęciem istoty rosyjskiej duchowości; 
dla innych -  jedynie względnie efektowną formułą, wprawdzie zręcznie skom
ponowaną, ale nazbyt ogólną, by mogła komunikować coś istotnego. Nie 
wdając się w tę kwestię, pragnę zwrócić uwagę na pewien szczegół: otóż, jeśli 
diagnoza Bierdiajewa jest raczej prawdziwa niż fałszywa, jeśli jest raczej trafną, 
intuicją niż nadużyciem jako pospieszne i nieuprawnione uogólnienie -  to 
w pewnym sensie dezaktualizuje się ona z chwilą, gdy zostaje wypowiedziana 
i włączona do obiegu idei. Rozpoznając bowiem duchowość rosyjską jako 
apokaliptyczno- nihilistyczną, czyli usposobioną do utopizmu, Bierdiajew za
jmuje stanowisko zewnętrzne wobec pozbawionej samoświadomości formacji, 
którą opisuje. Pomimo tych niekonsekwencji, o których będzie jeszcze mowa, 
nie opisuje jej bowiem ani z pozycji apokaliptyzmu, ani z pozycji nihilizmu, ani 
tym bardziej z pozycji apokaliptycznego nihilizmu. Jego diagnoza jest nowym 
stanowiskiem w rosyjskim sporze o sens historii i przeznaczenia ludzkości; 
zapowiada też pojawienie się nowego elementu w opisywanej przez Bierdiajewa 
właśnie strukturze rosyjskiej świadomości. Jak nazwać to nowe, opozycyjne 
wobec apokaliptycznego nihilizmu, stanowisko?

Najwłaściwiej chyba byłoby nazwać je antyutopijnym. Rozpoznanie stałej 
obecności tendencji utopijnej w kulturze rosyjskiej niewątpliwie przygotowuje 
u Bierdiajewa krytykę utopizmu. Co więcej, wystąpienie Bierdiajewa w De 
Frofundis' poprzedza całą serię wystąpień innych autorów, filozofów i pisarzy, 
których intencją jest jednoznaczna krytyka utopizmu. Upoważniałoby to do 
stwierdzenia, że od pewnego momentu, zmiana następuje prawdopodobnie 
w drugim, trzecim dziesięcioleciu naszego wieku, biegunami świadomości 
rosyjskiej nie są już apokaliptyzm i nihilizm, lecz utopizm i antyutopizm. Gwoli 
ścisłości należy jednak dodać, że logika myśli rosyjskiej w tym okresie nie jest 
bynajmniej taka, by rozpoznanie własnej tradycji intelektualnej jako naznaczo
nej skłonnością do utopizmu musiało prowadzić do jednoznacznej krytyki 
utopizmu w ogóle. W odosobnionych przypadkach zdarza się nawet, że

1 M. Bierdiajew, Duchy rosyjskiej rewolucji, w: De Profundis. Zbiór rozpraw o rosyjskiej rewolucji, 

Warszawa 1988.
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skądinąd bardzo wnikliwa analiza czy po prostu krytyka utopizmu (sprowadzają
ca się zwykle do krytyki utopii jako konstrukcji intelektualnej, połączonej 
z opisem społecznych następstw pojawienia się ruchu millenarystycznego) nie 
prowadzi wcale do wyrzeczenia się orientacji utopijnej -  jakby, pomimo 
świadomości błędów i aberracji utopii, niektórzy autorzy nie byli w stanie oprzeć 
się ciśnieniu rodzimej tradycji. Ciekawym przykładem takiego właśnie paradoksu 
jest chociażby twórczość Andrzeja Płatonowa -  autora Czewenguru i Wykopu. We 
wnikliwej analizie tych dwu niedokończonych powieści Josif Brodski wykazuje, że 
celem Płatonowa było ukazanie deformacji, jakim ulega język, który stał się 
„instrumentem mil len ary zmu” . Płatonow mówił jego zdaniem o zbiorowości 
tworzącej w języku fikcyjny świat, który zapanuje nad nią i nad jej językiem. 
Zarazem jednak Brodski zauważa, że gotowość, z jaką Płatonow sięgał po 
nowomowę, dowodzi, że częściowo podzielał on wiarę w „obietnice nowego 
społeczeństwa” 2.

W historii myśli rosyjskiej (przy czym termin ten rozumiemy szeroko -  tak, by 
obejmował filozofię, myśl społeczną i idee wyrażone w literaturze pięknej) tradycję 
utopijną reprezentują słowianofile i narodnicy, radykałowie w rodzaju Czernysze-  
wskiego, Bielińskiego (po zerwaniu z heglizmem) i Tkaczowa, Tołstoj i tołstojow-  
cy, anarchiści -  jak Bakunin i Kropotkin, nieporównywalny z nikim Mikołaj 
Fiodorow i oczywiście bolszewicy. Przedstawicielami tradycji antyutopijnej byliby 
zaś: późny Sołowjow, większość wybitnych filozofów religijnych pierwszej połowy 
stulecia (przede wszystkim Bierdiajew i Frank), Paweł Nowgorodcew, Bunin (jako 
autor opowiadań z czasów rewolucji francuskiej), Jewgienij Zamiatin i, w ostat
nich latach, Aleksander Zinowiew. Bodaj pierwszym myślicielem5 który w imię 
metafizycznego i religijnego pesymizmu konsekwentnie występował w Rosji 
przeciwko wszelkim wariantom myślenia utopijnego, był Konstanty Leontjew.

Już to wyliczenie pozwala zauważyć, że należy mówić o dwóch co najmniej 
odmianach antyutopizmu. Istnieje zasadnicza różnica między stanowiskiem np. 
Zinowiewa i Zamiatina, a stanowiskiem Franka, Nowgorodcewa czy Bier
diajewa. Ci ostatni przeprowadzając krytykę utopizmu, dążą przede wszystkim 
do wykazania jego anty on to logiczności. Innymi słowy i nieco upraszczając: 
starają się dowieść, że niepodobna zmienić porządku stworzenia tak radykalnie, 
jak życzyliby sobie tego utopiści -  że zatem samej utopii urzeczywistnić się nie 
da. Ci pierwsi natomiast, nie wątpiąc w możliwość zrealizowania utopii, 
sugerują, że projektowany przez utopistów stan ludzkości jest niepożądany, 
ponieważ założone przez nich cele nie są najwyższymi wartościami.

