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Podziękowania

Pragnę podziękować mojemu Promotorowi, Panu Profesorowi Grzegorzowi Prze-
bindzie, za opiekę naukową, zaufanie i wiarę, że będą ze mnie „ludzie”. Wdzięczność 
wyrażam również Recenzentom pracy, Panu Profesorowi Wasilijowi Szczukinowi 
oraz Panu Profesorowi Andrzejowi de Lazari. Osobne podziękowania składam Panu 
Profesorowi Aleksiejowi Malinowowi z Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego 
za okazaną pomoc i ciepłe słowa.

Książka niniejsza została napisana podczas trwającego 15 miesięcy stypendium 
naukowego w Sankt Petersburgu. Fundatorami byli Eranet-Mundus oraz Naro-
dowe Centrum Nauki (stypendium Etiuda 2, decyzja numer DEC-2014/12/T/
HS1/00242). Chciałbym im podziękować za możliwość pracy w tym fantasmago-
rycznym mieście, a także zapewnienie wybornych warunków. Był to prawdziwy dar 
od losu. Gdzież bowiem, jeśli nie w Petersburgu, szukać natchnienia do pracy nad 
Rozanowem, który spędził tam 25 lat życia…

PROOF

Plik do indeksu



Plik do indeksu

PROOF

Plik do indeksu



Wstęp

Geniusz. Szaleniec. Prorok. Heretyk. Błazen. Skandalista. Cynik. Grafoman. Eroto-
man. Jurodiwy…

Zaiste rzadki to przypadek, aby jedną i tę samą osobę opisywano za pomocą tak 
różnych, często przeciwstawnych określeń. Aby jeden człowiek pomieścił w sobie 
tyle twarzy. Albo tyle masek. To przypadek wyjątkowy. Niecodzienny. Osobliwy. 
Rzucający wyzwanie zdrowemu rozsądkowi, wszelkim klasyfi kacjom i jasnym de-
fi nicjom. „Bajeczny człek!”1 – jak wyraził się Wienieczka Jerofi ejew. Sam zaintere-
sowany zaś, jakby na przekór tym wszystkim opiniom, stwierdził: „Jestem człowie-
kiem najzwyczajniejszym; jeśli pozwolicie, oto mój pełny tytuł: «radca kolegialny 
Wasilij Wasiljewicz Rozanow, piszący utwory literackie»”2.

Gdyby już teraz, na początku, ulec na moment wymogom encyklopedycznej de-
fi nicji bądź naukowej klasyfi kacji, należałoby stwierdzić, że Wasilij Rozanow (1856–
1919) to rosyjski myśliciel religijny z przełomu XIX i XX wieku, którego rozważania 
wyróżniały się oryginalną formą literacką. Powiedzieć coś podobnego oznaczałoby 
jednak uśmiercić Rozanowa. Uwięzić żywe zjawisko w klatce nieruchomej defi nicji. 
Przekłuć igłą motyla, po to żeby umieścić go w charakterze okazu za szybą gabloty. 
Albo ściąć roślinę, aby znalazła miejsce na jednej z kart zielnika.

Rozanow nie mieści się w gotowych ramach. W katalogach, klasyfi kacjach, hi-
storiach fi lozofi i czy literatury. Wykracza poza nie. Rozsadza je od środka. Miesza 
jedną dziedzinę z drugą. Jest fenomenem trudnym do uchwycenia. Wymykającym 
się. Niejednoznacznym.

Można pokusić się o umieszczenie go w obrębie historii fi lozofi i, gdyż zawarł 
on w swoich tekstach pewną, nazwijmy to tak, „propozycję fi lozofi czną”, ale jed-
nak wiązałoby się to z licznymi kłopotami. Był on bowiem fi lozofem antydogma-
tycznym, niesystematycznym, nieodpowiedzialnym i niepoważnym. W dodatku 
zdarzało mu się przeczyć samemu sobie, a ponadto nie uważał się za fi lozofa. Czy 
więc „zjawisko” jawnie nielicujące z powagą instytucji fi lozofi i oraz nieprzestrze-
gające ogólnie przyjętych rudymentarnych zasad fi lozofi cznego myślenia powinno 
się umieszczać w obrębie tejże instytucji? Analogiczny problem pojawia się, jeśli 
spróbujemy powiązać go z instytucją literatury. Rozanow bez wątpienia wprowadził 
do literatury nową formę literacką tzw. „opadłych liści”. Z drugiej strony jednak nie 
napisał ani jednego stricte literackiego dzieła, parał się głównie publicystyką, a samą 

1 W. Jerofi ejew, Wasilij Rozanow oczami ekscentryka, przeł. E. Siemaszkiewicz, [w:] tegoż, Dzieła 
prawie wszystkie, wybrał i oprac. A. Drawicz, Kraków 2008, s. 280.

2 W. Rozanow, Opadłe liście, przeł. J. Chmielewski, I. Kania, Warszawa 2013, s. 278. 

PROOF

Plik do indeksu



Drzewo życia. Fenomen Wasilija Rozanowa12

Plik do indeksu

literaturą pogardzał. Czy zatem „pisarza”, który samego siebie za pisarza nie uważał, 
można włączyć w zakres literatury? Można by jeszcze wybrać trzeci, kompromisowy 
wariant i zaliczyć Rozanowa do zjawisk granicznych: umieścić w nieokreślonej do 
końca przestrzeni pomiędzy fi lozofi ą i literaturą. A zatem uznać za przypadek inter-
dyscyplinarny. Jest to wariant najlepszy i ze wszech miar płodny hermeneutycznie, 
ale i tu powtarza się dopiero co obnażony problem. Jak już powiedzieliśmy, Roza-
now dystansował się od obu „stron” interdyscyplinarnego pola, tymczasem wydaje 
się, że aby można było ze spokojnym sumieniem zakwalifi kować dany przypadek do 
obszaru interdyscyplinarnego, należałoby wpierw posiadać warunek graniczny, któ-
ry by oznaczał szeroko pojętą i wstępną akcepcję obu dziedzin w ich rzeczywistym 
kształcie. A takiej akceptacji u Rozanowa szukać próżno.

Cóż tedy? Być może więc należałoby ulokować go poza jedną i drugą dyscypliną. 
Poza fi lozofi ą i poza literaturą. Uczynić ów krok, uwzględniając problematyczność 
wiążącą się z próbami zakwalifi kowania go do jednej albo drugiej dziedziny bądź też 
pola rozciągającego się między nimi. Ale i tutaj napotykamy, by tak rzec, „struktu-
ralną” przeszkodę. Jeśli bowiem nie w granicach fi lozofi i i literatury – to gdzie? Jasne 
jest przecież, że wszystkie inne dziedziny z góry nie wchodzą w rachubę. Gdzież 
więc? Czy istnieje taki dyskurs, który jednocześnie tkwi i działa wewnątrz instytucji 
oraz sytuuje się i pracuje na zewnątrz niej, poza nią? Zarazem mieści się w niej i ją 
przekracza. W jednym i tym samym momencie. Jednym i tym samym ruchem. Jed-
nym i tym samym słowem.

Opisana powyżej „sytuacja dyskursywna” przypomina rozwijaną przez 
Jacques’a Derridę „strategię podwójnego uwikłania”, czyli „dekonstrukcję”. I rzeczy-
wiście stosunek Rozanowa do fi lozofi i i literatury kryje w sobie gest dekonstrukcji. 
Zarówno wpisuje się on w tradycyjne dyskursy, jak i dąży do przesunięcia ich granic 
oraz redefi nicji ich wzajemnych relacji. Nie sposób umiejscowić się całkowicie poza 
fi lozofi ą i literaturą, gdyż musiałoby to oznaczać pełne milczenie, można jednak 
podjąć z nimi niekończącą się grę. I Rozanow na poziomie strukturalnym to czyni. 
Jego stosunek do fi lozofi i i literatury jest stosunkiem permanentnej rewolucji.

Jednak i ta strategia interpretacyjna posiada ograniczony zakres. Opisuje jedynie 
najogólniejszy poziom tekstów Rozanowa, gołą „sytuację dyskursywną”, samo ich 
formalne uwikłanie w inne dyskursy i relację z nimi. Gubi jednak jej cele i sensy. 
A te niekoniecznie pokrywają się z celami i sensami dekonstrukcji w wersji Derridy. 
Inaczej bowiem niż Derrida Rozanow wierzy w hermeneutyczną zasadę „obecności 
sensu” i w możliwość jego odkrycia. Rozanow pozostaje więc metafi zykiem, a strate-
gia dekonstrukcji, którą na swój sposób stosuje, jest jedynie negatywną częścią pracy 
tekstualnej, którą pragnie wykonać. Ma ona pomóc mu obalić ciążenie tradycyjnych 
dyskursów, ma umożliwić poszerzenie pola hermeneutycznego, ma zapewnić wol-
ne miejsce. I na tym wolnym miejscu Rozanow pragnie posadzić własne „drzewo 
sensu”. Nieklasyczne pod względem formy i treści, ale mieszczące się w ramach me-
tafi zyki i hermeneutyki. Rozanow wierzył bowiem w, by tak rzec, pozostający-w-

PROOF

Plik do indeksu



Wstęp 13

-ukryciu-sens-do-odkrycia. A zatem negatywny gest „dekonstrukcji” miał dopełnić 
pozytywny gest „konstrukcji”.

Oto wstępny zarys pola interpretacyjnego, po którym będziemy się poruszać. 
Aby jednak uczynić krok kolejny, przyjrzyjmy się następnej odsłonie właściwej 
Roza nowowi niejednoznaczności oraz niedefi niowalności. Obnaża ją pewna ogólna 
własność z poziomu sensu tekstów Rozanowa. I ma ona charakter tezy interpreta-
cyjnej. Otóż cała jego twórczość – od pierwszej do ostatniej książki – poświęcona 
była w gruncie rzeczy jednej jedynej sprawie: życiu. W nader szerokim biologicz-
no-metafi zycznym sensie. Rozanowa interesowało życie jako pewna ontologiczna 
własność bytu oraz Boga. Jako fundament bytowy człowieka. Jako całość przyrody. 
Jako coś, co rozwija się i rośnie. Jako ciało i płeć. I jego teksty miały na celu, po 
pierwsze, odnalezienie klucza hermeneutycznego zapewniającego poprawne rozu-
mienie sensu życia w kontekście różnych dyskursów, począwszy od polityki i histo-
rii, a na metafi zyce i teologii kończąc. Po drugie, miały być odzwierciedleniem życia 
„jako takiego”, do którego dostęp Rozanow odnajdywał przede wszystkim w samym 
sobie, we własnym życiu. Po trzecie wreszcie, miały one wywrzeć pragmatyczny sku-
tek polegający na zapewnieniu temu życiu warunków do rozwoju i wzrostu. Powyż-
szy zespół tez z poziomu sensu przekłada się na wspomnianą niejednoznaczność 
i niedefi niowalność Rozanowa. Rzecz w tym bowiem, że życie nie jest własnością 
stałą, lecz bez końca się zmienia, przeobraża, ginie, odradza i wzrasta. I nie mieści 
się w żadnych z góry narzuconych ramach. Nie chce ulec skatalogowaniu i systema-
tyzacji. Z samej swojej istoty wymyka się. Istnieje w procesie. Tak więc wymienione 
powyżej trzy wstępne tezy na temat życia w połączeniu z jego roboczą charaktery-
styką sprawiają, że poświęcona jemu w pełni twórczość Rozanowa broni się przed 
określonością, konkluzywnością i defi nitywnością. Znajduje się w wiecznym ruchu, 
jest procesem, rozwija się i wciąż na nowo przerasta samą siebie. Sama jest jak życie, 
które usiłuje opisać.

Problematyczność, wielowarstwowość i nieszablonowość Rozanowa potęguje 
ogromna liczba tekstów, którą Rozanow napisał. O wszystkim: fi lozofi i, literaturze, 
chrześcijaństwie, małżeństwie, płci, starożytnym Egipcie, szkolnictwie, historii, ju-
daizmie, pogaństwie, Rosji, rewolucji, kulturze, sztuce, polityce. I, last but not least, 
o sobie samym… Komentując wydarzenia bieżące bądź sięgając do źródeł historii. 
Pisząc o zachowaniu uczniów w szkołach imperium rosyjskiego bądź też kosmogo-
nii. Interpretując Talmud albo pisma rosyjskich sekciarzy… Tworząc krótkie felie-
tony prasowe, recenzje, obszerne artykuły, uczone rozprawy i intymne zapiski. Wy-
dane niedawno w Rosji Dzieła zebrane Rozanowa liczą trzydzieści tomów. Jeszcze za 
życia wywoływało to przerażenie samego autora, który – o ironio – odgadł w 1912 
roku, czyli siedem lat przed śmiercią, że akurat tyle tomów będzie liczył zbiór jego 
dzieł: „Autor «w 30 tomach» zawsze = 0”; „i kto to będzie czytać?”; „W każdym 
razie, ten będzie mi wrogiem, kto wyda mnie «w 30 tomach»: to znaczy pogrzebie 
wszystko”3. Doprawdy trudno nad tym ogromem zapanować i trudno go opanować. 

3 Tamże, s. 154.
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Z drugiej jednak strony dopiero wspomniane wydanie daje możliwość zapoznania 
z całym niemal dziełem Rozanowa – wzięcia pod uwagę wszystkich jego tekstów 
(w skład wydania nie weszła jedynie część jego korespondencji). Oznacza to, że na 
dobrą sprawę dopiero od 2010 roku, kiedy wyszedł ostatni tom, można próbować 
objąć jego fenomen w całości. Ogranicza to niestety do pewnego stopnia aktualność 
wcześniejszych tekstów o Rozanowie, których autorzy nie dysponowali pełnym kor-
pusem jego dzieł. Niedogodność obcowania z dziełami Rozanowa potęguje również 
to, że część z nich to nie „teksty” po prostu, ale pewien osobliwy „eksperyment teks-
tualny” przeprowadzony na ciele fi lozofi i i literatury. A także na swoim własnym 
ciele i duszy… Mowa tu o cyklu „opadłych liści”, które miały odzwierciedlać ży-
cie ciała i duszy Rozanowa. Być ich odwzorowaniem, pieczęcią, kopią, wyrazem. 
Być produktem fi zjologii, wydzieliną organizmu na podobieństwo śliny lub sper-
my. Czymś, co wykracza poza wszelkie słowo i pozostaje absolutnie jednostkowe, 
idiomatyczne. Tekst jako ślina. Tekst jako sperma. Czy tego rodzaju „idiomatyczne 
substancje” są możliwie do pomyślenia? I do napisania? Czy można napisać ciało? 
Czy można napisać życie…?

Pomimo wskazanych powyżej trudności wiele już napisano o Rozanowie. I w Ro-
sji, i poza jej granicami. Powstało sporo prac na jego temat. Aczkolwiek większości 
właściwy jest pewien mankament, który przesądza o tym, że są niekompletne. Man-
kament ten polega na tym, że chybiają one tematu. Ale paradoksalnie dzieje się tak 
nie dlatego, że umyka im sam temat (choć oczywiście i to czasami się zdarza), lecz 
z tego względu, że nie uświadamiają sobie w dostatecznym stopniu samego feno-
menu umykania. Innymi słowy, próbują pochwycić i opisać cienie, a nie sam pro-
ces ich kreacji, samą strukturę ich istnienia. Poprzestają na analizie poszczególnych 
zagadnień, które poruszał Rozanow (a tych było całe mnóstwo), zamiast skupić się 
na tym, co je łączy. Przyglądają się temu, co Rozanow napisał, a nie temu, dlaczego 
w ogóle pisał. Drążą poszczególne zagadnienia, nie zastanawiając się nad sensem 
całości. Innymi słowy, zasadniczym problemem jest brak książek próbujących się 
zmierzyć z całością dzieła Rozanowa – rozpoczynając od pierwszej, często pomija-
nej pracy O rozumieniu, a na Apokalipsie naszych czasów kończąc. Brakuje prac, któ-
re podeszłyby do tematu holistycznie. Rozpatrzyły twórczość Rozanowa jako pewną 
całość, zbadały logikę jego rozwoju, a zarazem spróbowały uchwycić ideowe jądro 
jego myśli.

Próbę taką podejmują rosyjscy badacze Walerij Fatiejew i Aleksandr Nikolu-
kin4. Ich podejście jednak nie mogło gwarantować owocnych rezultatów. Wybierają 
bowiem metodę biografi czną – próbę opisu twórczości Rozanowa od strony jego 
biografi i. Zamysł ten, na pierwszy rzut oka wiele obiecujący i bliski samemu Roza-
nowowi, który łączył twórczość z życiem, w istocie prowadzi donikąd. Poprzestaje 
na empirii faktów i tekstów, splatając je w psychofi zyczną całość i łącząc w więzi de-

4 А.Н. Николюкин, Розанов, Москва 2001; В.А. Фатеев, В.В. Розанов. Жизнь. Творчество. 
Личность, Ленинград 1991; В.А. Фатеев, Жизнеописание Василия Розанова, Санкт-Петербург 
2013.
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terminizmu. Choć pod względem faktografi cznym prace te są bez zarzutu, a dzieło 
Rozanowa ich autorzy znają doskonale, nie odkrywają one punktu centralnego jego 
twórczości. Ten punkt znika im z pola widzenia. Zresztą wybór powyższej metody 
jest świadectwem, że odnalezienie podobnego „centrum” nie stanowiło ich celu. In-
teresującą pracą zmierzającą we wskazanym przeze mnie kierunku jest książka Ireny 
Fijałkowskiej-Janiak: U ścian cerkiewnych. O twórczości fi lozofi czno-religijnej Wasyla 
Rozanowa. Autorka stawia sobie w niej za cel: „ujęcie i ukazanie jego [Rozanowa 
– M.M.] nienormatywnych poglądów, idei i refl eksji jako doktrynalnego wykładu, 
jako mało zwartego, aczkolwiek stałego systemu światopoglądowego”5. Podobna de-
klaracja zapowiada interesującą treść – i tak jest w istocie. Mankamentem powyższej 
książki wydaje się jednak to, że autorka niekiedy gubi z  pola widzenia swoistość 
i logikę samej myśli Rozanowa, ponieważ nadmiernie wpisuje go w przeróżne kon-
teksty epoki. Skutkuje to tym, że niekiedy znika wewnętrzna logika jego myślenia, 
która rozwijała się według własnych praw. Przez to też wnioski autorki bywały cza-
sami niezbyt odkrywcze: „Rozanow prezentował pewną koncepcję życia, obracającą 
się wokół trzech pojęć: Boga, człowieka, świata”6. Niewątpliwie jest to prawda, ale 
zabrakło w tej książce właśnie dogłębnego przyjrzenia się temu, co je łączy, a co 
dzieli. Zamiast tego otrzymujemy jednak ciekawy obraz twórczości rosyjskiego 
myśliciela przedstawiony na tle jego epoki. Zadanie prześledzenia „logiki rozwoju” 
Rozanowa postawił przed sobą także rosyjski badacz Jarosław Saryczew7. Zaprezen-
towane w dwóch książkach wyniki są ze wszech miar ciekawe i inspirujące. Badacz 
poszukuje tejże „logiki” w sferze samych myśli, a nie biografi i. Odcina się również 
od interpretacji „postmodernistycznych”, spłycających fenomen Rozanowa. Niektó-
re jego wnioski są kontrowersyjne, ale największą wadą książek jest zdecydowanie 
niedostateczne przebadanie ostatniego okresu twórczości Rozanowa (od Opadłych 
liści do Apokalipsy naszych czasów). Pomimo tych mankamentów prace Saryczewa 
opisują fenomen twórczości Rozanowa (zwłaszcza jej wczesny okres) w sposób naj-
bardziej wnikliwy i sporo im zawdzięczam. Niniejsza książka jest do pewnego stop-
nia rozwinięciem jego badań. Skromną próbę opisu fenomenu Rozanowa w całości 
podjął także włoski literaturoznawca Renato Poggioli8. Jego książka posiada jednak 
niewielkie rozmiary i nie wyczerpuje tematu. Mimo to wnioski autora są ciekawe 
i poprawne. To samo dotyczy napisanej wkrótce po śmierci Rozanowa monografi i 
na jego temat pióra Ericha Gollerbacha9. Zaletą jest to, że autor znał Rozanowa oso-
biście, wadą – mała objętość tekstu.

5 I. Fijałkowska-Janiak, U ścian cerkiewnych. O twórczości fi lozofi czno-religijnej Wasyla Rozanowa, 
Gdańsk 1992, s. 8.

6 Tamże, s. 128.
7 Я.В. Сарычев, В.В. Розанов: Логика творческого становления (1880–1890-е годы), Воронеж 

2006; Я.В. Сарычев, Творчество В.В. Розанова 1900–1910-х годов: феноменология религиозных и 
художественных исканий, Липецк 2007.

8 R. Poggioli, Rozanov, New York 1962.
9 Э. Голлербах, В.В. Розанов. Жизнь и творчество, Москва 1991.
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W wielu pracach fenomen Rozanowa zostaje opisany jedynie częściowo – przez 
pryzmat wybranego okresu twórczości lub określonego tematu. Zdecydowanie naj-
ciekawszą książką wśród nich są „Opadłe liście” W.W. Rozanowa autorstwa Andrieja 
Siniawskiego10. Praca jest znakomicie napisana, a przy tym przenikliwa i inspirująca. 
Problem w tym jednak, że dotyczy ona przede wszystkim okresu „opadłych liści”, 
a inne omawia w niewielkim zakresie. Tymczasem niepodobna sprowadzić twórczo-
ści Rozanowa wyłącznie do tego okresu. Przykładem pracy ograniczonej tematycz-
nie jest też druga polska monografi a na temat Rozanowa autorstwa Joachima Dieca: 
Błazen Apokalipsy. Wasilij Rozanow jako pisarz i krytyk. Jak podpowiada sam tytuł, 
autor analizuje w niej Rozanowa jako „krytyka literackiego”, a także „pisarza”. Pod-
stawową wadą książki jest jednak przyjęcie nazbyt sformalizowanej, a przez to nie-
pasującej moim zdaniem do badanego obiektu metodologii. Autor przypisuje Roza-
nowowi między innymi „metodę geometryczną” tudzież „grupowanie triadycznie 
lub, nieco rzadziej, dychotomiczne”11. I choć podejście to może być do pewnego 
stopnia owocne przy badaniu „wczesnego” Rozanowa, to zapoznaje oryginalność 
późniejszego etapu jego twórczości. Diec jest świadomy chronologicznych ograni-
czeń metody „geometrycznej”12, ale analizę okresu późniejszego sprowadza do opisu 
poszczególnych tematów i stylu literackiego – to zaś w żaden sposób nie wyczerpuje 
jego zawartości. Ciekawą pracę na podobny temat napisała Henrietta Mondry z No-
wej Zelandii, która obfi cie czerpie z dorobku współczesnej humanistyki13.

I jeszcze jeden kontrprzykład, ilustrujący jak o Rozanowie pisać nie należy. Sier-
giej Nosow podejmuje próbę sprowadzenia dzieła Rozanowa do „wyzwolonej estety-
ki”: „Estetyzacja wolności – święte marzenie, które Rozanow usiłował przekształcić 
w swojej twórczości w triumfującą rzeczywistość”14. Podobne założenie prowadziło 
do kuriozalnych wniosków. Twórczość Rozanowa miała rzekomo zdominować za-
sada smaku: „Wyzwolone, uparte kultywowanie wolności smaku i dyktaty smaku 
zdominowało twórczą ewolucję Rozanowa”15. Co więcej, Rozanow miał umyślnie 
komplikować (zapewne w imię „estetyki”) swoje idee, aby zgubić czytelnika: „Te krę-
te jak leśne ścieżki idee stworzone są raczej po to, aby idąc ich tropem, zgubić się, 
aniżeli po to, aby dojść prosto do jakiegoś cudownego miejsca”16. Toteż: „im wię-
cej Rozanow mówił o samym sobie, tym stawał się mniej jasny”17. Nic podobnego 
nie miało miejsca. Błędem były zarówno wyjściowe założenie, jak i wynikające zeń 
wnioski. Nosow wyraźnie zgubił się w „lesie” Rozanowowskich idei, a winą za to 

10 А. Синявский, „Опавшие Листья” В.В. Розанова, Париж 1982.
11 J. Diec, Błazen Apokalipsy. Wasilij Rozanow jako pisarz i krytyk, Kraków 1993, s. 31–32.
12 Tamże, s. 207, 213.
13 H. Mondry, Vasily Rozanov and the Body of Russian Literature, Bloomington–Indiana 2010.
14 С.Н. Носов, В.В. Розанов. Эстетика свободы, Санкт-Петербург–Дюссельдорф 1993, s. 69. 

Cytaty w tłumaczeniu autora – M.M., o ile nie zaznaczono inaczej.
15 Tamże, s. 38.
16 Tamże, s. 21.
17 Tamże, s. 6.
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obarczył samego Rozanowa. Jednak to nie Rozanow był winny, ale rozmagnesowany 
kompas samego wędrowcy.

Oprócz wymienionych oraz niewymienionych przeze mnie prac istnieje jeszcze 
całe mnóstwo artykułów i pojedynczych rozdziałów w książkach, które bądź to sta-
nowią próbę skrótowego opisu całości dzieła Rozanowa, bądź też ograniczają się do 
analizy jego poszczególnych aspektów. Choć niektóre z nich zawierają cenne myśli, 
nie ma sensu ich tutaj wymieniać.

Niniejsza książka będzie próbą opisania fenomenu Rozanowa w całości – od 
pierwszego do ostatniego dzieła. Chronologicznie, ukazując logikę rozwoju jego 
myśli, gdyż w przeciwnym razie, jak słusznie zauważa Fatiejew, ginie z pola widze-
nia ich znaczenie i sens18. Co oczywiście nie znaczy, że opisane zostanie wszystko. 
Bynajmniej. Nie to jest moim celem. Ta droga prowadzi w istocie donikąd, ponieważ 
w wyniku otrzymać można tylko „encyklopedię” poglądów na przeróżne sprawy 
– od małżeństwa po szkolnictwo, od historiozofi i po krytykę literacką, od polityki 
po metafi zykę płci. Zamiast opisywać „wszystko”, należy pokusić się o odnalezienie 
węzłowych momentów w dziele Rozanowa, które odsłonią istotę jego twórczości. 
A jak już wspominałem, dzieło to zmieniało się w czasie. Ewoluowało. I poglądy 
myśliciela również zmieniały się – niekiedy o sto osiemdziesiąt stopni, przecząc tym, 
które były wygłaszane wcześniej. Zdawał sobie z tego doskonale sprawę sam Roza-
now. Ba, wręcz afi rmował ów stan rzeczy. Podobna sytuacja skłoniła bardzo wielu 
badaczy do eksponowania owych „sprzeczności”, a także negowania możliwości od-
nalezienia u Rozanowa pewnej stałej idei lub względnie spójnego zestawu poglądów. 
Ich teza często brzmiała następująco: między wczesnym a późnym Rozanowem nie 
ma właściwie żadnej łączności. Jego myślenie i twórczość zmieniły się w tym czasie 
radykalnie. Nie ma tu więc mowy o żadnej stałej idei, lecz występuje „alternatywizm 
myślenia”19. Niniejsza praca jest próbą ukazania, że nie jest to prawdą. Będę usiło-
wał dowieść, że między wczesnym a późnym okresem twórczości Rozanowa istnie-
je możliwa do uchwycenia ciągłość, że całe jego dzieło przenika „nić” pewnej nie-
zmiennej „idei”. I właśnie jej odkrycie będzie moim głównym zadaniem. Ujawnienie 
i pokazanie, że skrycie przenika ona całe myślenie Rozanowa i zarządza nim. Bez 
względu na wszystkie sprzeczności, przeciwieństwa, zmienność poglądów i języków, 
ponieważ one były tylko zewnętrzną powłoką, przebraniem „idei naczelnej”, pod-
stawowej. Były wciąż ponawianą na nowo próbą odnalezienia języka, który pozwoli 
ją w pełni wyrazić. Były poszukiwaniem „platformy hermeneutycznej”, w której ra-
mach stanie się ona całkowicie widzialną i zrozumiałą. I która pozwoli przeobrazić 
rzeczywistość. Albowiem Rozanowowi, podobnie jak większości współczesnych mu 
rosyjskich myślicieli, nie chodziło wyłącznie o to, aby opisać rzeczywistość, ale o to, 
żeby ją zmienić.

18 В.А. Фатеев, Розанов и славянофильство, [w:] Василий Васильевич Розанов, red. А.Н. Нико-
люкин, Москва 2012, s. 118.

19 А.Н. Николюкин, Розанов, dz. cyt., s. 472.
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Problem w tym jednak, że owa „naczelna idea” Rozanowa, podobnie jak sama 
twórczość, ma kształt nader amorfi czny. Że amorfi czność i paradoksalność należą 
do samej jej istoty. Że to nie tyle idea, ile ż y c i e. Życie samo – poza myślą i języ-
kiem. Właśnie ono i tylko ono interesowało Rozanowa. Pojmowane w wymiarze 
immanentnym i transcendentnym. A ściślej rzecz biorąc – w połączeniu obu tych 
wymiarów. Jednym słowem – to już wniosek ostatni – „d r z e w o  ż y c i a”. Ta właś-
nie metafora wydaje się nam najdoskonalszym kluczem do twórczości Rozanowa. 
I właśnie ona będzie nam przewodzić. Łączy bowiem sferę boską ze sferą ziemską, 
jest kwintesencją i symbolem wieczności życia jako takiego, a dzięki swemu „or-
ganicznemu” kształtowi zawiera w sobie idee nasiona i wzrostu. Byt jest drzewem 
życia, które zasadził Bóg. I jedyną przyczyną oraz celem twórczości Rozanowa była 
chęć odnalezienia i opisania go.

Metafora ta nie jest oczywiście niczym nowym. I to nie tylko w kontekście hi-
storii religii lub kultury, ale także w kontekście twórczości Rozanowa. Sam myśliciel 
niekiedy po nią sięgał, wykorzystywali ją od czasu do czasu również niektórzy ko-
mentatorzy. Przywołuje ją kilkakrotnie między innymi Siniawski – i czyni ze wszech 
miar słusznie20. Dotyczyła ona u niego jednak tylko ostatniego etapu twórczości my-
śliciela. W kontekście „opadłych liści” wspomniał o niej także Diec, ale jednocześnie 
zupełnie bezzasadnie odmówił on „drzewu” wymiaru transcendentnego21. My zaś 
chcemy pokazać, że można ją zastosować przy opisie całej twórczości Rozanowa.

Drzewo życia można też potraktować jako archetyp, czyli ukryty prawzór albo 
wyobrażenie zakorzenione w zbiorowej nieświadomości. Sięgałby on pierwotnej 
warstwy psychiki, nie poddawał się racjonalizacji i miał charakter mitologiczny. 
Dzieło Rozanowa byłoby więc niemającą końca próbą wyrażenia owego archety-
pu, wysiłkiem zmierzającym do odnalezienia właściwego mu języka i reprezentacji 
w rzeczywistości. Dzięki temu mogłoby ono odsłonić pewną uniwersalną prawdę 
o świecie – istniejącą na poziomie mitu i pozostającą niewidoczną dla czysto racjo-
nalnego oglądu. W tym kierunku zmierza sugestia Aleksieja Łosiewa z Dialektyki 
mitu, w której przywołuje on fragment pism Rozanowa jako przykład mitotwórstwa 
przeciwstawionego „zdegenerowanej pustce «światopoglądu naukowego»”22. Na 
mitologiczny charakter myślenia Rozanowa zwraca także uwagę rosyjska badaczka 
Natalia Kaszina23.

A zatem stała „idea” albo „archetyp”, którego nie sposób uchwycić, którego naj-
głębszą istotą jest wzrost i zmienność. Niemieszczenie się w określonych ramach. 
Żywiołowość. Tożsamość w zmienności. Zmienność w tożsamości. Dlatego też, pi-

20 А. Синявский, „Опавшие Листья” В.В. Розанова, dz. cyt., s. 7.
21 J. Diec, Błazen Apokalipsy…, dz. cyt., s. 194–195.
22 А.Ф. Лосев, Диалектика мифа, Москва 2001, s. 102. Opinię Łosiewa szeroko komentuje Wa-

silij Szczukin, stając w obronie Rozanowa i myślenia mitycznego: „Rozanow dociera znaczenie głębiej, 
do archetypicznych podstaw psychiki, uwarunkowanych przez samą naturę bezwarunkowych funkcji 
biologicznych”. W. Szczukin, Mit szlacheckiego gniazda. Studium geokulturologiczne o klasycznej litera-
turze rosyjskiej, Kraków 2006, s. 58.

23 Н.К. Кашина, Миф в текстах Василия Розанова, Кострома 2008, s. 5.
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sząc o Rozanowie, należy się usytuować poza fi lozofi ą i literaturą. Ponieważ rosnące 
drzewo życia bez końca rozsadza ich ramy. Jest permanentną rewolucją. Permanen-
tnym wzrostem. Permanentną twórczością. I właśnie te „cechy” należą do jego „sta-
łej” struktury. Stąd właśnie ciągle powtarzany gest konstrukcji i idący w ślad za nim 
gest dekonstrukcji.