Wśród dwudziestowiecznych myślicieli rosyjskich najwnikliwszymi krytyka
mi utopizmu są niewątpliwie Bierdiajew i Frank. Koncentrują się oni w zasadzie 
na dwóch zagadnieniach: pytają o istotę utopizmu i o jego stosunek do „prawdy 
chrześcijaństwa” . Frank zajmuje się tymi kwestiami w obszernym traktacie

2 J. Brodski, Katastrofy  w powietrzu, w: tenże, Śpiew wahadła, Paryż 1989, s. 130.
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Swiet wo t ’mie3; Bierdiajew powraca do nich w wielu tekstach, najwięcej uwagi 
poświęca im jednak w pochodzącej z 1923 roku Fiłosofii nierawienstwa4.

Powiedzmy od razu, że pomiędzy propozycjami obu autorów istnieje szereg 
szczegółowych podobieństw. Nie m a u Franka takich wątków, których nie 
byłoby u Bierdiajewa, i odwrotnie. Tyle tylko, że to, co u jednego myśliciela jest 
bardziej wyeksponowane, u drugiego znajduje się niejako w tle. Takiej natury są 
chyba wszystkie różnice między stanowiskami obu filozofów.

Zdaniem Franka utopizm można prowizorycznie zdefiniować jako dążenie 
do zbawienia świata za pomocą prawa, to jest „poprzez ustanowienie środkami 
przymusu pewnego porządku idealnego” . Zarówno utopizm religijny, reprezen
towany przez anabaptystów Miinzera, taborytów czy radykalnych purytanów, 
jak i utopizm antyreligijny, w rodzaju bolszewizmu czy jakobinizmu, odrzuca 
chrześcijańską naukę o niedoskonałości stworzenia. Utopiści mogą być zwolen
nikami różnych koncepcji ontologicznych, zawsze jednak, jawnie bądź skrycie, 
odrzucać będą to, co Frank skłonny byłby nazwać „chrześcijańską ontoiogią 
światła w ciemności” -  wszak głosi ona, że istnieje pewne quantum zła, które 
z tego świata nigdy nie zostanie wyrugowane.

Ontologia „światła w ciemności” , będąca uproszczoną wersją filozofii bytu 
przedstawionej przez Franka w innych dziełach5, stanowi fundament prze
prowadzonej przezeń krytyki utopizmu. Rosyjski myśliciel, który chętnie 
posługuje się na przemian dyskursem filozoficznym i teologicznym, wychodzi 
od interpretacji pewnego zdania z Ewangelii św. Jana. „Światłość w ciemności 
świeci i ciemność jej nie ogarnęła” -  powiada ewangelista, a jest to jedno 
z najbardziej zagadkowych miejsc w jego tekście. Użyte w oryginale słowo 
%axaA,a^pdvco znaczy po grecku „przyjmować” , „przyswajać” , lecz również 
„zdobywać”, „zawładnąć” , „pochwycić” . Toteż cytowany werset był różnie 
rozumiany i różnie tłumaczony na języki obce. Jedni sądzili, że ewangelista 
mówi o potędze światła, które nie zostało „pochwycone” („pokonane”) przez 
otchłań; inni, że o jego bezsile wśród mroków, które „nie przyjmują go” , „nie 
rozstępują się” przed nim. Pierwsza interpretacja, pochodząca od Orygenesa, 
przyjęła się w kościele wschodnimi, druga, pochodząca od św. Hieronima, na 
Zachodzie. Zdaniem Franka obie są fałszywe, czy -  jak kto woli -  jednostronne. 
Natchniony autor nieprzypadkowo posłużył się dwuznacznym słowem -  taki 
powinien być punkt wyjścia właściwej egzegezy. Jeśli chce się zrozumieć jego 
naukę, należy pogodzić ze sobą obie te interpretacje, wychodząc tym samym 
poza przeciwieństwo metafizycznego pesymizmu i optymizmu. Zarówno bo
wiem boska „światłość” , jak i „mroki zła” są „niezbywalnymi”, „niezniszczal
nymi” elementami stworzenia. Paradoksalny stan współistnienia, czy też

3 S. Frank, Swiet wo t ’mie. O pyt christianskoj etiki i socialnoj fiłosofii, Paryż 1949.

4 M . Bierdiajew, Filosofija nierawienstwa. Pis'ma k ,,niedrugam” po social’noj fiłosofii, Bierlin 

1923.
5 Por. S. Frank, Niepostiżimoje, Pariż 1939 i Riealnost" i czełowiek, Pariż 1956.
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przemieszania, dobra i zła utrzyma się tedy tak długo, jak długo istnieć będzie 
samo stworzenie, czyli aż do eschatologicznej przemiany świata. „Światło nie 
gaśnie, lecz wciąż pozostaje otoczone nieprzeniknioną masą mroków, które nie 
pochłaniają go, nie przyjmują, a więc i nie rozstępują się przed nim” 6.

Zdaniem Franka, aby uchwycić istotę utopizmu, należy wytłumaczyć para
doks, jakim jest jego przeciwskuteczność, objawiająca się wszędzie, gdziekol
wiek ma miejsce próba urzeczywistnienia utopii. Filozof podkreśla, że jest coś 
zdumiewającego i głęboko zagadkowego w tym, że ludzie szczerze dążący do 
stworzenia doczesnego raju nieuchronnie powołują do istnienia doczesne 
piekło.