Trudno jest pisać o Wasiliju Rozanowie. Trudno pochwycić go słowem. Zamknąć 
w jasnej formule. Włożyć do konkretnej szufl ady. Opisać w rozdziale historii fi lo-
zofi i lub historii literatury. Trudno go śledzić i podążać za nim. Rozanow wydaje się 
zawsze o krok dalej. I stamtąd pokazuje nam fi gę: „– Gdyby panu stawiali pomnik, 
jakiego by pan sobie życzył? – Tylko jednego: jak pokazuję patrzącemu fi gę”24. Roza-
now wymyka się. Słowu, formie, tekstowi. Kropka kończąca jedno zdanie jest dlań 
powodem do napisania zdania kolejnego. I tak – w nieskończoność.

A zarazem nie sposób przejść obok. Wbrew opinii Andrzeja Walickiego, który 
stwierdził: „Fascynujący wpływ, który jego pisarstwo wywierało (…), nie jest dziś 
zapewne łatwy do zrozumienia”25. Otóż Rozanow może fascynować również dziś. 
Dlatego niepodobna o nim nie pisać. Dzieła Rozanowa domagają się lektury. I od-
powiedzi. Jego tekst domaga się innego tekstu. Domaga się wrażliwej ręki, która 
napisze wrażliwy tekst. Najlepiej list. Nie rozprawę naukową, nie artykuł, nie esej, 
nie biografi ę, ale list właśnie. List, który ma konkretnego nadawcę i konkretnego 
adresata. Który pisze jedna osoba do drugiej osoby. I do nikogo więcej. Pozwoli więc 
Pan, Wasiliju Wasiliewiczu, że i ja napiszę do Pana list.

Wiem jednak, że nie będę w stanie go wysłać. Jego adresat bowiem wciąż zmienia 
swój adres. I kiedy list dojdzie, nikogo nie zastanie na miejscu…

24 W. Rozanow, Opadłe liście, dz. cyt., s. 371.
25 A. Walicki, Zarys myśli rosyjskiej od oświecenia do renesansu religijno-fi lozofi cznego, Kraków 

2005, s. 738.

PROOF

Plik do indeksu



Plik do indeksu

PROOF

Plik do indeksu



1. Korzeń

W pierwszym wydaniu Opadłych liści, które ukazało się w Sankt Petersburgu w 1913 
roku, Rozanow zamieścił kilka prywatnych zdjęć. Było to zgodne z ideą książki, któ-
ra miała odzwierciedlać intymne i osobiste życie duszy i ciała jej autora. Na jednym 
z nich widnieje drewniany dom, a obok niego stoi sam myśliciel. Jest to dom ro-
dzinny Rozanowa w Kostromie, w którym spędził on dzieciństwo. Zdjęcie zosta-
ło wykonane jednak później, w 1895 roku, kiedy to Rozanow odwiedził Kostromę 
w związku z pogrzebem brata Dmitrija. Przyjrzyjmy się mu dokładniej, gdyż można 
je potraktować jako „zdjęcie mityczne”, ilustrujące zarówno mit o pochodzeniu sa-
mego Rozanowa, jak i mit, który zagościł w centrum jego myślenia.

Dom ma podłużny kształt. Drewniane bale, z których został zbudowany, są do-
skonale widoczne, nic ich nie ukrywa. Leżą jeden nad drugim, a te poprzeczne, któ-
re tworzą wewnątrz ściany działowe, wystają na zewnątrz płasko ściętymi końcami. 
Gdyby można było podejść bliżej, dałoby się dostrzec ich słoje i wyobrazić sobie, jak 
drzewo rosło, a jego pień powiększał swą objętość – przedstawić sobie jego życie. 
Od frontu widnieje pięć okien (liczba pierwsza, niepodzielna). Odległości między 
nimi też nie są regularne, nieznacznie się wahają. Bo życie nie lubi geometrii, woli 
spontaniczną nieregularność. Dom stoi zapewne na kamiennej podmurówce, ale 
nie można tego stwierdzić z całą pewnością, ponieważ fundamenty przykrywają de-
ski. Również czterospadowy dach jest pokryty deskami. I tylko na samym szczycie 
wystaje ceglany komin.

Po prawej stronie domu znajdują się drewniana furtka i brama. O wiele wyż-
sze od człowieka i zawieszone dość wysoko nad ziemią (pies mógłby się spokoj-
nie prześlizgnąć pod nimi). Deski – ich budulec – nie są równe. Wygląda to trochę 
jak wyszczerbiona szczęka. Obok furtki stoi Rozanow. Ma na sobie czarny płaszcz 
i kapelusz, a w ręku trzyma drewnianą laskę. W istocie stanowi część tła, ponieważ 
tematem zdjęcia jest dom. Myśliciel jest tu tylko dodatkiem.

Po lewej stronie zaś zza krzywego płotu pną się ku niebu wątłe pnie młodych 
brzózek. Ich gałęzie są gołe, ponieważ jest już późna jesień. Ale dzień piękny, sło-
neczny (widać wyraźne cienie). Śnieg jeszcze nie zdążył spaść, a porośnięta trawą 
ziemia przed domem oddycha być może po raz ostatni. Już wkrótce świat nakryje 
biały całun.

Na zdjęciu widać jeszcze dziecko oparte o ścianę domu. Chyba chłopak. Ma nie 
więcej niż sześć lat, ponieważ stojąc, nie sięga nawet okna. Jego ubrania sprawiają 
wrażenie znoszonych i ubrudzonych. Nie wiadomo kim jest, ale wygląda jak kopia 
Rozanowa z dzieciństwa, jak on sam sprzed trzydziestu pięciu lat.
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Przede wszystkim więc – drewno. Żywa niegdyś substancja. Metafora i symbol 
życia. Materia czystego wzrostu. A także ziemia, z której owo drewno swego czasu 
wyrosło i na której teraz – w formie przetworzonej – się wspiera. No i jasne niebo – 
czysta możliwość istnienia, przestrzeń, w której świat może trwać. A ludzie są tylko 
tłem.

To z pozoru zwykłe zdjęcie zawiera więc w sobie mityczny sens. Ziemia, dom 
z bali i niebo odwzorowują porządek wszechświata. Najgłębszy sens dotyczy jed-
nak nie tyle przestrzeni, ile czasu. Czasu intymnego, prywatnej historii, osobistej 
kosmogonii. To czas życia, nieustannego wzrastania, wiecznie powracającego po-
czątku. „Życie (biografi a) ma charakter organiczny”1 – pisał Rozanow. Jest ni-
czym drzewo, które wciąż rośnie i wciąż gubi liście. Jednym z tych liści jest owo 
zdjęcie – nie na darmo Rozanow zamieścił je w swojej książce. Łączy ono czas jego 
dzieciństwa, rok 1895, w którym zostało wykonane, rok 1913, kiedy powielono je 
w Opadłych liściach, oraz czas, z którego na nie spoglądamy. Jest jak linia papilar-
na – prywatna i niepowtarzalna. Albo jak faktura słojów bali, z których wzniesiono 
ściany. Mająca tylko jednego właściciela, a zarazem powtarzająca się wciąż na nowo. 
Fotografi a ta jest więc metaforą powracającego życia. To mityczny korzeń biografi i 
Rozanowa. A także liść, który oderwał się od drzewa życia.

Rozanow nie urodził się jednak w Kostromie, ale w powiatowym miasteczku 
Wietługa na wschodnim krańcu guberni kostromskiej. I właśnie tam spędził pierw-
szych pięć lat. Wietługa leżała na wysokim brzegu niewielkiej rzeki o tej samej na-
zwie i pełniła funkcję lokalnego centrum administracyjnego oraz ośrodka handlo-
wego. Na horyzoncie rozpościerały się podmokłe, zalewane przez rzekę łąki, a za 
nimi wyrastały nieprzebyte lasy. Była to głucha kraina, gdzie rzadko spotykało się 
ludzi, za to przyroda była bogata – dawała drewno, smołę, futra, dziczyznę. W za-
gubionych w lasach wsiach żyli starowiercy, którzy niegdyś schronili się tu przed 
prześladowaniami. Do najbliższego dużego miasta było paręset kilometrów, więc 
życie płynęło własnym, leniwym torem.

Ojciec Rozanowa, Wasilij Fiodorowicz (1822–1861), pochodził z rodziny popów 
Jelizarowów i zakończył seminarium duchowne w Kostromie (nazwisko „Rozanow” 
otrzymał właśnie tam – taki był wówczas obyczaj). Wybrał jednak życie świeckie 
i pracę w administracji: kierował miejscowym leśnictwem w randze asesora kole-
gialnego, a przez pewien czas pełnił nawet funkcję starosty powiatu. Wspinaczkę 
po szczeblach kariery przerwała jednak przedwczesna i niespodziewana śmierć. 
Roza now był wówczas dzieckiem i właściwie nie pamiętał ojca: „Ojca nie widziałem 
i dlatego w ogóle, w żaden sposób go nie czuję i nigdy o nim nie myślę (naturalnie 
nie mogę «wspominać» tego, czego nie ma «w pamięci»)”2. Matka myśliciela, Na-
dieżda Iwanowna (1826–1870), wywodziła się zaś ze zbiedniałej szlachty: „Ciem-
niutka, maleńka, «ze szlacheckiego rodu Szyszkinów» (bardzo była z tego dumna) 
– zawsze poirytowana, zawsze smutna, jakoś wykończona, strasznie wykończona 

1 W. Rozanow, Opadłe liście, dz. cyt., s. 99.
2 Tamże.
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(dopiero później domyśliłem się tego)”3. Kiedy jej mąż zmarł, przeprowadziła się 
z dziećmi do Kostromy, gdzie kupiła uwieczniony na fotografi i dom: „Samo miasto 
to mieszanina wielkich, pięknych i nowych budynków państwowych oraz nieboga-
tych domów prywatnych, które na obrzeżach zamieniają się w rudery. Ja mieszka-
łem pośród ruder”4.

Śmierć Wasilija Fiodorowicza była wielkim ciosem dla Rozanowów. Renta, któ-
rą Nadieżda Iwanowna otrzymała po mężu, była nader skromna i nie wystarczała 
na utrzymanie dużej rodziny (Rozanow miał siedmioro rodzeństwa). Rozanowowie 
popadli w biedę. Pieniędzy nie zawsze starczało na bieżące potrzeby. Trzeba było 
podnajmować pokoje seminarzystom i liczyć każdy grosz. Z początku rodzina miała 
jeszcze krowę-żywicielkę, która dawała mleko, ale po pewnym czasie przestała to 
robić i została zarżnięta. Rozanow wspominał te czasy z rozrzewnieniem w jednym 
z listów do Ericha Gollerbacha z 1918 roku:

A krowa umarła.
Była podobna do mamusi, prawie że „z rodu Szyszkinów”. Niezbyt silna. Przestała dawać 
mleko. Stwardnienie wymion. Wezwano rzeźnika. Patrzyłem ze strychu na siano. Przywią-
zał ją za rogi do kozła albo czegoś innego. Długo macał sierść na potylicy. Wreszcie znalazł 
miejsce – – – – i uderzył, a ona upadła na kolana i ja też upadłem (żal, strach).
To straszne. Okropne: przecież KARMIŁA, a teraz ZARŻNĘLI ją. O, o, o… Smutek, los 
człowieczy (ubóstwo). A ciągle było mleczko. Dawała 4–5 dzbanów. Czarniutka, jednym 
słowem – „jak mamusia”.
Kisielek. Śmietanka. Twaróg. Masło. „Wszystko takie dobre”. Masło na Boże Narodzenie.
Mleko chodziłem sprzedawać sąsiadom. Podobnie jak maliny, agrest i ogórki z grządki. 
„Wszystko – chwała Bogu” – dopóki była „krówka”5.

Krowę ubito, a pieniędzy na nową nie było. Zresztą niewielkie środki z renty 
zawsze bardzo prędko się kończyły. Trzeba było uprawiać ogród, ponieważ tylko on 
mógł wyżywić, ale to oznaczało ciężką pracę fi zyczną, która często spadała na barki 
młodego Rozanowa:

Ja (pod przymusem) bez przerwy nosiłem nawóz do inspektów (wielki ciężar, wyrywał 
mi ręce, kolana się uginały). Następnie podlewanie (lżejsze, ale obrzydliwe, bo wyciągając 
wiadra ze stawku, zawsze oblewałem sobie spodnie). Potem – pielenie. Miałem 7, 8, 9 lat 
(praca – w porządku, ale nigdy nawet uśmiechu, nawet jednego słowa, czyli – katorżnicza)6.

Pomimo tych wysiłków, jak wspomina Rozanow, niekiedy w oczy zaglądał naj-
prawdziwszy głód:

3 Tamże.
4 В.В. Розанов, Старая и молодая Россия, Москва 2004, s. 216.
5 В.В. Розанов, В нашей смуте, Москва 2004, s. 367.
6 W. Rozanow, Opadłe liście, dz. cyt., s. 465.
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Pamiętam jak całymi tygodniami głodowaliśmy, a przez trzy dni jedliśmy tylko smażoną 
cebulę. Prosiliśmy o chleb nocujących u nas węglarzy. Po sam grób nie zapomnę jak raz 
znaleźliśmy gdzieś grosz i posłaliśmy Sieriożę po 1/4 funta czarnego chleba7.

Bieda kładła się cieniem na całym życiu. W domu brakowało harmonii, ciepła, 
uśmiechu, miłości. Rodzina była umęczona: „I cały dom był – ach!-ach!-ach! – 
mroczny i zły. I wszyscy byliśmy nieszczęśliwi. Jednak to, że «byliśmy nieszczęśliwi», 
zrozumiałem później. Wtedy zaś chciało się «na wszystkich złościć»”8. Być może 
również tutaj leży korzeń przyszłych poglądów myśliciela, sławiącego ciepło życia, 
intymność, rodzinę. Być może po części była to rekompensata za chłodne i głodne 
dzieciństwo.

Mrok panujący w domu obejmował zresztą cały świat. Rozanow zapamiętał Ko-
stromę jako tonącą we mgle i niekończącym się deszczu:

Deszcze… Wyobraźcie sobie, że głównym wspomnieniem, które pozostawiła we mnie Ko-
stroma, było wspomnienie padającego deszczu. Mieliśmy ogród, własny domek – wszystko 
to doskonale pamiętam. Ale o wiele mocniej zapamiętałem ów obraz drobnej mżawki, na 
którą patrzyłem z rozpaczą, kiedy wybiegłem na bosaka rano, jeszcze przed śniadaniem, 
na ganek. Pada chłodny, niewielki deszcz. Na niebie nie ma chmur, obłoków, całe jest szare, 
ciemne, monotonne, bez promienia, bez słońca, bez wszelkiej nadziei, niczego nie obiecu-
jące – tak okropnie było to oglądać. Nie będzie zabaw? Nie będzie spaceru? Oczywiście. Ale 
jednak nie brak dziecięcych radości był rzeczą najistotniejszą. Ta podniebna mgła wnikała 
w duszę i chciało się płakać, lamentować, denerwować się, oszukiwać, czynić zło albo (po 
dziecinnemu) „na złość”, nie słuchać się, być niegrzecznym. „Jeśli wszystko jest tak ohydne, 
to dlaczego ja miałbym zachowywać się porządnie?” (…) Wstrętna mgła! O, jak odpycha-
jące są te wspomnienia deszczowych tygodni, miesięcy, lat, całego dzieciństwa9.

Deszcz i mgła zagnieździły się więc nie tyle w Kostromie, ile w duszy młodego 
myśliciela. Brak harmonii, mrok i złość skłoniły go później do wniosku, że urodził 
się „nieładnie”:

Niektórzy ludzie rodzą się „ładnie”, inni – „nieładnie”.
Ja urodziłem się „nieładnie”10.

„Nieładny” los przeto. Zwichnięta biografi a. A jednocześnie – nad wyraz rozwi-
nięte życie wewnętrzne i wyobraźnia. Już w dzieciństwie miały objawić się charak-
terystyczne cechy Rozanowa:

Do cech mej młodości (dzieciństwa) zaliczyć trzeba pochłonięcie przez wyobraźnię. Ale 
to nie fantazjowanie, lecz zamyślenie. Wydaje mi się, że tak „zamyślonego chłopca” nigdy 
nie było. Ja „wiecznie myślałem”; o czym – nie wiem. Ale te marzenia nie były ani głupie, 
ani puste11.

7 Cyt. za: А.Н. Николюкин, Розанов, dz. cyt., s. 21.
8 W. Rozanow, Opadłe liście, dz. cyt., s. 100.
9 В.В. Розанов, Около народной души, Москва 2003, s. 148–149.
10 W. Rozanow, Opadłe liście, dz. cyt., s. 223.
11 В.В. Розанов, В нашей смуте, dz. cyt., s. 367.
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Deszcz wiecznie padał, a myśli wiecznie płynęły. Cóż bowiem innego pozostaje 
w świecie mrocznym i złym niż one? Po oceanie wyobraźni można żeglować bez 
końca, bez względu na kierunek wiatrów dobiegających z rzeczywistości.

W Kostromie Rozanow rozpoczął naukę w gimnazjum. Stało się to późno, kiedy 
miał już 12 lat, choć, jak wspomina, umiał już wówczas pisać „prawie bez błędów”12. 
Ale i szkoła nie przyniosła wyzwolenia. Przeciwnie, stała się kolejną „męką” – licząc 
już od egzaminów wstępnych:

Trzy rzeczy: tabliczka mnożenia, wyspy i półwyspy Europy, a także „Zmiłuj się nade mną, 
Boże”, były moją pierwszą dziecięcą męką. O, jak dobrze pamiętam te wieczory: starsi 
usiedli już pić herbatę, dymi gorące mleko, są jeszcze bułki i słodka cukiernica, a ja przed 
rozpoczęciem nauki w gimnazjum, w środku znojnego lipca siedzę na parapecie i powta-
rzam rozpaczliwie, jak papuga: „Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, obmyj mnie, 
a nad śnieg wybieleję”. Co się zaś tyczy geografi i, jeszcze trudniejszej, to bojąc się, że uciek-
nę z domu, zamykano mnie w dużym, pustym pokoju, a ja z nienawiścią w sercu szeptałem: 
„Nowa Ziemia, Spitsbergen, Irlandia, Wielka Brytania, Baleary i Pitiuzy, Korsyka, Sardy-
nia, Sycylia, Wyspy Jońskie i Kandia”13.

Słaby był z Rozanowa uczeń. Brakowało atmosfery i chęci do nauki. Przyszły 
myśliciel już wkrótce musiał powtarzać klasę:

Mając podręczniki tylko do niektórych przedmiotów, a przede wszystkim będąc zmuszo-
nym do wypełniania różnych obowiązków w domu, jak na przykład: palenie w piecu albo 
przyprowadzanie krowy, która wlazła do cudzego ogrodu, uczyłem się bardzo źle i pamię-
tam, że często z trudem pojmowałem, co się dzieje w naszej klasie i czego uczą się moi 
koledzy. Dlatego musiałem powtarzać drugą klasę14.

W 1870 roku zmarła schorowana Nadieżda Iwanowna. Czternastoletniego Roz-
anowa wziął na wychowanie jego starszy brat Nikołaj, który skończył wówczas Uni-
wersytet Kazański i otrzymał posadę nauczyciela w gimnazjum w Symbirsku.

Dla Rozanowa rozpoczął się tu zupełnie nowy okres w życiu. Wyrwany z mrocz-
nej atmosfery domu rodzinnego i wyzwolony od konieczności pracy w ogrodzie 
Rozanow odkrył na nowo samego siebie i cały świat: „Tam zaczęło się coś całkowi-
cie innego. Inna pogoda, inne ż y c i e. I ja sam też niemal od razu stałem się inny. 
Nastała druga «era» mego istnienia”15. Poza nauką w gimnazjum, do której nadal 
niezbyt się przykładał, a także pływania w wolnym czasie z kolegami łódką po jed-
nym z okolicznych dopływów Wołgi, Rozanowa pochłonęły w owym czasie książ-
ki. Pobyt w Symbirsku to były w istocie „dwa szalone lata lektur”16. Właśnie wtedy 
formowała się i dojrzewała osobowość Rozanowa: „dusza weszła we mnie, rosła we 
mnie, żyła we mnie!”17. Krąg jego lektur wyznaczali modni wówczas rewolucyjni 

12 В.В. Розанов, Природа и история, Москва–Санкт-Петербург 2008, s. 328.
13 В.В. Розанов, Около церковных стен, Москва 1995, s. 80.
14 В.В. Розанов, Юдаизм, Москва–Санкт-Петербург 2009, s. 273.
15 В.В. Розанов, Около народной души, dz. cyt., s. 149.
16 Tamże, s. 169.
17 Tamże.
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demokraci, pozytywiści i materialiści. Rozanow zaczytywał się pismami Dmitrija 
Pisariewa, Nikołaja Czernyszewskiego, Wissariona Bielińskiego, a także Henry’ego 
Buckle’a, Karla Vogta, Jeremy’ego Benthama, Jacoba Moleschotta czy Johna Willia-
ma Drapera. Z literatury zaś ponad wszystko cenił wówczas Nikołaja Niekrasowa. 
Największe jednak wrażenie wywarła na nim lektura Utylitaryzmu Johna Stuarta 
Milla. Zapamiętał z niej formułę, że „celem życia ludzkiego jest szczęście”18, i idea 
ta stała się przedmiotem jego „nieustannych rozmyślań”19 w kolejnych latach. Lek-
tury i odkryty świat idei wzbudzały w nim ogromny entuzjazm. Myśliciel czuł, jak 
gdyby urodził się na nowo: „Przybyłem do Symbirska z «niczym» (…), a opuści-
łem go ze «wszystkim»”20. Owo „wszystko” miało jednak określony charakter – było 
przeniknięte duchem pozytywistyczno-materialistycznych idei. Dlatego też Roza-
now napisał później w Opadłych liściach: „S y m b i r s k był miejscem narodzin mo-
jego nihilizmu”21. Myśliciel niejednokrotnie wskazywał jednak, że na tak popularny 
wtedy wśród „świadomych” gimnazjalistów „nihilizm” prócz wspomnianych lektur 
wpływ miała także formalna i „bezduszna” atmosfera panująca w gimnazjum:

Sposobili nas na policjantów, a wyszykowali konspiratorów; tworzyli popów, a wyszli z tego 
Büchnerzy; mieli nadzieję zobaczyć pokornych Akakijów Akakijewiczów, „sumiennych 
i dokładnych”, a ujrzeli burze i pioruny (…)22.

W 1872 roku Rozanow w ślad za starszym bratem przeniósł się do Niżnego 
Nowogrodu. Naukę kontynuował przez kolejnych sześć lat w miejscowym gimna-
zjum. Wciąż czytał wiele, ale z czasem stawał się bardziej krytyczny, a jego poglą-
dy zaczęły ewoluować. Przyszły myśliciel stopniowo oddalał się od pozytywizmu 
i materializmu. Uwielbiany wcześniej Pisariew wydawał mu się teraz „dziecinnym 
i nieciekawym”23. Zachwyt wzbudziła w nim natomiast Zbrodnia i kara, którą prze-
czytał niemal jednym tchem. Z entuzjazmem odebrał także wystąpienie przeciw 
pozytywizmowi Władimira Sołowjowa w rozprawie Kryzys cywilizacji zachodniej 
z 1874 roku.

Wciąż rozwijała się właściwa Rozanowowi skłonność do fantazjowania. Filozof 
wspomniał, jak często myśli przenosiły go daleko poza granice rzeczywistości. Nie-
kiedy wpadał w zamyślenie podczas lekcji i wyrywał go z tego stanu dopiero głos 
stojącego obok nauczyciela. Oto jeden z wielu przykładów właściwego Rozanowowi 
niekontrolowanego lotu na skrzydłach wyobraźni:

Pewnego razu, będąc gimnazjalistą, usiadłem na ławce (w parku miejskim) – i do tego 
stopnia wmyślałem się w gwiazdy, „coraz głębiej i głębiej”, „dalej i dalej”, że tylko z oddali 

18 В.В. Розанов, Юдаизм, dz. cyt., s. 276.
19 Tamże.
20 В.В. Розанов, Около народной души, dz. cyt., s. 168.
21 W. Rozanow, Opadłe liście, dz. cyt., s. 381.
22 В.В. Розанов, Около народной души, dz. cyt., s. 180.
23 В.В. Розанов, Юдаизм, dz. cyt., s. 275.
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uświadamiając sobie, że „jestem gimnazjalistą” i „w Niżnym”, zacząłem pytać sam siebie, 
łapiąc się za guziki munduru: „Czy to prawda, że j e s t e m  g i m n a z j a l i s t ą  i  k u p u j ę 
w  s ą s i e d n i m  k i o s k u  t a b a k ę, czy też ta koszmarna niemożliwość, gimnazjaliści 
itp., tabaka i cała reszta w ogóle nie istnieje, lecz jest tylko naszym snem, nieszczęs-
nym snem błądzącej ludzkości, istnieją zaś… Co…? Światy, kolosy, orbity, wieczność!!! 
Wieczność i  ja – nie dają się połączyć, ale Wieczność – widzę, a s a m jestem tylko 
przywidzeniem” (…)24.

Rozanow ukończył gimnazjum w 1878 roku, mając dwadzieścia dwa lata. Wyni-
kało to z tego, że późno rozpoczął naukę, a poza tym dwukrotnie musiał powtarzać 
klasę. Od dawna marzył już o uniwersytecie, który miał przynieść wyzwolenie od 
szkolnej rutyny. Marzenia spełniły się. Rozanow został przyjęty na Wydział Histo-
ryczno-Filologiczny Uniwersytetu Moskiewskiego.

Ale i uniwersytet okazał się w dużej mierze rozczarowaniem. Jak napisał po latach 
w Opadłych liściach: „Jak dobrze, że przespałem uniwersytet. Na wykładach dłuba-
łem w nosie, a na egzaminie odpowiadałem «ze ściąg». Czort z nim”25. Powody były 
dwa. Po pierwsze, Rozanow ponownie napotkał tu „ducha pozytywizmu”. Reprezen-
tował go przede wszystkim profesor fi lozofi i Matwiej Troicki, stronnik angielskiego 
empiryzmu, którego Rozanow określi później „nihilistą”26. Myśliciel usiłujący defi -
nitywnie przezwyciężyć swój młodzieńczy zachwyt pozytywizmem spotkał tu więc 
jego zdecydowanego zwolennika. Oczywiście dało się znaleźć także kontrprzykłady: 
Rozanow uczęszczał na wykłady dalekich od pozytywizmu historyków Władimira 
Gejre i Wasilija Kluczewskiego czy też slawisty Fiodora Busłajewa. O nich zachował 
dobre wspomnienia, ale to nie byli fi lozofowie, a więc nie mogli być odpowiedzią na 
fi lozofi czne poszukiwania młodego Rozanowa. Po drugie, Rozanow nie odnajdywał 
na uniwersytecie jedności poznania i jedności nauk, której potrzebę zaczął wówczas 
odczuwać. Zamiast niej napotykał wiele niepowiązanych z sobą dziedzin:

W 1882 roku, po ukończeniu Uniwersytetu Moskiewskiego oglądnąłem się myślą wstecz 
i byłem wstrząśnięty: czego właściwie się dowiedziałem? Czego w rzeczy samej uczył 
i  u s i ł o w a ł nauczyć uniwersytet jako „universitas scientiarum”, tzn. „powszechność, 
ogólność, uniwersalizm poznania”? Ależ n i c z e g o  p o d o b n e g o, niczego odpowiada-
jącego nazwie! U wszystkich, dosłownie u wszystkich profesorów, włączając w to „sławy” 
(istnieli i tacy), zupełnie brak było idei p o z n a n i a, idei n a u k i  j a k o  c a ł o ś c i (…)27.

Podczas studiów na uniwersytecie klarowały się poglądy myśliciela. Dawne 
lektury odeszły do lamusa. Myśliciel czytał teraz dzieła między innymi Aleksieja 
Chomiakowa, Iwana Kiriejewskiego czy Nikołaja Strachowa, a zatem słowianofi -
lów i poczwienników. Porzucił też dawny ateizm: „Zresztą od czasów uniwersytetu 

24 В.В. Розанов, Литературные изгнанники. Н.Н. Страхов и К.Н. Леонтьев, Москва 2001, 
s. 50.

25 W. Rozanow, Opadłe liście, dz. cyt., s. 183.
26 В.В. Розанов, Литературные изгнанники. Н.Н. Страхов…, dz. cyt., s. 28.
27 В.В. Розанов, Террор против русского национализма, Москва 2011, s. 209.
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(pierwszy rok) stale Go [Boga – M.M.] kochałem. Od czasów uniwersytetu nie po-
rzucałem już Boga, nie zapomniałem o Nim”28.

Właśnie podczas studiów Rozanow odkrył też własną „ideę”, której pozostanie 
wierny do końca życia. Odkrycie to wiązało się z ostatecznym przezwyciężeniem idei 
szczęścia jako celu ludzkiego życia, którą zaczerpnął od J.S. Milla jeszcze w gimna-
zjum. Jak bowiem przyznawał, wciąż znajdowała się ona w centrum jego światopo-
glądu: „rozmyślałem o tej jednej jedynej idei do 3. roku studiów na uniwersytecie”29. 
Przełom – „zwrotny punkt”30, który zadecydował o całym późniejszym rozwoju 
Rozanowa, nastąpił w 1880 roku. Wszystko dokonało się niespodziewanie i spon-
tanicznie. W późniejszych latach myśliciel kilkakrotnie powracał pamięcią do tego 
momentu. Przytoczmy tutaj dwa świadectwa. Pierwsze z nich pochodzi z listu do 
Ericha Gollerbacha, napisanego przez Rozanowa w sierpniu 1918 roku, a więc pod 
sam koniec życia. Okazuje się, że przełom nastąpił na Worobiowych Gorach w Mos-
kwie:

Wtedy, „podczas nabijania fajki”, doszło do mnie: po jakiego diabła J.S. Mill w y m y ś l a ł, 
p i s a ł, jaki jest „cel człowieka”, skoro „ja – j e s t e m” „rosnącym”, i muszę wiedzieć: „d o -
k ą d, w c o (Drzewo) rosnę, wzrastam”, a nie „co mam POSTAWIĆ” („sztuczna rzecz”, 
„taboret”) przed sobą.
I nagle – dzwony. „Pascha”. „Eureka, eureka”. Jedno słowo: POTENCJA („ziarno”) – RE-
ALIZUJE SIĘ. (…) Teraz już „dojdę do Nieba” (Boga). Religa, „Carat” (ustrój Rosji) – 
w s z y s t k o tutaj, w idei „potencji”, „że rośnie”31.

Drugie świadectwo pochodzi zaś z wydanej w 1913 roku książki Literaccy wy-
gnańcy, zawierającej korespondencję Rozanowa z Nikołajem Strachowem i Kon-
stantinem Leontjewem wraz z obszernymi komentarzami samego Rozanowa. Cyto-
wany poniżej tekst znajdujemy w jednym z komentarzy:

Cała książka O rozumieniu wyrosła w owej zaiste świętej godzinie, j e d n e j godzinie (pod-
czas nabijania fajki), kiedy przerwałem owo nabijanie i spojrzałem gdzieś przed siebie, 
a w moim umyśle destinationes oddzieliły się od metae i powstała między nimi przepaść… 
Wtedy w istocie powstał c a ł y mój światopogląd, który trwa d o  t e j  p o r y (57 lat): od-
dałem się nieskończenie destinationes, „jak Bóg pragnie”, „jak z nas rośnie”, „jak jest w nas 
w r o d z o n e” (idea „ziarna”, naczelna zasada całego O rozumieniu), i w sposób o s o b i -
ś c i e - w r o g i spojrzałem na metae, „zmienne”, „przypadkowe”, „w y m y ś l a n e przez 
człowieka, tego syna marnotrawnego”, który w ten właśnie sposób „g r y m a s i” i… „upa-
da”. Ta godzina („święta godzina”) uczyniła mnie szczęśliwym na kolejne dwa lata; przez 
dwa lata trwałem „w stanie Paschy”, „pośród bicia dzwonów” – zaprawdę „obleczony w bia-
łą odzież”, ponieważ ujrzałem destinationes – wieczne, ciągnące się od ziemi ku Niebu niby 
rośliny, których wierzchołki trzyma swą mocą Bóg, zaprawdę „B ó g  W s z e c h m o c n y”32.