Odrzucając ontologię „światła w ciemności” (co jest równoznaczne z od
rzuceniem nauki o grzechu pierworodnym lub, by posłużyć się inną ter
minologią, tezy o istnieniu metafizycznego zła) utopiści nie negują jednakże 
samego faktu istnienia zła -  inaczej jakiż sens miałoby mówienie o zbawieniu 
świata? Skoro zło nie jest cechą samego bytu, czymś zakorzenionym w jego 
głębiach i nie dającym się odeń oddzielić, może być już tylko skutkiem 
wadliwego zorganizowania stworzenia, wystarczy zatem zreorganizować je, 
ażeby usunąć zło. Lecz tutaj właśnie realizatorzy utopii natrafiają na przeszkodę 
nie do pokonania. To, co wydaje się zreorganizowaniem stworzenia, jest 
przecież próbą stworzenia nowego świata. By tego dokonać, należy najpierw 
zniszczyć świat stary, który jednakże -  jako dzieło boskie -  okazuje się 
nadzwyczaj trwały. Rzecznicy utopii, traktujący zrazu zniszczenie starego 
świata jako przygotowanie aktu twórczego, przekonują się rychło, że już to 
pierwsze, wstępne przedsięwzięcie nastręcza niewiarygodnych trudności, Zm yś
lą o usunięciu „zła przeszłości”, które przecież przenika byt i tylko wraz z nim 
może być wykorzenione, stosują coraz surowsze środki. Podejmują nie koń
czące się i beznadziejne dzieło zniszczenia. W tym miejscu wysunąć jednak 
można dwa zastrzeżenia. Po pierwsze: takie ujęcie istoty utopizmu nie tłumaczy 
jego przeciwskuteczności. Po wtóre: utopiści nie pragną zreorganizowania 
kosmosu (stworzenia, świata, bytu w ogóle), być może rzeczywiście rządzącego 
się niezmiennymi prawami, a chcą jedynie reformy społeczeństwa, które, na co 
nie brak historycznych dowodów, może być zorganizowane na różne sposoby. 
Odpowiedź na pierwsze zastrzeżenie jest zarazem odpowiedzią na drugie. 
Człowiek, powiada Frank, choć różnie może organizować swój świat, stanowi 
cząstkę kosmosu i podlega jego prawom. (Zależność ta, którą można nazwać też 
brakiem wolności, jest konsekwencją grzeszności samego człowieka.) Właśnie 
w chwili, gdy projekt nowego porządku społecznego przestaje liczyć się 
z wynikającymi stąd ograniczeniami, jego twórcy nieświadomie wdają się 
w walkę z siłami kosmicznymi, występują przeciwko prawom bytu. Tak na 
przykład próbując zaprowadzić absolutny egalitaryzm, nie liczą się z ogranicze

6 S. Frank, Swiet wo t ’mie. Opyl christianskoj etiki i socialnoj filosofii, Pariż 1949, s. 21.
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niami wynikającymi z przyrodzonej nierówności i różnorodności osób, będącej 
pochodną zróżnicowania i zhierarchizowania samego bytu. W tym kontekście 
pojawia się u Franka pojęcie „prawa naturalnego” . Stworzenie, zagrożone 
przez wewnętrzne siły zła, istnieje tylko dzięki temu, że obecna jest w nim pewna 
boska prazasada, którą można też ująć jako zespół norm nadprzyrodzonego 
pochodzenia. Te normy właśnie nazywamy „prawem naturalnym” . Skażenie 
bytu przez grzech sprawia, że stosując się do nich człowiek nie czyni świata 
doskonałym, a jedynie zapobiega niepohamowanej ekspansji sił zła. Nie wolno 
zapominać, że wbrew złudzeniom np. filozofii oświeceniowej, żaden konkretny 
system zakazów i ograniczeń, żaden kodeks etyczny czy prawny, nie jest 
wyrazem „prawa naturalnego” . W odniesieniu do rzeczywistości społecznej
-  konkluduje Frank -  „prawo naturalne” to taki porządek ludzkiego życia, 
który w warunkach „tego świata” , to jest w sytuacji zależności człowieka od 
kosmosu, najbardziej sprzyja urzeczywistnieniu tego, co boskie i wzniosłe 
w samym człowieku, choć urzeczywistnienia tego nie gwarantuje.

Utopizm, który nie dostrzega ograniczenia ludzkiej rzeczywistości przez 
czynniki kosmiczne (ontologiczne), musi oddalać się od prawa naturalnego, 
będącego porządkiem niedoskonałym, ale optymalnym; tym samym sprzyja 
ekspansji sił zła.

W przeciwieństwie do Franka, Bierdiajew nie podaje nigdzie nawet roboczej 
definicji utopizmu (autor tych rozważań nie znalazł w każdym razie takiej definicji 
wjego pismach). Wydaje się jednak, że gdyby musiał ją sformułować, powiedział
by, że utopizm jest próbą zbawienia świata poprzez racjonalne zorganizowanie go. 
Elementarny uląd utopizmu polega na tym, że jest on dążeniem do zracjonalizo
wania tego, co irracjonalne -  czyli kosmosu czy wręcz bytu jako takiego. Próba 
urzeczywistnienia utopii jest więc -  jak u Franka -  aktem akosmicznym 
i antyontologicznym, który musi prowadzić do destrukcji. Sam proces destrukcji 
świata opanowanego przez utopię jest tu jednak ukazany inaczej niż u Franka 
- p rzede wszystkim dlatego, że inne są przesłanki ontologiczne Bierdiajewowskiej 
krytyki utopizmu. Spróbujmy zrekonstruować je na podstawie odpowiednich 
partii Filozofii nierawiensiwa. Rozumie się, ze rekonstrukcja taka me ma byc i nie 
będzie wyczerpującym omówieniem Bierdiajewowskiej filozofii bytu.

Formułując ontologiczne przesłanki krytyki utopizmu, Bierdiajew powołuje 
się na pochodzącą od mistyków niemieckich koncepcję Ungnmd. W wypowie
dziach Boehmego termin ten oznacza poprzedzającą Boga i byt. wymykającą się 
w opisie wszelkim kategoriom i określeniom, „mroczną prapodstawę” wszyst
kiego, co istnieje. Proces wyłaniania się Boga z owej prapodstawy- praotchłani, 
odbywający się poza czasem, jest w istocie niemożliwy do opisania w języku 
przystosowanym do mówienia o tym, co skończone i czasowe. Jako jego 
niedoskonałą analogię można jednakże wskazać proces kosmogoniczny lub 
antropogoniczny. „Narodziny kosmosu” , powiada Bierdiajew, podobnie jak 
„narodziny Boga” , są objawieniem „światła w ciemności” . Innymi słowy:
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kosmos i człowiek także w jakiś sposób „wyłaniają się” z niebytu. Owo 
wyłanianie się bytu z praotchłani filozof opisuje jako przejście od homogenicz
nego chaosu do zhierarchizowanego i zróżnicowanego kosmosu. Zdaniem 
Bierdiajewa byt nie daje się pomyśleć inaczej niż jako struktura hierarchiczna. 
Należałoby wręcz powiedzieć, że w jego języku hierarchia i byt są synonimami. 
Byt wyłoniony z chaosu wciąż pozostaje odeń w pewien sposób zależny, jest 
w nim niejako zakorzeniony. Może ulec destrukcji, czyli powrócić do chaosu, 
może też rozwijać się, „rozrastać” , właśnie dzięki zależności od chaosu, który 
jest „źródłem bytu” . „Ciemność powinna przedostawać się do królestwa 
światła, lecz tylko po to, by rozświetlić się i zasilić jego źródła, a nie po to, by 
stłumić je i rozszerzyć królestwo m roku” 7. Sam rozwój bytu -  w szczególności 
najbardziej interesującego Bierdiajewa bytu historycznego, np. narodu lub 
państwa -  jest procesem irracjonalnym. Bierdiajewowi nieobce jest myślenie 
w kategoriach organicystycznych. Nie oznacza to naturalnie, że w historycz
nych podmiotach widzi on twory przyrody -  filozof wielokrotnie podkreśla, że 
mają one podstawę mistyczną, że są boskimi ideami. Na pewno jednak 
dostrzega istotne analogie między rozwojem organicznym a rozwojem bytu 
historycznego czy bytu w ogóle. W pewnym miejscu powiada nawet, że we 
wzroście i kwitnieniu drzewa nie ma nic chaotycznego ani racjonalnego i że taka 
sama jest natura ludzkiego społeczeństwa pogrążonego w głębiach „kosmicz
nego życia” 8. To bardzo istotna uwaga pozwalająca nieomylnie rozpoznać 
jeszcze jednego myśliciela, którego twórczość inspirowała Bierdiajewa. Mowa, 
oczywiście, o Konstantym Leontjewie, autorze oryginalnej koncepcji rozwoju
hictnrvr7npon trtr»rv wvcnrp rn-rwini^tf« r»r»rłmir»tv hictnrvn7np i nr(łQni7mv