28 W. Rozanow, Opadłe liście, dz. cyt., s. 150.
29 В.В. Розанов, Юдаизм, dz. cyt., s. 276.
30 Tamże, s. 277.
31 В.В. Розанов, В нашей смуте, dz. cyt., s. 369.
32 В.В. Розанов, Литературные изгнанники. Н.Н. Страхов…, dz. cyt., s. 115.
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W obu fragmentach Rozanow rozróżnia dwa typy celów, które może obrać sobie 
człowiek: naturalne, zawarte w nim samym, przyrodzone i dane („destinationes”), 
oraz sztuczne, a więc powstałe w rezultacie intelektualnej refl eksji („wymyślone”) 
lub przejęte z zewnątrz („metae”). Przejęta od Milla idea szczęścia jako naczelny cel 
życia ludzkiego, będąca dotąd idée fi xe Rozanowa, zostaje przezeń rozpoznana jako 
twór sztuczny:

Idea szczęścia (…) to idea wymyślona, stworzona przez człowieka, a nie odkryta przez 
niego; to tylko fi nalne uogólnienie celów, które człowiek stawiał przed sobą w historii, a nie 
cel dany mu przez naturę33.

Sztucznie wykoncypowana idea szczęścia miałaby być – jak pisał Rozanow 
w opublikowanym w 1890 roku tekście Cel życia ludzkiego – ideą fałszywą: „Myśl 
człowieka o organizacji życia na ziemi na podstawie zasady szczęścia jest fałszywa 
pod względem części składowych oraz jako całość”34. Rozanow więc defi nitywnie się 
od tej idei odcina i staje po stronie celów naturalnych, określanych jako immanen-
tne naturze ludzkiej. Celem ludzkiej natury okazuje się zaś sama ta natura. Podobnie 
też celem ludzkiego życia staje się ono samo. A zatem – jego rozwój, aktualizacja 
tkwiącej w nim p o t e n c j i: „Najgłębsza istota tej natury, ważniejsza niż właściwa jej 
rozumność, moralność czy wolność, polega na tym, że jest ona p o t e n c j a l n a”35. 
Życie jest więc procesem dynamicznym – rozwija się i rośnie. Przy czym tego wzro-
stu nie należy rozumieć tylko biologicznie – perspektywa biologii zostanie bowiem 
przez Rozanowa przekroczona. Wzrost jako naczelna cecha życia będzie w istocie 
dotyczył całego bytu. Ponadto pozwoli on przypisać życiu jako takiemu i „żywemu 
bytowi” boski charakter. Życie jako „dynamiczna energia” stanie się więc w wizji 
Rozanowa pomostem między światem „doczesnym” a Bogiem.

Właśnie tutaj, w rozpoznaniu „celów naturalnych”, skrywającej się w naturze 
„potencjalności”, a także dynamiki „wzrostu”, kryje się źródło fundamentalnej idei 
Rozanowa, która będzie przewijała się przez całe jego dzieło. A zatem, wbrew opi-
niom wielu komentatorów, jego fi lozofi a nie jest zbiorem nieprzystających do siebie 
części czy też mozaiką sprzecznych myśli. Nie, myśl Rozanowa to spójna koncep-
cja osnuta wokół powyższych idei, odkrytych u samego zarania drogi myślowej. 
A wszelkie transformacje albo „sprzeczności” będą tylko odbiciem „d y n a m i k i” 
oraz „p o l i m o r f i c z n o ś c i”36 samego życia i pomieszczą się w jej ramach. W ra-
mach odkrycia, że istotą bytu jest wzrost, że byt jest potencją tego wzrostu. Że życie 
przypomina wyrastające z nasiona drzewo. Właśnie wtedy, „nabijając fajkę”, Roza-
now po raz pierwszy natknął się na jego korzeń. Był to korzeń drzewa życia.

33 В.В. Розанов, Юдаизм, dz. cyt., s. 277.
34 В.В. Розанов, Эстетическое понимание истории, Москва–Санкт-Петербург 2009, s. 150. 

Cytowany tekst miał kilka redakcji. Jego pierwotny wariant został napisany przez Rozanowa jeszcze 
podczas studiów w 1882 roku.

35 Tamże, s. 152.
36 Tamże, s. 158.
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Pierwsza książka Rozanowa O rozumieniu. Próba zbadania przyrody, granic i we-
wnętrznej budowy nauki jako całościowej wiedzy ukazała się w Moskwie w 1886 
roku. Był to debiut w pełnym tego słowa znaczeniu, ponieważ wcześniej jej autor nie 
opublikował niczego, nawet jednego artykułu. Za pisanie książki Rozanow zabrał 
się bezpośrednio po ukończeniu studiów na uniwersytecie w 1882 roku i otrzyma-
niu posady nauczyciela w żeńskim progimnazjum w prowincjonalnym Briańsku. 
Miała ona być dlań gruntowną polemiką z samym sobą z lat gimnazjalnych, a tak-
że „z Uniwersytetem Moskiewskim”1. Rozanow pragnął też wyrazić w niej odkrytą 
na Worobowych Górach ideę. Myśliciel pisał pełen natchnienia i pasji, nie wątpiąc 
w sens pracy i przyszły sukces. Praca nad książką trwała trzy lata, a dobiegła koń-
ca w lipcu 1885 roku. Objętość tekstu była ogromna: czterdzieści siedem arkuszy 
wydawniczych. Rozanow wydał książkę własnym sumptem w nakładzie sześciuset 
egzemplarzy, przeznaczając na to równowartość bez mała siedmiu miesięcznych 
pensji nauczyciela.

Ambicje debiutanta nie były skromne. Książka miała dokonać przewrotu w na-
uce i fi lozofi i. Zdaniem Rozanowa przewrót taki był koniecznością, gdyż obie te 
dziedziny w ich ówczesnym kształcie miały błądzić: nie potrafi ły zaspokoić od-
wiecznego dążenia ludzkiego rozumu do zrozumienia całości bytu:

Skrytym uczuciem, które kierowało nami, kiedy stawialiśmy sobie za zadanie napisanie tej 
pracy, było uczucie niezadowolenia z obu tych form, w jakich, uwzględniając ich stopnio-
wą ewolucję w ciągu dziejów, przejawia się obecnie aktywność ludzkiego rozumu: nauki 
i fi lozofi i2.

Co było przyczyną podobnego „uczucia”? Wywołała je opozycja wobec pozyty-
wizmu, empiryzmu i utylitaryzmu, z którymi Rozanow zmagał się od lat. Nie roz-
patrując w swojej książce różnic między nimi, a także nie nazywając ich po imieniu, 
myśliciel stawiał im kilka ogólnych, a zarazem fundamentalnych zarzutów. Jego zda-
niem posługujące się tą metodologią nauka i fi lozofi a nie są zdolne do zrozumienia 
bytu w całości, do wglądu w głąb powiązanych ze sobą dziedzin oraz stworzenia 
całościowego obrazu świata. Poszczególne nauki zajmują się wyłącznie analizą „fak-
tów” i „zjawisk” z własnego podwórka, a pożądana „jedność poznania nie istnieje”3. 

1 В.В. Розанов, Литературные изгнанники. Н.Н. Страхов…, dz. cyt., s. 19.
2 В.В. Розанов, О понимании, Санкт-Петербург 1994, s. 528.
3 Tamże, s. 6.
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Rozdzielenie ludzkiej wiedzy na wiele funkcjonujących oddzielnie, każda dla siebie, 
dziedzin naukowych wyklucza możliwość namysłu nad światem jako całością:

Taki pogląd na naukę sprawia, że nie istnieje całościowe poznanie, nie istnieje nauka jako 
całościowe spojrzenie człowieka na świat i samego siebie. Istnieją tylko poszczególne na-
uki, które nie są rozgałęzieniami całości, ale zbiorami wiedzy na temat grup jednorodnych 
przedmiotów i zjawisk4.

W takim samym stopniu dotyczyło to także wzajemnego stosunku nauki i fi lozo-
fi i, które – jak pisał Rozanow – dzielił „głęboki antagonizm”5. Każda z tych dziedzin 
zmierzała w swoją stronę: „zamiast, osiągnąwszy zgodę, kroczyć ku wspólnym celom, 
nauka i fi lozofi a wciąż rozwijają się każda samodzielnie, negując się wzajemnie”6. 
Rozanowowi nie chodziło jednak o prostą syntezę naukowych osiągnięć wszyst-
kich dziedzin oraz fi lozofi i – stawka w tej grze była o wiele większa. Rzecz w tym, 
że tracąc z pola widzenia „całość”, wspomniane nauki, a także fi lozofi a, przestały 
zauważać i rozumieć również najogólniejszą cechę owej „całości”, a mianowicie: 
i s t n i e n i e jako takie. Perspektywę, z której staje się ono „widoczne”, zapewnia zaś 
tylko ontologia jako fundamentalna nauka o istnieniu. Tymczasem powyższe nurty 
traktowały ją po macoszemu lub uznawały za zbędną. Zajmowały się one wyłącznie 
poszczególnymi bytami lub wybranymi sektorami bytu, a problem istnienia jako 
takiego pomijały, traktując go jako „samozrozumiałą oczywistość”.

Przeciwstawiając się powyższym tendencjom, Rozanow postawił przed sobą za-
danie ich teoretycznego przezwyciężenia. Nie mogło to jednak polegać na samej 
ich krytyce – trzeba było zaproponować coś w zamian. Należało wprowadzić nową 
perspektywę hermeneutyczną, nową metodologię, która mogłaby się stać podstawą 
do wspólnych poszukiwań fi lozofi i i nauki, a przez to umożliwiłaby wgląd w całość 
wiedzy i ogląd całości bytu czy też istnienia. Powinna ona mieć charakter ontolo-
giczny, powinna również posiadać globalny zasięg i własciwości systemu. O rozu-
mieniu było odpowiedzią na te właśnie wyzwania.

Droga do ontologii wiodła jednak przez hermeneutykę. Taki bowiem charak-
ter miała wprowadzona przez Rozanowa nowa podstawa: r o z u m i e n i e. Wszelka 
aktywność ludzkiego rozumu miała się sprowadzać właśnie do niego: „J a k a k o l -
w i e k  b y ł a b y  d z i a ł a l n o ś ć  r o z u m u,  z a w s z e  b ę d z i e  o n a  w  s w o -
j e j  i s t o c i e  r o z u m i e n i e m  i  n i c  i n n e g o,  p r ó c z  r o z u m i e n i a,  n i e 
m o ż e  b y ć  j e j  c e l e m”7. Gestem tym Rozanow powołuje do istnienia nową 
platformę hermeneutyczną, w której obrębie mogłyby się spotkać i połączyć w har-
monijną całość wysiłki fi lozofi i i nauki. Rozumienie bowiem obejmuje je i zawiera 
w samym sobie: „R o z u m i e n i e jest nie tylko pewniejsze niż nauka i fi lozofi a, ale 
i obszerniejsze niż one”8. A zatem to rozumienie jako najogólniejsza i najpierwot-

4 Tamże, s. 57.
5 Tamże, s. 5.
6 Tamże, s. 6.
7 Tamże, s. 6–7.
8 Tamże, s. 7.
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niejsza zasada działania rozumu powinno zapewnić niezachwianą podstawę her-
meneutyczną do całościowego pojmowania bytu oraz natury ludzkiej na wszystkich 
poziomach i we wszystkich przejawach. Oto Rozanowowski ideał przyszłej nauki:

Jako rozumienie nauka jest uporządkowaną całością, której wszystkie części są z sobą har-
monijnie połączone i dążą we właściwym sobie naturalnym i koniecznym rozwoju do pew-
nych określonych i ostatecznych form. Ta wewnętrzna budowa nauki wypływa z samej jej 
istoty jako rozumienia9.

A czym jest samo rozumienie? Pojęcie to wydaje się niedefi niowalne, ponieważ 
usiłując je „zrozumieć”, automatycznie natrafi amy na koło hermeneutyczne. Pytając 
o sens rozumienia, już z góry jakoś je rozumiemy, a także rozumiemy, czym jest sam 
sens i samo to pytanie. Rozanowowskie rozumienie byłoby więc pewnego rodzaju 
„protopojęciem”, które miałoby warunkować pojmowanie każdego innego pojęcia. 
To pierwotne poruszenie rozumu ludzkiego, wywołane jego zetknięciem się ze świa-
tem zewnętrznym. Choć więc nie sposób opisać go bezpośrednio, można jednak 
zwrócić się ku niemu w sposób genetyczny, przyjrzeć się jego genezie oraz rozwo-
jowi – i tak właśnie postępuje Rozanow. Okazuje się to owocne z tego względu, że 
rozwój ten nie przebiega przypadkowo, lecz ujawnia wprost samą naturę i budowę 
rozumu, a także podstawowe idee w nim zawarte:

Jednym słowem, doświadczenie przekonuje, że odbierane przez rozum doznania oraz po-
wstające w nim wyobrażenia następują po sobie w pewnym ściśle określonym porządku, 
którego prawidłowości nie mogą naruszyć ani przyroda, ani sam człowiek10.

Zapytajmy przeto za Rozanowem, z czym styka się na samym początku ów wy-
nurzający się z niebytu rozum? Albo innymi słowy: na co natrafi a pierwsze porusze-
nie rozumienia? Odpowiedź Rozanowa na powyższe pytania jest bardzo wyraźna:

Pierwsze zetknięcie się rozumu ze światem zewnętrznym w sposób konieczny wywoła 
w nim p i e r w s z e poruszenie świadomości, którym będzie niezmiennie uświadomie-
nie sobie i d e i  c z y s t e g o  i s t n i e n i a: „c o ś  j e s t” – oto pierwsze słowa, które mówi 
sam sobie rozum, oto jego pierwsze poruszenie, pierwsze życie w nim. Idea czystego bycia 
wcześniej niż wszystkie inne pojawia się w rozumie i stanowi jego pierwszą realną treść, 
która zarazem posiada już formę. Żadna inna idea nie poprzedza jej, przeciwnie, to ona 
poprzedza wszystkie idee11.

A zatem u samego zarania rozum odkrywa, że „c o ś  j e s t”, przy czym akcent 
Rozanow stawia tu nie na „coś” (ponieważ jeszcze nie wiemy, „co” to jest; o istotę 
tego „czegoś” rozum zapyta dopiero w kolejnym kroku), ale na samo „jest” tego 
„czegoś”. Czyli na istnienie samo w sobie. Rozumienie na początku odkrywa więc 
istnienie jako takie. I w ten sposób istnienie staje się głównym „przedmiotem” ro-
zumienia.

9 Tamże, s. 58.
10 Tamże, s. 32.
11 Tamże.
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Odkrycie samego „jest” albo „czystego istnienia” równało się ponadto dla Roza-
nowa odsłonięciu znanej z późniejszej chronologicznie o kilkadziesiąt lat fi lozo-
fi i Heideggera „różnicy ontologicznej”: różnicy między byciem a bytem. Na mo-
ment ten zwrócił uwagę jako pierwszy dopiero sto lat po publikacji O rozumieniu 
Władimir Bibichin12, choć został on wyraźnie uwypuklony przez Rozanowa: „Tak 
więc rozumienie świata będzie i doskonałe, i pełne, kiedy pozna ono, po pierwsze, 
czym jest istnienie w ogóle, bez relacji do tego, co istnieje i w czym istnieje”13. Pró-
ba zrozumienia istnienia poza relacją z istniejącym oznacza, że oba te „zjawiska” 
różnią się „istnienia nie można mylić z istniejącym”14. Podobieństwo do Martina 
Heideggera narzuca się tu samo. „Bycie bytu samo nie «jest» bytem”15 – pisał Hei-
degger, uznając różne od bytu bycie za własną „rzecz myślenia”. Przypomnijmy sobie 
początek Bycia i czasu: 

Czy w dzisiejszych czasach dysponujemy odpowiedzią na pytanie, co właściwie rozumiemy 
pod słowem „bytujący”? W żadnym razie nie. Dlatego trzeba na nowo postawić pytanie 
o sens bycia16.

Rozanow mówi tu dokładnie to samo: niepomna istnienia fi lozofi a nie jest fi lo-
zofi ą we właściwym tego słowa znaczeniu. Jeśli nie rozumiemy, czym jest istnienie, 
to nie możemy stworzyć całościowej nauki o świecie i wszechświecie, nie potrafi my 
zrozumieć go w pełni i należycie. I dlatego: „Zrozumienie istnienia jest pierwszym 
i najtrudniejszym zadaniem nauki jako całościowego światopoglądu”17. To ono po-
winno się stać głównym „przedmiotem” fi lozofi i i nauki. Istnienie bowiem pozostaje 
czymś „bezwarunkowo pierwotnym”18 i przenika całość „Kosmosu”, różniąc się przy 
tym nieuchronnie od niego samego:

Ogólna nauka o istnieniu powinna poznać zjawisko przebywania w Kosmosie bez odnie-
sienia do samego Kosmosu i tego, co w nim jest. Zjawisko to zostaje tu wydzielone ze 
świata rzeczywistego i rozpatrywane samo w sobie jako coś samobytnego, przenikającego 
ten świat19.

Rzeczy istnieją o tyle, o ile „łączą się” z istnieniem; ale żeby pojąć, co to znaczy, że 
one istnieją, należy wpierw rozumieć wstępnie, czym jest samo istnienie, rozpatry-
wane bez związku z rzeczami, które czyni ono rzeczywistymi. Należy przeto zapytać 

12 В.В. Бибихин, К метафизике другого, „Начала” 1992, nr 3, s. 52–65; В.В. Бибихин, Другое 
начало, Санкт-Петербург 2003, s. 129–146. Zdziwienie potęguje to, że Bibichin zwrócił uwagę na ów 
kluczowy moment jako jedyny. U pozostałych komentatorów próżno go szukać.

13 В.В. Розанов, О понимании, dz. cyt., s. 106.
14 Tamże, s. 108.
15 M. Heidegger, Bycie i czas, przeł. B. Baran, Warszawa 2004, s. 8.
16 Tamże, s. 2. Dodajmy na marginesie, że owo „dziś” Heidegger pojmował w bardzo szerokim 

sensie: określa ono „epokę panowania metafi zyki”, której początków należy szukać już u Platona i Ary-
stotelesa.

17 В.В. Розанов, О понимании, dz. cyt., s. 127.
18 Tamże, s. 113.
19 Tamże, s. 107.
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o „istnienie samego istnienia”20. To ono bowiem funduje wszelką realność, a zatem 
jest wieczne i nie może zniknąć. Rozanow powtarza tu znane tezy Parmenidesa:

Tak więc niepodobna unicestwić istnienia – jest ono wieczne, chociaż rzeczy pojawiają się 
i znikają; a zatem to nie ono istnieje w rzeczach, ale rzeczy w nim; raz toną one w nim, raz 
wynurzają się z niego, a raz zmieniają się w nim, lecz ono samo pozostaje nieruchome21.

Wniosek ten poprzedza jednak nader osobliwy fragment, który zdaje się nie 
mieścić w horyzoncie wywodzącej się od Parmenidesa ontologii:

Z jednej strony obserwując rzeczywistość, zmuszeni jesteśmy myśleć i mówić: „tego nie 
ma, to nie istnieje”, a zatem „j e s t  n i e i s t n i e n i e  t e g o”; z drugiej strony „z tego, że 
j e s t  n i e i s t n i e n i e,  w y n i k a, że o n o istnieje, tzn. zawiera w sobie istnienie, a zatem 
nie zawiera w sobie niczego innego prócz i s t n i e n i a”, tak więc „n i e i s t n i e n i a  n i e 
m a,  a  j e s t  t y l k o  i s t n i e n i e”22.

Klasyczna logika staje się tu bezsilna. Istnienie nie podlega bowiem pod „rachu-
nek istniejących przedmiotów”, gdyż poprzedza zarówno je same, jak i logikę, która 
je zakłada. Zatem: „Okazuje się jasne, że jeśli jest nieistnienie, to jest ono istnieniem, 
ponieważ jest”23. Mówiąc: „nieistnienie jest”, Rozanow nieświadomie powtarza tezę 
sofi sty Gorgiasza: „οὐδέν ἔστιν” – „nic jest”. Pojęte w sposób radykalnie ontologicz-
ny istnienie staje się pierwotną „matrycą” wszelkiego bytu i niebytu, a także sen-
su i bezsensu. Obejmuje wszystko, nawet samo „nic”: „i tylko wtedy, kiedy zniknie 
samo istnienie, nie zostanie już nic – nie będzie nawet pustki, nie będzie nawet sa-
mego tego n i c”24.

Skoro więc istnieją zarówno „nic”, jak i „coś”, istnienie musi się przejawiać na 
różne sposoby. Rozanow wprowadza tu pojęcie „ujawniania się”, przypominające 
Heideggerowską parę „skrytość” i „nieskrytość”:

Istnienie we wszystkich przypadkach pozostaje niezmiennym i tożsamym ze sobą, 
ale nieujawnionym [не обнаруженным], ujawniającym się [обнаруживающимся] 
i ujawnionym [обнаруженным] dla zmysłowego doświadczania człowieka, jawiącym się 
[проступающим] przed nim – nie umiemy znaleźć bardziej wyrazistego terminu25.

Istnienie ujawnia się więc albo skrywa. Oznacza to, że rozumiemy go na sposób 
czasownikowy, a nie rzeczownikowy. Nie jako byt i nie jako proces, ale jako ich 
ontologiczną podstawę, jako „czasownikowy sens” wszelkiego bytu. I właśnie zrozu-
mienie tak pojętego istnienia jest według Rozanowa „pierwszym i najtrudniejszym 

20 Tamże, s. 108.
21 Tamże, s. 129.
22 Tamże, s. 128.
23 Tamże.
24 Tamże, s. 108.
25 Tamże, s. 130. Użycie słowa „zmysłowy” jest tu oczywiście jawnym błędem w rozumowaniu, 

które popełnia Rozanow. Podobnych błędów, wynikających z pomieszania porządku ontologicznego 
z ontycznym, jest zresztą w O rozumieniu znacznie więcej. Dalej poruszę ten problem.
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zadaniem nauki”. Zaiste niezwykłe to zadanie jak na wiek pozytywizmu. Trzeba jed-
nak potraktować je bardzo poważnie, powiada Rozanow, ponieważ bez zrozumienia 
istnienia, rozumienie wszystkich innych rzeczy pozbawione jest swojej ontologicz-
nej podstawy, a zatem, by tak rzec, wisi w powietrzu… 

Niestety już trochę dalej i wbrew deklaracjom Rozanow sam zaczyna mylić ist-
nienie z istniejącym. Zastanawia się bowiem, czy istnienie nie jest aby „iluzją rozu-
mu ludzkiego” (?), a jeśli „istnieje rzeczywiście” (?), to nie można wykluczyć, że jego 
natura jest tylko „subiektywna, tzn. zawiera się ono wewnątrz świadomości”26 (?). 
Stawia ponadto pytanie o możliwość dowiedzenia „obiektywności i rzeczywistości 
istnienia”27 (?). Wreszcie wiąże istnienie z przestrzenią jako jego warunkiem28 (?). 
Podkreślmy, że mowa tutaj wciąż o „czystym istnieniu”, o samym „jest”, a nie o żad-
nym istniejącym bycie, żadnej rzeczy, choćby nawet miałby to być cały wszechświat. 
Powyższe rozważania zawierają w sobie wiele rażących błędów albo raczej jeden i ten 
sam błąd powtarzany w kolejnych konfi guracjach – jawny błąd pomieszania pytania 
o istnienie z pytaniem o istniejące, przed którym sam autor dopiero co przestrzegał. 
Jeśli sięgnąć po terminologię Heideggera, nazwalibyśmy go błędem pomieszania on-
tologii z ontyką. Wszak mówiąc o iluzji, rzeczywistości, świadomości, subiektywno-
ści, obiektywności czy przestrzeni, Rozanow każdorazowo ujawnia poprzedzające je 
rozumienie samego istnienia. Aby zrozumieć ich sens, trzeba bowiem rozumieć sens 
istnienia. Wszystkie powyższe określenia pozostają więc wtórne wobec ontologicz-
nie pojętego istnienia, wszystkie skrywają je w sobie, a zarazem zasłaniają je sobą. 
To istnienie je poprzedza, a nie one poprzedzają istnienie. Tym samym dopiero co 
dokonane odkrycia Rozanowa, świadczące o jego autentycznej przenikliwości onto-
logicznej, chwilę później zostają zaprzepaszczone. Są świadectwem nierozumienia 
tego, co przed momentem zostało wskazane jako najważniejsza „rzecz rozumienia”. 
W tym miejscu drogi Rozanowa i Heideggera się rozchodzą. Odkrycia rosyjskiego 
myśliciela pozostają niestety jedynie świadectwem jego przenikliwej intuicji, której 
on sam nie zdołał do końca zrozumieć i teoretycznie wykorzystać. Zamiast pytać 
o istnienie, Rozanow zaczyna tu pytać o istniejące, gubiąc z pola widzenia różnicę 
między nimi. Tak, z nielicznymi wyjątkami, będzie już do końca książki.

Istnienie miało więc być pierwszą „ideą”, na którą natrafi a budzący się rozum. 
W dalszych krokach odkrywa on kolejne „pierwotne” i „niesprowadzalne jedna do 
drugiej”29 idee: istoty, cechy, przyczyny, celu, podobieństwa i różnicy, ilości. Jak już 
wspominałem, idee te oraz ich następstwo nie są dziełem przypadku i nie pochodzą 
z doświadczenia, lecz poprzedzają doświadczenie, a zatem przypominają Kantow-
skie kategorie. Innymi słowy, rozum ludzki nie jest tabula rasa – zawiera on w sobie 
transcendentalny zestaw idei, które warunkują wszelkie doświadczenie. Rozanow 

26 Tamże.
27 Tamże.
28 Tamże, s. 110. I dopiero ten właśnie dotyczący przestrzeni moment słusznie wypomina mu Bibi-

chin, nie wspominając jednak o wszystkich poprzednich momentach, w których Rozanow błądzi w nie 
mniejszym stopniu. Zob. В.В. Бибихин, К метафизике другого, dz. cyt., s. 56.

29 В.В. Розанов, О понимании, dz. cyt., s. 41.
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nazywa te idee s c h e m a t a m i: „już przed zmysłowym doświadczeniem i zetknię-
ciem się ze światem w rozumie człowieka tkwią schematy idei, gotowych objąć sobą 
świat”30. Budzący się rozum odkrywa je kolejno w samym sobie i na ich podsta-
wie porządkuje własne doświadczenie. Rozum okazje się więc swoistym centrum 
schematów rozumienia. Co więcej, autor O rozumieniu, nie dostrzegając żadnych 
wątpliwości, które mogłyby się tu pojawić, stwierdza arbitralnie, że schematy te od-
powiadają światu zewnętrznemu:

P o z n a n i e  j e s t  m o ż l i w e  i  i s t n i e j e  d l a t e g o,  ż e  s c h e m a t y  r o z u m i e -
n i a  w ł a ś c i w e  r o z u m o w i  p o k r y w a j ą  s i ę  z  a s p e k t a m i  b y t u  l e ż ą c e g o 
p o z a  n i m31.

Rozum ma zatem charakter „kosmiczny”, a kosmos charakter „rozumowy”32 – 
obie strony odpowiadają sobie wzajemnie, gdyż schodzą się w istnieniu, jak ujął to 
Bibichin, „dającemu światu b y ć, a rozumowi r o z u m i e ć”33. Tym samym trans-
cendentalizm zostaje tu przez Rozanowa przełamany. Transcendentalne schematy 
rozumu pokrywają się z metafi zycznymi aspektami bytu. Fenomeny odbijają w so-
bie noumeny, a Kantowska „rzecz sama w sobie” okazuje się rzeczą zbędną. Nie spo-
sób wykroczyć poza schematy rozumu, zauważa Rozanow34, ale i nie ma potrzeby 
tego czynić, skoro mają one charakter kosmiczny: „Rozum to jakby świat wyrażony 
w symbolach, a świat to jakby rozum wyrażony w rzeczach”35. Co więcej, Rozanow 
sugeruje, że rozum i kosmos są związane z sobą genetycznie:

Jak gdyby ten cały swój nieskończenie długi i nieskończenie złożony rozwój kosmos do-
konał tylko po to, żeby stworzyć ów zagadkowy rozum i niczym w nasieniu skupić w nim 
wszystko, co sam zawierał on w sobie od zarania; albo jak gdyby sam rozum ujawniał się 
w tym świecie przedmiotów podobnie do tego, jak zawartość nasiona ujawnia się w rośli-
nie, która z niego wyrasta36.

Praźródło wzajemnej odpowiedniości rozumu i kosmosu skrywa się w mroku. 
Wpada weń tylko jeden promień światła – światło dopiero co użytej metafory n a -
s i o n a. Metafora ta okaże się nader użyteczna hermeneutycznie – i to nie tylko w de-
biutanckiej książce O rozumieniu, ale także w całej twórczości Rozanowa. Odsłania 
ona niezwykle istotny dla Rozanowa aspekt bytu: jego zdolność do rodzenia no-
wych bytów, zdolność do mnożenia istnienia oraz zdolność do skupienia jego istoty 
w formach potencjalnych, będących właśnie swoistymi „nasionami bytu”. W tym 
sensie rozum okazuje się więc niczym nasiono zrodzone przez wszechświat, a jego 
rozwój, postępy w rozumieniu – wzrostem rośliny odwzorowującej swą strukturą 

30 Tamże, s. 51.
31 Tamże, s. 54.
32 Tamże, s. 51.
33 В.В. Бибихин, К метафизике другого, dz. cyt., s. 55.
34 В.В. Розанов, О понимании, dz. cyt., s. 54.
35 Tamże, s. 51.
36 Tamże.

PROOF

Plik do indeksu



Drzewo życia. Fenomen Wasilija Rozanowa38

Plik do indeksu

budowę wszechświata. Metafora nasiona kryje w sobie ponadto kluczowe dla Roza-
nowa pojęcie, które pojawiło się już w poprzednim rozdziale: p o t e n c j a l n o ś ć. 
Ideę potencjalności Rozanow nazwał w liście do Strachowa z 1889 roku „najważ-
niejszą w moim życiu, wyrażającą moją ostateczną i główną myśl”37. Przede wszyst-
kim określa ona status ontologiczny rozumu oraz istniejących w nim schematów:

Owo centrum schematów rozumienia posiada istnienie p o t e n c j a l n e, ponieważ przed 
doświadczeniem świata zewnętrznego jest ono pozbawione wszelkiego rzeczywistego ist-
nienia i okazuje się jedynie warunkiem, jedynie możliwością rzeczywistego bycia, a przy 
tym taką, która nieuchronnie i koniecznie staje się rzeczywistą podczas pierwszego kontak-
tu z tym, co leży poza rozumem38.

Rozum oraz schematy istnieją pierwotnie w sposób potencjalny, a proces rozu-
mienia okazuje się ich aktualizacją. Ów stan wyjściowy Rozanow nazywa „skrytym 
przedistnieniem”39 i obdarza go ontologiczną realnością: „w sensie «istnienia» bycie 
potencjalne jest tak samo realne jak to rzeczywiste, tyle że ta jego realność jest in-
nego rodzaju niż w bycie rzeczywistym”40. A dzięki czemu następuje ontologiczna 
konwersja bytu potencjalnego w byt rzeczywisty? Dzieje się tak ze względu na to, 
że potencje „zawierają w sobie skrytą żywotność, tzn. zdolność, a niekiedy również 
dążenie do rozwoju w formach, które są w nich z góry ustalone”41. Potencje z natury 
swojej zdolne są więc do samourzeczywistnienia. Po raz kolejny najlepiej obrazuje 
to metafora nasiona i wyrastającej zeń rośliny:

Jest niewątpliwe, że w nasionie roślina nie posiada jeszcze realnego istnienia, a zarazem 
niewątpliwe jest, że istnieje ona w nim potencjalnie wraz ze wszystkimi swoimi przyszłymi 
formami i charakterystycznymi cechami, rodzajowymi i gatunkowymi42.