opisywał jako hierarchicznie zorganizowane całości poddane „despotycznej 
władzy formy” . Jakkolwiek dziwnie to brzmi, właśnie Boehme i Leontjew są 
patronami Bierdiajewowskiej ontołogii nierawiełistwa.

Zhierarchizowanie bytu utopiści -  do których Bierdiajew zalicza demo
kratów, socjalistów i anarchistów -  postrzegają jednak jako zło, co jest 
nieuchronną konsekwencją utożsamienia przez nich sprawiedliwości z równo
ścią. Hierarchia, powiadają, jest nierównością, jest zatem niesprawiedliwością, 
czyli złem. Z punktu widzenia Bierdiajewa stanowisko takie jest czystym 
absurdem, musi bowiem prowadzić do uznania za zło wszelkiego istnienia
-  gdyż wszelkie istnienie m a strukturę hierarchiczną. Dążąc do naprawy świata, 
utopizm dąży więc, nieświadomie, bo opisane wyżej konsekwencje jego założeń 
nie są oczywiście rozpoznawane przez jego wyznawców, do zniszczenia bytu, do 
anihilacji stworzenia.

Ów, tak brzemienny w konsekwencje, ontologiczny błąd utopistów, można 
opisać jeszcze inaczej. Ignorując hierarchiczny porządek bytu, ignorują oni

7 M. Bierdiajew, op. cit., s. 98.

* Ibidem., s. 99.
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oczywiście rolę czynnika transcendentnego, także w procesie historycznym 
nadzwyczaj doniosłą. Filozof expressis verbis powiada wielokrotnie, że w histo
rii -  będącej rzeczywistością sui generis, jednym z „poziomów ontologicznych” 
hierarchicznie ustrukturalizowanego bytu -  nieustannie działają siły mistyczne. 
Dowodem ich obecności jest na przykład niemożność racjonalnego objaśnienia 
genezy państwa. Wszystkie osiemnasto-  i dziewiętnastowieczne teorie państwa
-  konstatuje z satysfakcją autor Fiłosofii nierawienstwa -  napotykają jakiś nie 
poddający się racjonalnej analizie element, jakąś „niepojętą tajemnicę władzy” . 
Fundamentem państwa jest „coś mistycznego” , czego obecność należy uznać za 
fakt ostateczny, nie poddający się racjonalnej analizie i przekraczający nasze 
możliwości zrozumienia. „We wszelkiej władzy jest element hipnozy, świętej lub 
demonicznej” 9.

Czynnika mistycznego w historii nie dostrzegają jednak trzy utopizmy: 
demokratyzm, socjalizm i anarchizm.

Demokratyzm nie uznaje mistycznej podstawy państaw, nie uznaje go zatem 
za samodzielną, specyficzną realność. W konsekwencji stara się bez reszty 
podporządkować je społeczeństwu, które pojmuje mechanistycznie. Przyjmuje 
on -  zdaniem Bierdiajewa -  dwa zgubne założenia: po pierwsze, wszystkie 
różnice i relacje zachodzące w granicach świata społecznego sprowadza do 
różnic i relacji ilościowych; po wtóre, wszystkich członków zbiorowości uznaje
7 Q i H A n h ; r 7 nf> a t n m u  c n A ł p f / n n ”*,«* ¿UWACJ ^  w.w- - - - - - - - - -  .

Jeszcze radykalniejszą próbą racjonalizacji świata ludzkiego jest oczywiście 
socjalizm, konsekwentniej niż demokratyzm negujący wszelką transcendencję, 
przyjmujący bowiem material!styczną wizję świata: o ile światopoglądem 
demokracji jest agnostycyzm i relatywizm, o tyle ideologia socjalizmu ma 
charakter quasi- religijny i głosi materialistyczną gnozę. W przeciwieństwie do 
demokratyzmu socjalizm nie uznaje jednostki ludzkiej za realność -  realne są dlań 
tylko kolektywy i relacje ekonomiczne, nie zaś jednostki ludzkie będące jedynie ich 
wytworami. Zrozumiałe więc, że wzywa on do wyzwolenia poprzez przymusową 
organizację wszystkich dziedzin życia, to znaczy wszystkich dziedzin aktywności 
ekonomicznej, ponieważ poza ekonomiczną żadna rzeczywistosc me istmeje.

Trzeci, najskrajniejszy wariant utopizmu to wedle Bierdiajewa anarchizm. 
W przeciwieństwie do socjalizmu wyzwolenie pojmuje on nie jako doskonałą 
organizację, lecz jako doskonałe unicestwienie wszelkiej organizacji. Wszystkie 
realności wyższego rzędu (naród, państwo, kościół) anarchista uważa za 
zniewalające fikcje - jedyną realnością jest dlań ludzkie ja. A przecież, zastrzega 
Bierdiajew, to ludzkie ja  istnieje naprawdę tylko wtedy, gdy istnieją przeras
tające je realności wyższego rzędu. Nie da się go pomyśleć inaczej niż jako 
szczebla w pewnej ontologicznej hierarchii, po zburzeniu której i ono ulega 
dekompozycji. Następstwem rewolucji anarchistycznej -  najradykalniejszej

9 Ibidem., s. 52.
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i najbardziej konsekwentnej ze wszystkich rewolucji -  byłby powrót do chaosu; 
przy czym paradoks anarchizmu polega na tym, że ów chaos pojmuje on jako 
nowy, rozumny porządek życia. „Anarchizm jest wewnętrznie sprzecznym 
i nienaturalnym połączeniem kultu żywiołu ze skrajnym racjonalizmem” 10.

Na przykładzie opisu rewolucji anarchistycznej, niszczącej wielokształtną, 
bogatą rzeczywistość ludzką, łatwo uchwycić najciekawszy aspekt Bierdiajewo-  
wskiego rozumienia antyontologiczności utopizmu. Realizacja utopii jest destru-  
k q ą  kosmosu nie dlatego, by jak u Franka, sprowadzała się do nie kończącej się 
walki ze stawiającym opór stworzeniem, ale dlatego, że stworzenie to skutecznie 
niszczy, to jest zawraca do chaosu. Utopię udaje się więc urzeczywistnić, tyle że 
za cenę zniszczenia bytu, który okazuje się kruchy, podatny na destrukcję. To 
stwierdzenie wymaga jednakże komentarza i pewnych uściśleń. Gdy mówimy, że 
utopię udaje się urzeczywistnić, mamy na myśli jedynie pierwszą, wstępną fazę 
utopijnego przedsięwzięcia -  fazę destrukcji poprzedzającą zamierzony przez 
realizatorów utopii akt twórczy. Zdaniem Bierdiajewa pierwszy cel, jakim jest 
zniszczenie, rzeczywiście udaje się osiągnąć. (Zdaniem Franka jest to niemożli
we). Dopiero w drugiej fazie działania utopiści natrafiają na opór bytu 
i przekonują się o niezmienności rządzących nim praw. Gwoli ścisłości wypada 
zresztą dodać, że rosyjski myśliciel jest w tej kwestii dość niekonsekwentny
-  znajdujemy u niego również wiele sformułowań świadczących o tym, że zgadza 
się ze stanowiskiem Franka. Jeśli przywiązujemy do nich mniejszą wagę, to 
dlatego, że omówione właśnie rozwiązanie łatwiej uzgodnić z zarysowaną 
w Filosojii nierawienstwa ontologią. Zarówno Bierdiajew, jak i Frank mówią 
wiele o nieustannym zagrozemu bytu przez chaos, które w przypadku bytu 
historycznego przybiera formę zagrożenia kultury przez barbarzyństwo. Nie 
wolno jednak zapominać, że Bierdiajew eksponuje kruchość i zniszczalność bytu, 
podczas gdy Frank, odwrotnie, zwraca uwagę na jego, mówiąc po rosyjsku, 
procznost'. Jest to różnica zupełnie zrozumiała, jeśli zważyć, że dla Bierdiajewa 
chaos jest czymś, co poprzedza byt; dla Franka natomiast chaos jest wobec bytu 
wtórny -  jest skutkiem wtargnięcia grzechu w doskonałe pierwotnie stworzenie, 
wtargnięcia stanowiącego dla ludzkiego rozumu nieprzeniknioną tajemnicę.

Fascynującym tematem podjętym przez obu autorów jest stosunek utopizmu 
do chrześcijaństwa. Obaj zgadzają się co do tego, że istotę chrześcijaństwa i, 
zarazem, jeden z jego najtrudniejszych paradoksów stanowi nauka o Królestwie 
Boga i Królestwie Cesarza. Chrześcijaństwo jest religią dualistyczną (aczkol
wiek nie jest to dualizm typu manichejskiego), ponieważ człowieka postrzega 
jako byt przynależący jednocześnie do dwóch światów, jak  gdyby punkt 
przecięcia immanencji i transcendencji. Człowiek należy do „tego świata” 
i podlega jego prawom, jednocześnie zaś, jako „syn Boży” , jest mieszkańcem 
„niewidzialnego królestwa” . Obaj dają do zrozumienia, że chrześcijańska

10 Ibidem., s. 185.
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koncepcja człowieka w momencie powstania była absolutną nowością i że 
wywołała jedyną w swoim rodzaju rewolucję duchową. Dopiero teraz bowiem, to 
jest po przyjęciu nauki o dwóch sferach ludzkiego bytowania, po rozgraniczeniu 
boskiego i cesarskiego, możliwe stało się ujęcie człowieka jako osoby. Chrześcijań
ski personalizm -  pierwszy personalizm w dziejach i zarazem pierwowzór 
wszystkich późniejszych -  pojawić mógł się jedynie na gruncie chrześcijańskiego 
dualizmu. W życiu społecznym ów trudny do zrozumienia, jeśli nie operuje się 
metaforami, dualizm boskiego i cesarskiego występuje m.in. w postaci przeciwień
stwa państwa i kościoła oraz prawa i moralności. Antychrześcijański charakter 
wszystkich utopii polega m.in. na tym, iż nie uznając owego dualizmu, operują one 
monistyczną koncepcją bytu, człowieka i społeczeństwa. Dotyczy to zarówno 
utopii religijnych, jak i antyreligijnych; zarówno totalitarnych, jak i anarchistycz
nych. Wszystkie odrzucają chrześcijański dualizm, negując tym samym personalis-  
tyczną filozofię człowieka i przygotowując sankcję dla tyranii. Ujmując to w nieco 
innym aspekcie: wszystkie utopie cierpią na „krańcowy socjalny monizm” (termin 
Bierdiajewa) -  to jest zacierają granicę między państwem a kościołem, prawem 
a moralnością, jednostką a kolektywem -  będący konsekwencją świadomej lub 
nieświadomej negacji chrześcijańskiego „metafizycznego dualizmu.”

Nader charakterystyczna wydaje się w tym kontekście przeprowadzona przez 
obu myślicieli krytyka teokracji. Charakterystyczna tym bardziej, że tak Frank, 
jak i Bierdiajew byli konsekwentnymi krytykami nowożytnego humanizmu, 
którego dialektykę, od Bruna po Lenina, starannie rekonstruowali, chcąc 
wykazać, iż nieuchronnie prowadziła ona do doktryn tyleż negujących pierwo
tne założenia humanizmu, co usprawiedliwiających zniewolenie jednostki i lu
dobójstwo11. Przypadek Bierdiajewa byłby tu może o tyle ciekawszy, że krytykę 
teokracji łączył on z tezą o mistycznym pochodzeniu państwa i z profecją 
„nowego średniowiecza” , w której Henryk Elzenberg nie bez słuszności chyba 
dopatrywał się sformułowań usprawiedliwiających, a nawet postulujących 
„nową teokrację” 12. Cokolwiek jednak powiemy o paradoksach i wewnętrz
nych sprzecznościach myśli Bierdiajewa, stosunek obu autorów do historycz
nych teokracji Wschodu i Zachodu, do papocezaryzmu i cezaropapizmu, był 
niemal jednakowy. Podkreślali oni zgodnie, że średniowiecze zapoznało jedną 
z kardynalnych prawd chrześcijaństwa -  naukę o wolności osoby, której 
respektowanie stanowi warunek konieczny realizowania wartości religijnych 
w życiu jednostek i zbiorowości. Toteż bunt indywidualistycznego humanizmu 
był w pełni usprawiedliwiony -  był wystąpieniem w obronie „prawdy chrześ
cijaństwa” -  a tragedia nowożytności polegała na tym, że wskutek oporu

11 Por. S. Frank, Swiet wo t'mie, s. 32-98; S. Frank, Religiozno-istoriczeskij sm ysł russkoj 

riewolucii, w: tenże, Po tu storonu prawogo i lewogo, Pariż 1972; M. Bierdiajew, Nowe średniowiecze, 
tłum. M. Reutt, Warszawa 1936, s. 13-84.