Tak jak z nasiona wyrasta roślina, tak też rozwija się rozum ludzki. Jak pisał Roza-
now w liście do Strachowa w 1888 roku: „Rozum jest określony jako p o t e n c j a 
rozumienia, a to ostatnie jest w nim tak samo przedustanowione w swoich formach, 
jak w nasionie przedustanowiona jest forma rośliny, która zeń wyrasta”43. Proces 
rozwoju rozumu polega na rozumieniu, które zatacza coraz szersze kręgi i aktuali-
zuje kolejne schematy zawarte w rozumie-nasionie. Cały proces zaczyna się od idei 
istnienia, która również pierwotnie istnieje w stanie potencjalnym: „Wszystkie te 
schematy schodzą się, niczym we wspólnym centrum, w potencji idei istnienia – 
prostej i nierozkładalnej, będącej czystą zdolnością do stworzenia tej idei”44. Aktua-
lizacja idei istnienia („że coś j e s t”) to pierwszy akt budzącego się rozumu, pierwszy 

37 В.В. Розанов, Литературные изгнанники. Н.Н. Страхов…, dz. cyt., s. 206.
38 В.В. Розанов, О понимании, dz. cyt., s. 33.
39 Tamże, s. 118.
40 Tamże.
41 Tamże, s. 44.
42 Tamże, s. 33.
43 В.В. Розанов, Литературные изгнанники. Н.Н. Страхов…, dz. cyt., s. 153.
44 В.В. Розанов, О понимании, dz. cyt., s. 52.
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błysk rozumienia. To moment, w którym istnienie dostrzega samo siebie. Oto więc 
pełna defi nicja rozumu:

R o z u m  j e s t  p o t e n c j ą  s k ł a d a j ą c ą  s i ę  z  p o t e n c j i  i d e i  i s t n i e n i a, 
p o l e g a j ą c e j  n a  c z y s t e j  z d o l n o ś c i  d o  s t w o r z e n i a  t e j  i d e i,  a  t a k ż e 
z e  z b i e g a j ą c y c h  s i ę  w  n i e j  n i c z y m  w  c e n t r u m  s c h e m a t ó w  r o z u -
m i e n i a,  b ę d ą c y c h  p o t e n c j a m i  p o s i a d a j ą c y m i  u k r y t ą  ż y w o t n o ś ć, 
k t ó r a  b u d z i  s i ę  w r a z  z  p r z y j ę c i e m  p i e r w s z e g o  w r a ż e n i a  p r z e z  t o 
c e n t r u m  i  p r z e j a w i a  s i ę  w  c z y s t y m  d ą ż e n i u  o r a z  w  c z y s t e j  z d o l -
n o ś c i  d o  t w o r z e n i a  i d e i  o d p o w i a d a j ą c y c h  a s p e k t o m  i s t n i e j ą c e -
g o  i  z a w i e r a j ą c y c h  ł ą c z n i e  j e g o  p e ł n e  r o z u m i e n i e45 [wyróż. oryg.].

Zdanie jest zawikłane, ale jego sens jasny. Rozum jest dążącą do urzeczywistnienia 
potencją rozumienia bytu. Idea istnienia jest samourzeczywistniającą się poten-
cją. Istnienie „istnieje” z tej prostej przyczyny, że istnieć może. To samo dotyczy 
kolejnych idei – „schematów” rozumu, które stopniowo aktualizują się. Zdolność 
do aktualizacji własnych potencji oznaczała też, że rozum ma charakter „ż y w y 
i  o r g a n i c z n y”46.

Potencjalność i metafora nasiona dotyczą jednak nie tylko rozumu, ale także 
świata. Również świat bowiem jest dla Rozanowa nasionem, z którego wyrasta drze-
wo. Byt rozwija się, cechuje go dynamika. Aktualizacja potencji jest zasadą odno-
szącą się zarówno do bytu jako całości, jak i do jego poszczególnych części. Świat to 
„inkubator” istnienia, gdyż pierwszym nasionem jest właśnie samo istnienie. Istnie-
nie posiada nasienny charakter, jest płodne, gdyż zawiera w sobie przyszłość, która 
rośnie z przeszłości. Byt jest wielością potencji. W perspektywie kosmologicznej 
świat dzieli się przeto niejako na dwie części: tę, która zdążyła się już urzeczywistnić 
i zaistnieć, oraz tę, która wciąż jeszcze pozostaje potencjalną, lecz zdolną do urze-
czywistnienia. Co więcej, jak twierdzi Rozanow: „skrytych i niewidzialnych form 
przedmiotów i zjawisk jest o wiele więcej niż widzialnych i obserwowanych”47. Świat 
jest urzeczywistniającą się potencją: „Byt nieustannie zwycięża i zastępuje niebyt”48.

Jednak aby nasiono puściło pierwszy pęd, a następnie wyrosła z niego roślina, 
potrzebny jest kontakt ze światem zewnętrznym („ziemią”): „Obie potencje zaczy-
nają się łączyć: materia nasiona oddziela się od niego samego i g n i j e, ale zastępuje 
ją materia ziemi – nasiono w z r a s t a”49. Konieczne jest więc zetknięcie się przynaj-
mniej dwóch różnorodnych elementów: nasiona i ziemi albo też rozumu i świata. 
Ponieważ pierwszy przebłysk rozumienia, że świat istnieje, równa się pierwszemu 
pędowi rośliny, które wyłania się z obumarłego nasiona niczym z nicości. Roślina 
rośnie, aż sama zrodzi nasiona i cały cykl będzie mógł się powtórzyć: „kończąc swo-

45 Tamże, s. 53.
46 В.В. Розанов, Литературные изгнанники. Н.Н. Страхов…, dz. cyt., s. 216.
47 В.В. Розанов, О понимании, dz. cyt., s. 118–119.
48 Tamże, s. 124.
49 Tamże, s. 144–145.
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je rzeczywiste istnienie, roślina powraca do stanu wyjścia”50. Roślina rodzi z siebie 
potencję, z której sama powstała. Oznacza to też w konsekwencji, że śmierć nie ist-
nieje: „Śmierć faktycznie nie jest zagładą, ale powrotem rzeczywistości do własnych 
potencji”51. Świat jest więc cyklem potencji i ich aktualizacji. Myśl ta będzie się prze-
wijała przez całą twórczość Rozanowa.

Po latach Rozanow pisał o swojej debiutanckiej książce: „Przecież całe O rozu-
mieniu przesiąknięte jest u mnie «stosunkiem z i a r n a i wyrastającego zeń d r z e -
w a», a w istocie po prostu – w z r o s t u,  ż y w e g o  w z r o s t u. «Rośnie» – i tyle”52. 
Dodajmy jednak, że nie tylko O rozumieniu jest nią przesiąknięte. Wspomniana 
metafora odegra decydującą rolę nie tylko w debiutanckiej książce Rozanowa, ale 
także w całej jego myśli. Stanowi ona w istocie klucz do jego wielopłaszczyznowej 
twórczości – od pierwszego dzieła po ostatnie. Rozanow odkrył ową myśl, „nabi-
jając fajkę” na Worobiowych Wzgórzach. To właśnie tam znajduje się źródło czy 
też „korzeń” nici przechodzącej przez całe dzieło Rozanowa i wiążącej je w jedną, 
spójną logicznie całość – wbrew wciąż powtarzanym tezom o jego nieredukowal-
nej „nieciągłości”, „niekonsekwencji” i rozrywającym je na nieprzystające do siebie 
części „sprzecznościom” i „samozaprzeczeniom”. Oznaczałoby to więc, że często lek-
ceważona i pomijana debiutancka praca Rozanowa zawiera w sobie „nasiona” jego 
przyszłej myśli. Tak faktycznie jest.

Odkrycie idei potencjalności miało jeszcze jedną teoretyczną konsekwencję. 
Rozanow zauważył, że skoro byt posiada swoją własną dynamikę, „rośnie niczym 
drzewo”, można zadać pytanie o kierunek tego wzrostu. Czy jest on ślepy, czy też 
kieruje nim określona logika i zmierza on do pewnego celu? Biorąc za podstawę 
fakt „doskonalenia się” form przyrody, o którym „przekonuje nas paleontologia”53, 
Rozanow doszedł do wniosku, że przyrodę oraz bycie w całości charakteryzuje c e -
l o w o ś ć:

Niemożliwe jest takie połączenie nieświadomych sił przyrody i elementów materii, przy 
którym ich współdziałanie zrodziłoby coś planowego lub konsekwentnie ewoluującego; 
(…) możliwość takiej „gry przyrody” jest tak mało prawdopodobna jak to, że spadające 
z drzewa liście ułożyłyby się w prawidłowe fi gury geometryczne (…). Tak więc prawie nie 
sposób nie zgodzić się, że to, co rozumne, może być dziełem wyłącznie rozumu, to, co 
planowe – wyłącznie planu, to, co dąży do czegoś – wyłącznie celu, a zatem jeśli istnieje 
coś podobnego w przyrodzie, to istnieją w niej również rozum, plan i cel, choć nie są one 
nam znane54. 

50 Tamże, s. 145.
51 Tamże.
52 В.В. Розанов, В нашей смуте, dz. cyt., s. 369.
53 В.В. Розанов, О понимании, dz. cyt., s. 260–261.
54 Tamże, s. 258.
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Rozwój nie polega więc na ślepej grze przypadków, twierdził Rozanow, sprzeci-
wiając się tym samym założeniom Darwinowskiego ewolucjonizmu55. Byt zmierza 
do pewnego celu, choć nie wiemy dokładnie, co to za cel:

Skoro więc istnieje w nim celowość, wiemy, że w fi nale kosmicznego rozwoju pojawi się coś 
godnego i wielkiego – i będzie można pojąć, dlaczego powstał ów świat oraz po co rozwijał 
się przez tyle wieków w przeszłości, a wraz z tym przelotna teraźniejszość i nasze życie 
otrzymają wyższy sens oraz znaczenie głębokiej wszechświatowej konieczności56.

Argument na rzecz celowości bytu ma więc charakter nie tylko teleologiczny, 
ale także, a może nawet przede wszystkim, egzystencjalny. Warto przedstawić sze-
rzej rozważania Rozanowa na ten temat, ponieważ mają one odkrywczy charakter, 
a przy tym pozostają zupełnie nieznane.

Zdaniem myśliciela świat pozbawiony rzeczonej celowości nie byłbym niczym 
więcej niż „wielki żart” albo „uśmiech idioty”57. W świecie pozbawionym sensu 
rozumne istoty nie mogą istnieć, twierdzi Rozanow. Jedynym lekarstwem byłoby 
wówczas samobójstwo:

Wszystko, co posiada nie tylko zewnętrzny wygląd człowieka, ale i jego ducha, powinno 
odrzucić ów bezsens, porzucić jego bezcelowy kołowrót – i to będzie ostatni, konieczny 
i godny akt jego rozumnej woli58.

Samobójstwo zatem wynikałoby tu z samego tylko zrozumienia, że świat po-
zbawiony jest sensu! Ontologia nie jest przeto tylko abstrakcyjną nauką o istnieniu. 
Ontologia nie jest także niewinną zabawą. Zależy od niej samo istnienie człowieka: 
„wiele abstrakcyjnych pytań pozostaje ściśle związanych (…) z samym istnieniem 
ludzkiego życia”59. Jeśli więc świat nie ma żadnego sensu, będzie to oznaczało „fi nis 
humani generis”60 – kres człowieka. I jak pisze Rozanow: „Tę rozpacz da się już głu-
cho wyczuć w dzisiejszych pokoleniach, choć nikt nie uświadamia sobie jasno jej 
źródła”61. Byłaby to zatem rozpacz ontologiczna czy też egzystencjalna – i można by 
ją połączyć z „nastrojami” ducha ludzkiego, o których dalej wspomina Rozanow: 
„N a s t r o j e to uczucia o nadzwyczajnie ogólnym charakterze, (…) całkowicie po-
zbawione swojego obiektu”62. Nastroje „jawią się” nieoczekiwanie i „bez przyczyny”, 

55 Polemikę ze ewolucjonizmem Darwina myśliciel przeprowadził również w opublikowanym 
w 1889 roku artykule Problem pochodzenia gatunków, a także w wydrukowanym w roku 1896 tekście 
Teoria Karola Darwina wyjaśniona na podstawie osobowości jej autora. Zob. В.В. Розанов, Природа 
и история, dz. cyt., s. 12–43.

56 В.В. Розанов, О понимании, dz. cyt., s. 264.
57 Tamże, s. 265.
58 Tamże.
59 Tamże, s. 266.
60 Tamże, s. 265.
61 Tamże, s. 266.
62 Tamże, s. 329.

PROOF

Plik do indeksu



Drzewo życia. Fenomen Wasilija Rozanowa42

Plik do indeksu

będąc „czystymi wytworami ducha”63. W tym miejscu znowu kłania się Heidegge-
rowskie dzieło Sein und Zeit.

Człowiek nie może więc żyć w świecie pozbawionym celu, tak jak nie może żyć 
bez rozumienia, wyznaczającego, zdaniem Rozanowa, jego najgłębszą istotę. Gra to-
czy się tu więc nie tylko o „reformę nauki i fi lozofi i”, ale także o „być albo nie być” 
człowieka, a pytanie o istnienie i celowość świata jest dla Rozanowa ważniejsze niż 
wszelkie, tak modne wówczas, „kwestie społeczne”.

Bardzo ciekawe, ontologiczno-egzystancjalne intuicje Rozanowa ujawniają rów-
nież jego rozważania na temat przyczyn upadku religii we współczesnym mu świe-
cie. Po raz kolejny przypominają one myśl Heideggera: tym razem jego wywody 
o „zapomnieniu bycia”: zasłonięciu go przez byt oraz planetarne „panowanie tech-
niki”. Rozanow pisał:

Śmiemy twierdzić, że żadna ateistyczna książka nie odwodzi tak wielu ludzi, i to bezpo-
wrotnie, od myśli o Religii, jak oddala od niej każda położona nitka kolei żelaznej lub każda 
nowa wielka manufaktura64.

Przyczynami kryzysu religii nie są więc otwarta walka z nią ani wszelkie herezje. 
Krytyka Rozanowa nie ma też wymiaru moralnego czy sentymentalnego, jak mo-
głoby się wydawać przy powierzchownym spojrzeniu. Przyczyny upadku religijno-
ści są bardziej złożone:

Człowiek bardzo głęboko pogrążył się w życie, już nigdy nie pozostaje sam na sam ze sobą. 
Nie myśli o tym, co wewnątrz niego, ponieważ w każdej chwili zmuszony jest myśleć o tym, 
co na zewnątrz65.

Jeśli przełożymy to na język ontologii, przyczyna okaże się następująca: czło-
wiek nie myśli już o istnieniu, ponieważ wciąż rozmyśla o istniejącym. I wynika 
to z samych „dziejów istnienia”, które usuwa się z pola widzenia na rzecz wszech-
władnego i potężniejącego wciąż bytu. „Kolej żelazna” oraz „manufaktura” poprzez 
uprzedmiotowienie przyrody przesłaniają istnienie i religię66. Byt czy też „życie” 
jako „wrzucenie” w ów byt stają się wyłączną sferą „poznania” produkowanego przez 
naukę: „sama nauka już dawno pogrążyła się w to życie i nie wznosi się więcej ku 
pierwszym zasadom”67. Dla Rozanowa oznaczało to, że nauka zwraca się paradok-
salnie przeciw samej sobie:

Któż mógłby uwierzyć, że odkąd nauka ze swoimi odkryciami stanie się motorem napędo-
wym życia, owo życie będzie nieodmiennie dążyć do zniszczenia nauki, że płód poznania 
unicestwi swój własny korzeń68?

63 Tamże.
64 Tamże, s. 400.
65 Tamże.
66 Analogiczny proces opisał Heidegger: M. Heidegger, Technika i zwrot, przeł. J. Mizera, Kraków 

2002.
67 В.В. Розанов, О понимании, dz. cyt., s. 400.
68 Tamże, s. 401.
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 Dzieje religii i nauki są ze sobą ściśle związane węzłem ontologii. Oznacza to, że 
walki z religią „nie toczy sam człowiek, ale toczy się ona w człowieku”69. A to istotna 
różnica. Różnica ontologiczna. I człowiek staje się jej zakładnikiem:

Dochodzi tu do głosu nie świadoma wola człowieka, ale ta niezrozumiała i potężna siła, 
która w tak nieodparty sposób wiąże wolę człowieka i kieruje losy jego historii na drogi, 
których nikt nie zna, ku celom, których nikt jeszcze nie pojął70.

„Siła”, o której tu mowa, to „dzieje istnienia”. Przyczyny leżą zatem poza wolą 
i świadomością. Są ontologiczne. Zależą od stosunku człowieka do istnienia – swo-
jego własnego i świata jako takiego. Tymczasem człowiek – a zwłaszcza, jak twierdzi 
myśliciel, człowiek współczesny – stara się uciec od istnienia: „wszystko, co robi 
człowiek, robi on po to, aby zapomnieć się. Boi się pozostać sam na sam ze sobą, 
poczuć samego siebie, poczuć własne istnienie”71. Czyste istnienie objawia się zaś 
Rozanowowi jako „męka”72. Męka istnienia jako takiego, bez widocznej przyczyny. 
I podobny nastrój, jak podkreśla myśliciel, nie ma oczywiście żadnego związku 
z rozwiązaniem palących kwestii ekonomiczno-społecznych, a zatem to nie one po-
winny być ostatecznym celem ludzkiego rozwoju, jak zakładała epoka pozytywizmu.