12 H. Elzenberg, O Nowe Średniowiecze, w: H. Elzenberg, Z  filozofii kultury, Kraków 1991.
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teokracji skojarzył się on z buntem przeciwko religii. Humanizm zyskał w ten 
sposób orientację antyreligijną i naturalistyczną, co doprowadziło do sekulary
zacji personalizmu i w konsekwencji do jego rozkładu. Jednakże to właśnie 
błędy średniowiecznej teokracji uruchomiły fatalną dialektykę humanizmu. Tak 
więc współczesne utopizmy były produktem „zsekularyzowanego humanizmu” , 
ale sama „sekularyzacja humanizmu” była następstwem zbłądzenia średnio
wiecznego chrześcijaństwa, chrześcijaństwa niewątpliwie zorientowanego uto
pijnie, bo zapoznającego różnicę między cesarskim i boskim. Diagnoza taka 
została dobitnie sformułowana przez Franka i co najmniej wyraźnie zasugero
wana przez Bierdiajewa. Jej konsekwencji trudno nie uznać za interesujące ze 
wszech miar. Oto bowiem okazywało się, że tendencje utopijne, aczkolwiek 
sprzeczne z „prawdą chrześcijaństwa” , są stałym składnikiem chrześcijańskiej 
cywilizacji, że od czasów teokracji średniowiecza jest ona niejako obciążona 
„grzechem utopizmu” , co zresztą nie zmienia faktu, że to właśnie w naszej epoce 
obserwujemy niezwykłą ekspansję doktryn utopijnych i próby urzeczywist
nienia ich na nie spotykaną dotąd skalę. Jeśli zaś utopizm można ująć jako 
historyczny wytwór cywilizacji chrześcijańskiej, to może uzasadniona byłaby też 
próba ujęcia go jako „chrześcijańskiej herezji” . Próbę taką podejmują obaj 
autorzy.

Bierdiajew (w przeciwieństwie do Franka) nie używa nigdzie terminu „herezja 
utopizmu” , wiele natomiast mówi o millenarystycznych deformacjach chrześ
cijaństwa. Ponieważ gdzie indziej powiada o utopizmach, że są wariantami 
millenaryzmu, nie brak podstaw, by jego uwagi o herezjach millenarystycznych 
potraktować jako uwagi o „herezji utopizmu” . Zdaniem autora Filozofii 
nierawiełistwa oczekiwanie Królestwa Bożego na Ziemi, oczekiwanie go „we
wnątrz historii” , jest nawrotem do mesjanizmu starotestamentowego. (Rzecz 
znamienna: socjalizm nazywa on wprost „zsekularyzowanym żydowskim chi-  
liazmem” .) Źródłem nawrotów herezji millenarystycznych jest z jednej strony 
swoiste zapomnienie Apokalipsy przez chrześcijańską dogmatykę i Kościół, 
zapomnienie, którego przejawem jest brak teologicznego opracowania najważ
niejszych zagadnień eschatologicznych; z drugiej zaś, nadzwyczajne trudności, 
na które natrafia rozum ludzki, usiłując pomyśleć koniec stworzenia lub koniec 
historii: nie sposób bowiem pomyśleć przemiany eschatologicznej -  czyli 
przekształcenia (o ile to lub jakiekolwiek inne słowo jest w tym wypadku na 
miejscu) tego, co czasowe, w to, co wieczne, nie popadając w sprzeczności. 
Antynomiczność jest cechą „rzetelnej” myśli eschatologicznej. Herezje mil
lenarystyczne pojawiały się w wyniku upraszczających interpretacji Apokalipsy, 
interpretacji nadmiernie racjonalistycznych, bo za wszelką cenę usiłujących 
uniknąć antynomii.

Bierdiajew nie poprzestaje jednak bynajmniej na skonstatowaniu struktural
nych podobieństw między mesjanizmem starotestamentowym, herezjami mil
lenarystycznymi oraz, niektórymi przynajmniej, odmianami utopizmu. O ile
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niektóre projekty społeczne, w szczególności dawne teokracje, gotów byłby 
uznać za wytwór chrześcijańskiej herezji, o tyle współczesny socjalizm i anar
chizm nazywa falsyfikacjami chrześcijaństwa, co jak się wydaje nie jest w jego 
języku synonimem herezji. Falsyfikacja chrześcijaństwa to niewątpliwie coś 
groźniejszego od wszelkich herezji. To taka deformacja „prawdy chrześcijańst
wa” , której pojawienie się znamionuje czasy apokaliptyczne, a która prowadzi 
do pomieszania pojęć dobra i zła, do całkowitej duchowej i moralnej dezorien
tacji będącej następstwem podstawienia fałszu na miejsce prawdy. O ile herezja 
jest tylko dogmatycznym błędem o mniej lub bardziej poważnych konsekwenc
jach - falsyfikacja jest trudnym do rozpoznania, gruntownym, sięgającym samej 
istoty prawdy przeinaczeniem. Zdaniem filozofa człowiek współczesny żyje 
w epoce falsyfikacji- innymi słowy: w epoce apokaliptycznej -  i wystawiony jest 
na pokusy zła nieporównanie przebieglejszego niż jakiekolwiek zło przeszłości. 
Przekonanie, że następuje kumulacja zła, że człowiek XX wieku musi opierać się 
pokusom, które myśliciel otwarcie nazywa antychrystusowymi, wielokrotnie 
powtarzana myśl, że zbliżają się czasy próby, która rozstrzygnie o losach 
prawdy i ludzkości -  wszystko to niektórym fragmentom Filosofii nierawienstwa 
nadaje szczególną aurę. Bierdiajew, który niewątpliwie pragnie wyzwolić się 
z ograniczeń rosyjskiej tradycji apokaliptycznej, widzi jej niebezpieczeństwa 
i przez samo jej rozpoznanie wykracza poza nią, tu i ówdzie ulega jednak jej 
presji, co stanowi jeszcze jedną niekonsekwencję jego stanowiska.

Analogiczny zarzut trudno byłoby postawić Siemionowi Frankowi. Frank 
nie rozróżnia bowiem herezji i falsyfikacji; nie przeciwstawia też zła współczes
ności złu przeszłosci. Przeciwnie jakkolwiek nie kryje swego przerażenia 
katastrofami współczesności, a wiek XX nazywa mroczną epoką, podkreśla, że 
kryzys naszych czasów nie jest zjawiskiem bez precedensu -  ludzkość wielokrot
nie przeżywała już mroczne epoki.

Brak rozróżnienia między herezją i falsyfikacją nie oznacza jednak, że Frank 
pozostaje niewrażliwy na samo zagadnienie deformacji chrześcijaństwa. Cały 
Swiet wo t ’mie jest książką poświęconą temu zagadnieniu, książką, która ma
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kowo podatne na deformacje, co oczywiście oznacza, że jego historycznych 
losów nie można sobie wyobrazić bez nawrotów herezji. Jedną z nich myśliciel 
nazywa „herezją utopizmu” .

Podobnie jak Bierdiajew Frank postrzega utopizm jako starotestamentową 
deformację chrześcijaństwa. Wszak polega on na próbie zbawienia świata za 
pomocą prawa, pojęcie prawa zaś ma zupełnie podstawowe znaczenie dla tego 
typu świadomości religijnej, który możemy określić jako starotestamentowy. 
Nie oznacza to wszakże, iż utopizm jest prostym powrotem do starotestmen-  
towej koncepcji zbawienia. Jej istotę stanowiło przekonanie, że do osiągnięcia 
jednostkowego zbawienia wystarcza przestrzeganie prawa rytualnego. Utopizm 
zastępuje prawo rytualne prawem państwowym, zbawienie jednostkowe zaś
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zbawieniem świata. Toteż zdaniem Franka starotestamentowa koncepcja teo-  
kracji, a także niektóre koncepcje chrześcijańskie (np. projekt teokracji K al
wina) nie przekraczały jeszcze granicy utopizmu, choć by przekształcić je 
w utopizm, wystarczyłaby niewielka deformacja ich zasad. Sama ta deformacja 
stawała się możliwa dzięki zmianie koncepcji zła, zmianie o której już mówiliś
my, a która polegała na uznaniu zła za skutek dezorganizacji stworzenia. Frank 
zastrzega, że tak w staro- , jak  i w nowotestamentowej tradycji nie odnajdziemy 
niczego, co można by uznać za przesłankę owej koncepcji zła. W aha się więc, 
czy potraktować ją jako absolutne no\um czy też jako echo pewnych koncepcji 
gnostyckich. W drugim przypadku utopizm byłby chrześcijańską herezją 
łączącą wpływy judaizmu i gnostycyzmu.

Dla Bierdiajewa i Franka utopizm był jednym z najważniejszych tematów 
myśli historiozoficznej. Krytyka utopizmu w pewnym sensie ukierunkowywała 
ich refleksję historiozoficzną. Zdemaskowanie jego iluzji uniemożliwiało bo
wiem skonstruowanie historiozofii finalistycznej, a więc takiej, w której dzieje 
byłyby procesem przygotowującym terrestrializację Królestwa Bożego. Okazy
wało się, że w granicach „tego świata” stan harmonii nie daje się pomyśleć. Nie 
do pomyślenia był więc również doczesny ceł nadający sens ludzkim dziejom. 
Historia zatem albo w ogóle nie miała sensu, albo też jej sens nie wynikał 
z celowości procesu dziejowego. Myśl, że mógłby mieć on charakter celowy, 
była jedynie groźnym zbłądzeniem umysłu nie rozumiejącego ontologicznej 
struktury świata. Zrozumienie tych ograniczeń zmuszało Bierdiajewa i Franka 
do poszukiwania nowych odpowiedzi na pytanie o sens historii. Jako krytycy 
utopizmu musieli om znaleźć nowe rozwiązanie „problemu historiozoficz
nego” . Dokładniejsze omówienie ich, skądinąd nadzwyczaj interesujących, 
koncepcji historiozoficznych wykraczałoby już poza ramy tego artykułu. 
Powiedzmy więc tylko, że Bierdiajew starał się w swej filozofii historii połączyć 
aktywizm, antymillenaryzm i eschatologizm. Królestwo Boże -  pozostające 
wciąż, choć na zupełnie innych zasadach niż w rozmaitych millenaryzmach 
i utopizmach, celem historii -  realizowało się poza czasem, w planie metahis-  
torycznym; jego nadejście jednak przygotowywała twórcza aktywność człowie
ka; „każdy akt twórczy pomagał w sposób nadnaturalny przybliżyć początek 
nowego świata” 13. Frank z kolei proponował co najmniej dwa niesprzeczne ze 
sobą rozwiązania „problemu historiozoficznego” . Powiadał więc, że skoro nie 
ma żadnych raz na zawsze ustalonych zasad etycznych, przepisów prawnych czy 
obyczajów ucieleśniających „prawo naturalne” , sens historii polega na po
szukiwaniu takich form jego wyrazu, które byłyby stosunkowo najdoskonalsze. 
Jednocześnie zaś stwierdzał, że historia jest procesem edukacji ludzkości, 
w trakcie którego dociera ona do istotnego sensu chrześcijańskiego objawienia.

13 C.S. Calian, The Significance o f  Eschatology in the Thoughts o f  Nicolas Berdyaev, Leiden 1965, 

s. 110.
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Rozważania te chciałbym zamknąć próbą uchwycenia p a r a d y g m a t u  
k r y t y k i  u t o p  i zm u. Sprowadzi się to do wskazania warunków i ograniczeń 
takiej krytyki.

Śledząc wywody Bierdiajewa i Franka trudno nie zauważyć, że koniecznym 
elementem krytyki utopizmu jest skonstruowane ontologicznej koncepcji zła. 
Samą krytykę utopizmu wolno rozpatrywać jako obronę takiej właśnie koncep
cji zła. Nie sposób przecież wyobrazić sobie takiego dowodu na nieusuwalność 
zła, który nie byłby dowodem na zakorzenienie zła w głębiach bytu.

Wydawać się może, że skoro pojęcie grzechu jako trwałej deformacji bytu jest 
kategorią religijną, a nie metafizyczną, krytycy utopizmu zawsze wykazywać będą 
skłonność do łączenia dyskursu teologicznego z metafizycznym. Nieprzypadkowo 
zwracaliśmy uwagę, że cechą wywodów Franka jest właśnie łączenie tych 
dyskursów. Z drugiej strony jednak trudno nie zauważyć, że Bierdiajew w Filosofń 
nierawienstwa nie posługuje się tą strategią. W tym skądinąd chaotycznym, 
pełnym pasji, a miejscami wręcz gorączkowym dziele, myśliciel nigdy nie 
przekracza trudno uchwytnej granicy między filozofią religijną a teologią. 
Bierdiajewowska filozofia bytu nie powołuje się na autorytet Pisma, a w każdym 
razie nie musi się nań powoływać. Koncepcja bytu jako hierarchii m a charakter 
par excellence filozoficzny -  pojęcia chaosu i kosmosu, którymi posługuje się autor 
Fiłosofii nierawienstwa, dziedziczymy po greckiej tradycji filozoficznej. Nie 
sądźmy wszakże, że stanowisko to nie budzi wątpliwości. Sformułowana w trybie 
filozoficznym ontologiczna koncepcja zła jest w istocie teodyceą. Jeśli zło jest 
nieusuwalnym składnikiem bytu, wręcz warunkiem bytu, to jest usprawiedliwione,
o n l / ł  m  o fi rr* r r r\  c * r * r\  K n n f n  s\ t J i i  oowarrAa  clrvl  u u i i iu  u u h l u  vy ivw  /.i u  oivy wi

przecież u podstaw utopizmu, traci wszelki sens. Z pozoru wzmacnia to tylko 
argumentację przeciwko utopizmowi, nie zapominajmy jednak, że usprawiedliwie
nie zła samemu złu nadaje charakter iluzoryczny -  że zatem teodycea implikowana 
przez ontologiczną koncepcję zła zwraca się przeciwko samej tej koncepcji. W tym 
momencie krytyk utopizmu zdradza swą pierwotną intencję, bo przecież dążył on 
do wykazania nieusuwalności zła, nie zaś jego iluzoryczności. Nie wykluczam, że
C *̂ 1r r-rjA a »t m 1 rm«*nuia rr f /\lron » 1 o z' ura nrpfotMO / \  r \  ii l/l
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t ’mie sam zamysł teodycei, podkreślał, że zło nie daje się pomyśleć inaczej niż jako 
„coś tajemniczego”, że z definicji niejako jest ono „bytem tajemniczym”. Prastarą 
metaforą zła jest ciemność. Każda próba logicznego objaśnienia oporu, jaki stawia 
ona „światłości” , „objaśnienia go tak, by przestał być tajemnicą, jest niemożliwa 
już choćby dlatego, że znalezienie „rozumnych przyczyn” czy „podstaw” owego 
nienaturalnego faktu, że ciemność trwa i przeciwstawia się światłu, oznaczałoby 
uznanie go za „naturalny” i „uprawomocniony” 14.

W tej chwili możemy już powiedzieć, na czym polega pierwsza antynomia 
krytyki utopizmu, sprowadzającej się, jak stwierdziliśmy, do obrony ontologicz-

14 S. Frank, Swiet wo t'mie, op. cit., s. 29.
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nej koncepcji zła. W porządku filozoficznym udaje się wykazać związek zła 
z bytem, ale trudno skonstruować samą ideę zła. W porządku teologicznym 
udaje się skonstruować ideę zła, ale trudno precyzyjnie opisać jego związek 
z bytem, ponieważ nie można tego dokonać, nie odwołując się do wieloznacz
nego, mrocznego mitu.

Krytyka utopizmu w wydaniu obu autorów jest krytyką doktryny, a dokład
niej, krytyką jej ukrytych filozoficznych założeń. Zarazem jednak jej integral
nym elementem jest analiza konkretnych prób urzeczywistnienia utopii, a w ka
żdym razie próby te i ich niepowodzenia są faktami, których krytyk utopizmu 
żadną miarą nie może pominąć. W ten sposób krytyka utopizmu staje się 
komentarzem do historycznego doświadczenia ludzkości. Co więcej, doświad
czenie to w ogóle umożliwia tę krytykę, krytykę, która ma zapobiegać 
zbłądzeniu, lecz jest też nauką wynikającą ze zbłądzenia. Dzieje się tak zarówno 
u Bierdiajewa, jak i u Franka, aczkolwiek tylko Frank jasno zdaje sobie z tego 
sprawę. „Dopóki zamysł ten (tj. zamysł utopii -  przyp. S .M )  pozostaje tylko 
marzeniem -  czytamy w Herezji utopizmu -  jak w »utopiach« Platona, 
Campanelli i Tomasza M orusa -  jego wewnętrzna sprzeczność i zgubność 
samego dążenia doń pozostają ukryte” 15. Ponieważ zaś krytyka utopizmu jest 
konstrukcją ontologicznej koncepcji zła, próbą rozpoznania „praw bytu” , 
próba urzeczywistnienia utopii, paradoksalnie, przestaje być aktem absurdal
nym, a staje się błędem umożliwiającym wgląd w prawdę o bycie -  tyleż 
metafizycznym przekroczeniem, co metafizycznym wtajemniczeniem. Powie
działbym, że jest to druga antynomia krytyki utopizmu.

Slawomir Mazurek

Two Studies on Utopianism 
(by Nicolaus Berdyaev and Semyon Frank)

Summary

In his brief essay the author makes an attempt to compare two analyses of 

philosophical background o f social and political utopies. Both were given by famous 
russian philosophers: one by Nicolaus Berdyaev in his Philosophy o f Inequality, the 
other by Semyon Frank in Light in Darkness. In their investigations both philosophers

15 S. Frank, Jeres' utopizma, w: tenże, Po tu storonu prawogo i lewogo, op. cit., s. 87.
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focused primarily on ontological presuppositions o f utopias, trying to demonstrate that 
their basic ontological ideas were contradictory. The second problem discussed in their 
works is the connection between the idea o f utopianism and Christianity. Frank treats 
utopianism as a Christian heresy; he observes, however, that it was deeply influenced 
both by gnosticism and Old Testament tradition. Berdyaev asserts that the expansion of 
utopianism was caused by the so called forgetting o f Apocalypse in the Christian 
religious thought. In the last fragment of his paper the author stresses some contradic

tions that -  according to him -  make impossible to construct a philosophical theory of 

ontological evil.