Cóż mogłoby więc nas uratować? Tylko Bóg, zdaje się mówić Rozanow, powta-
rzając tu egzystencjalistyczny akt wiary: „Człowiekowi jest trudno, nieznośnie pozo-
stać sam na sam ze swoją naturą i nie mieć nad sobą niczego wyższego, co mogłoby 
pomóc mu utrzymać w ryzach tę naturę”73. Albowiem w jego naturze jest „tak wiele 
ciemnego, przerażająco niskiego, a jednak niepowstrzymanie wlekącego ku sobie”74 
– i dlatego człowiekowi niełatwo znieść samego siebie, swoje własne istnienie. Czło-
wiek nie może być wolny sam w sobie. Musi się „zatopić” w czymś wyższym od 
siebie. I jeśli nagie istnienie okazuje się męką, pozostaje tylko Bóg:

W Religii człowiek nigdy nie zostaje sam; zawsze jest z nim Ten, Który jest mu najbliższy 
i najdroższy, w Kim można pokładać nadzieję podczas każdej klęski, i Kto pozostaje po 
każdej stracie75.

Podobne wyznania usłyszymy u Rozanowa także ćwierć wieku później – w Opad-
łych liściach. Omawiana książka sprawia zaś, że zrozumiałe stają się ich ontologiczna 
otoczka i zakorzenienie. Tylko dzięki Bogu człowiek przezwycięża swą ontologiczną 
samotność, powiada Rozanow. Wyłącznie dzięki Niemu może „istnieć”. Jedynie Re-
ligia zapewnia „spokój” i „radość, która nie mija i która nasyca”76, a zarazem obej-

69 Tamże.
70 Tamże.
71 Tamże, s. 402–403.
72 Tamże, s. 403.
73 Tamże, s. 403.
74 Tamże.
75 Tamże, s. 404.
76 Tamże.
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muje wszystkie przejawy aktywności ludzkiego Ducha z rozumieniem na czele. I za-
pewnia poszukiwaną całość77.

Bardzo ciekawe ontologiczne i egzystencjalne wywody Rozanowa zajmują nieste-
ty jedynie niewielką część O rozumieniu. Skupiłem się tu jednak przede wszystkim 
na nich, ponieważ właśnie one stanowią jej najcenniejszą, oryginalną i nowatorską 
treść78. Reszta, która pozostała na marginesie mojej uwagi, to rozwijany na wielu-
set stronicach wszechobejmujący projekt przyszłej nauki jako wszechrozumienia. 
Rozanow zajmuje się tam szczegółową analizą bytu-kosmosu oraz człowieka i jego 
świata. Przypomina to żmudne, scholastyczne rozważania. Przypomina też trochę 
Metafi zykę Arystotelesa, ponieważ Rozanow opisuje tu proces rozumienia bytu po-
przez zestaw kategorii częściowo pokrywających się z Arystotelesowskimi79. Nie jest 
to nic przypadkowego, ponieważ niejednokrotnie wspominał, że właśnie Stagirytę 
pośród wszystkich fi lozofów cenił najbardziej. Jeszcze w 1913 roku myśliciel pisał:

Po dziś dzień myślę, że Arystotelesa nie sposób nikim zamienić. Jego defi nicje r z e c z y, 
p o j ę ć, różnego rodzaju k a t e g o r i i, fi zycznych i duchowych, bez których żadne fi lozo-
fowanie nie jest możliwe, są wyborne i (wyrażę się jak studentka) zachwycające80.

Nie ma sensu jednak przytaczać i streszczać dociekań Rozanowa, gdyż niewie-
le znajdziemy tam oryginalnych rozwiązań. Jest to swoisty rachunek bytów oparty 
na wyeksponowanych przez myśliciela schematach rozumu. Ontologia znika tam, 
przesłonięta przez mozolną i niezbyt odkrywczą ontykę.

Na koniec zaś Rozanow stwierdził:

W związku z tym, że na tych pierwotnych i podstawowych prawdach wsparliśmy każdą 
formę nauki, a granic tych form ze wzglądu na samą swoją naturę rozum nigdy nie prze-
kroczy, jasnym jest, że cała przyszła ludzka wiedza będzie jedynie potwierdzeniem, korektą 
i dalszym rozwojem tego, co powiedzieliśmy tutaj, i niczym innym nigdy nie będzie mogła 
się stać81.

Kształt i cele przyszłej nauki zostały zatem wyznaczone. Należało jeszcze dopro-
wadzić proces rozumienia do końca, ale znając już reguły rządzące myśleniem, nie 
stanowiło to większego problemu. Potrzeba było tylko czasu…

77 Rację ma przeto Wasilij Zieńkowski, mówiąc, że już w O rozumieniu Rozanow „objawił się jako 
m y ś l i c i e l  r e l i g i j n y”. В.В. Зеньковский, История русской философии, Ленинград 1991, t. 1, 
cz. 2, s. 268.

78 Słusznie pisze w związku z tym Jerzy Kapuścik, że Rozanow wyprzedził swą epokę: „Pytając o sto-
sunek istnienia do nieistnienia, o byt i nicość, ich splot w świetle naszej myśli – Rozanow wyprzedza 
fenomenologię, egzystencjalizm, współczesną hermeneutykę czy «fi lozofi ę czynu» Michaiła Bachtina”. 
J. Kapuścik, Sens życia. Antropologiczne aspekty rosyjskiego renesansu duchowego XX wieku w świetle 
prawosławia, Kraków 2000, s. 136.

79 А.Н. Паршин, Розанов и наука, [w:] Василий Васильевич Розанов, dz. cyt., s. 181.
80 В.В. Розанов, Литературные изгнанники. Н.Н. Страхов..., dz. cyt., s. 9. Dowodem na to jest 

również dokonany przez Rozanowa w 1888 roku wspólnie z nauczycielem z Jelca Pawłem Pierwowem 
przekład na język rosyjski pierwszych pięciu ksiąg Arystotelesowskiej Metafi zyki.

81 В.В. Розанов, О понимании, dz. cyt., s. 503–504.
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Nie należy się więc dziwić, że podczas jazdy koleją z Briańska do drukarni w Mos-
kwie Rozanow kurczowo trzymał rękopis książki przyciśnięty do piersi82. Znajdował 
się w nim projekt całej przyszłej nauki, więc trzeba było go strzec jak oka w głowie. 
Wszystko zakończyło się szczęśliwie i książka ukazała się w 1886 roku. Jej autora 
spotkał jednak ogromny i niespodziewany zawód. O rozumieniu niemal nikt nie 
przeczytał (przez cztery lata od wydania sprzedało się zaledwie 90 egzemplarzy83), 
a jeśli nawet ktoś to uczynił, to niewiele zrozumiał. W odpowiedzi na jej wydanie 
pojawiły się zaledwie dwie recenzje – bardzo płytkie i bardzo krytyczne jednocześ-
nie. Jeden z recenzentów pisał:

„Rozumienie”, w którym autor pokłada tak wielkie nadzieje, jest jedynie prywatnym rozu-
mieniem p. Rozanowa (…), a cała żmudna praca, wykonana w imię fantastycznego celu, 
pozostaje tylko jednym z najbardziej kuriozalnych przykładów pozornej oryginalności fi -
lozofi cznej84.

Powracając później pamięcią do owych recenzji, Rozanow napisał: „Grek Par-
menides objąłby mnie jak ulubionego ucznia za wiele stron rozdziału «O istnieniu» 
(problem bycia n i e b y t u), tymczasem na Rusi w XIX wieku strony te wywołały 
(…) chichot”85. Dopiero trzy lata później Nikołaj Strachow, z którym Rozanow pro-
wadził wówczas ożywioną korespondencję, napisał obszerniejszą i bardziej wnikli-
wą recenzję86. Strachow zwrócił w niej jednak uwagę na naiwność i niefrasobliwość 
Rozanowa, który pisząc traktat mający zapoczątkować „nową erę w nauce” („cała 
przyszła ludzka wiedza będzie jedynie potwierdzeniem, korektą i dalszym rozwojem 
tego, co powiedzieliśmy tutaj”), nie raczył zajrzeć do dzieł poprzedników, którym 
nieobce były podobne ambicje. Istotnie: książka nie zawierała ani jednego cytatu, 
ani żadnych niemal odwołań do innych fi lozofów, przez co Rozanow powtarzał 
niekiedy nieświadomie lub półświadomie rzeczy znane87. Co więcej, Strachow wy-
pominał mu wiele niejasności lub niedostateczne uzasadnienie niektórych arbitral-
nych twierdzeń. Ponadto zwrócił uwagę na podobieństwo zamysłu Rozanowa do 
metafi zyki Hegla i systemów niemieckiego idealizmu, choć w odpowiedzi na tę opi-

82 В.В. Розанов, Загадки русской провокации, Москва 2005, s. 260.
83 В.В. Розанов, Литературные изгнанники. Н.Н. Страхов…, dz. cyt., s. 257.
84 Л.С. [Л.З. Слонимский], О понимании. Опыт исследования природы, границ и внутренного 

строения науки, как цельного знания. Вас. Розанова. Москва, 1886, cyt. za: Я.В. Сарычев, В.В. 
Розанов: Логика творческого становления (1880–1890-е годы), dz. cyt., s. 23.

85 В.В. Розанов, Литературные изгнанники. Н.Н. Страхов…, dz. cyt., s. 17.
86 Н.Н. Страхов, Розанов В.В. О понимании, „Журнал Министерства народного просвеще-

ния” 1889, nr 9, s. 124–131.
87 Sam fi lozof zdawał sobie z tego sprawę, wspominając w liście do Strachowa o „braku erudycji 

i znajomości literatury oraz historii przedmiotu”. Ich główną przyczyną miała zaś być, jak utyskiwał 
Rozanow, „nieznajomość języków, do których nie mam żadnego talentu”. Myśliciel wspominał po-
nadto, że na uniwersyteckich wykładach z fi lozofi i „nic nie słyszał o istnieniu «niemieckiego ideali-
zmu»”, ponieważ prowadził je „pozytywista” Troicki. В.В. Розанов, Литературные изгнанники. Н.Н. 
Страхов…, dz. cyt., s. 16, 174.
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nię Rozanow deklarował swój antyheglizm88. Krytyka Strachowa, w pewnej mierze 
słuszna, nie przekreśla jednak oryginalności Rozanowa, którą ten pierwszy zdecy-
dowanie niewystarczająco wyeksponował. Książka zawierała myśli nowe – szcze-
gólnie jeśli zestawić ją z ówczesną myślą rosyjską. Jak pisał po latach sam Rozanow:

W  s t o s u n k u  d o  c a ł e j  r o s y j s k i e j  r z e c z y w i s t o ś c i,  a  t a k ż e  r z e c z y -
w i s t e j  t r e ś c i  r o s y j s k i e g o  ż y c i a  d u c h o w e g o  o r a z  i n t e l e k t u a l n e g o 
książka O rozumieniu była zupełnie nowym faktem, całkowitą transformacją tego życia89. 

Tak więc debiutanckie dzieło Rozanowa przeszło praktycznie bez echa90. Duża 
część nakładu została sprzedana na makulaturę91. Dla młodego myśliciela było to 
oczywiście wielkim rozczarowaniem, prawdziwą klęską. Dopiero kilkanaście lat 
później Rozanow nabrał do swego dzieła dystansu i dostrzegł niektóre jego wady:

O tym, że książki O rozumieniu nikt nie czyta, zawsze b[yłem] przekonany i w ogóle mnie 
to nie irytowało, tym bardziej że jest ona, zwłaszcza na samym początku, napisana bardzo 
źle i ciężkim językiem, a poza tym jest niejasna oraz skonstruowana nieprawidłowo, n i e -
o s t r o ż n i e92.

Zresztą O rozumieniu niechętnie się czyta i niechętnie się o nim pisze po dziś 
dzień. Prócz wspomnianych już pozytywnych komentarzy Bibichina należałoby jesz-
cze zwrócić w tym kontekście uwagę na bardzo dobrą książkę Jarosława Saryczewa, 
który harmonijnie wpisuje debiutancką książkę Rozanowa w resztę jego twórczości. 
Saryczew zauważył ponadto jedną istotną rzecz: „Rozanow mówi tu o s w o i m, ale 
n i e  s w o i m  j ę z y k i e m”93. I faktycznie: język Rozanowa zacznie się zmieniać już 
wkrótce – i to radykalnie. Język O rozumieniu i język pism z cyklu „opadłych liści” to 
dwa osobne światy, radykalnie różne. Nie o sam język jednak tutaj chodzi, ale przede 
wszystkim o idee, których sens należało dopiero zrozumieć. Sens ów pozostawał 
dla Rozanowa jeszcze w dużym stopniu „niewidzialny”. Rozanowowska idea mu-
siała przejść „dialektyczną” drogę samorozwoju – będziemy ją śledzić w kolejnych 
rozdziałach. Nie przekreśla to bynajmniej tezy o tożsamości myśli wczesnego i póź-
nego Rozanowa. O rozumieniu zawiera w sobie pewne fundamentalne rozstrzyg-

88 „Rzecz w tym, że Strachow nie całkiem rozumiał książkę O rozumieniu i ja to czułem, kiedy 
byliśmy znajomymi, ponadto niezupełnie pojmował, by tak rzec, f i l o z o f i c z n ą  c z ę ś ć mojego 
organizmu duchowego, nakładając na niego niektóre s w o j e  s c h e m a t y  a  p r i o r i zaczerpnięte 
z idealizmu niemieckiego. On szukał we mnie Hegla albo części Hegla, podczas gdy niczego takiego we 
mnie nie było i w ogóle nie miałem w sobie nic z N i e m c a”. Tamże, s. 16.

89 Tamże.
90 W późniejszych latach pojawiło się kilka entuzjastycznych recenzji, lecz nie wpłynęły one na ogól-

ny odbiór książki: С. Шарапов, В.В. Розанов и его книга „О понимании”, „Русский труд”, 19.09.1898, 
nr 38; Н. Русов, Об интеллигенции без кавычек, „Мир”, 4.10.1918, nr 50.

91 В.В. Розанов, Литературные изгнанники. Н.Н. Страхов…, dz. cyt., s. 55.
92 Tamże, s. 404.
93 Я.В. Сарычев, В.В. Розанов: Логика творческого становления (1880–1890-е годы), dz. cyt., 

s. 34.
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nięcia, które będą obowiązywały w całej dalszej jego twórczości94. To właśnie tu, jak 
już pisałem, bierze początek swoista „nić idei” przebiegająca przez całe jego dzieło. 
To tutaj Rozanow wprowadził przeciwstawiającą się pozytywizmowi perspektywę 
ontologiczną. Tutaj dokonał się charakterystyczny zwrot ku Bogu jako ostateczne-
mu sensowi wszelkiej rzeczywistości. I wreszcie – właśnie w O rozumieniu po raz 
pierwszy wyrażona została kluczowa dla twórczości Rozanowa idea potencjalności. 
A także – związana z nią metafora wyrastającego z ziarna drzewa. Idee te będą się 
rozwijać. Niech zresztą zaświadczy o tym sam Rozanow, który w jednym z listów 
z 1918 roku, a więc pod sam koniec życia, cofa się do początków własnej myśli:

Nie da się w istocie niczego zrozumieć u mnie, jeśli się nie przeczyta i nie pojmie dwóch 
pierwszych rozdziałów O  r o z u m i e n i u: „O aspektach istniejącego i schematach rozu-
mu” oraz „O zasadzie potencjalności”. „Potencja” – to z i a r n o: egipskie, eleuzyńskie, sa-
motrackie, obojętnie. To – „nasienie”, „nasionko”, „kropelka” wytryskująca z fallusa95.

Życie jest realizującą się potencją. Życie jest wzrostem. „Z ZIARNA – 
DRZEWO”96  – oto myśl podstawowa. I jeśli uczynimy z niej zasadę absolutną, 
wszechobejmującą – byt okaże się drzewem życia.

Metaforę tę można zastosować zresztą również w stosunku do samego O rozu-
mieniu. Ono też jest jak ziarno. Kryje w sobie zadatki przyszłego rozwoju Rozanowa. 
Rozanow wyrósł z tej książki. I to w obu sensach tego słowa: wyrósł z niej, ponie-
waż właśnie tam tkwiły zalążki jego przyszłego myślenia, a także dlatego, że przestał 
mieścić się jej w wyznaczonym przez nią horyzoncie hermeneutycznym. Rozerwał 
zatem skorupkę nasiona, tym samym unicestwiając je samo, tylko po to, aby ocalić 
jego zawartość i kryjący się w nim zalążek życia. O rozumieniu wydało obfi ty plon. 
Aby go jednak zebrać, trzeba było wpierw zrozumieć, co się w nim zawiera. Pojąć 
całą jego niewczesność. Całą jego prawdę i cały błąd.

94 W. Biełousowa, Związki niekonwencjonalne literatury i fi lozofi i. (Mikołaj Gogol, Wasilij Rozanow), 
Olsztyn 1999, s. 95.

95 В.В. Розанов, В нашей смуте, dz. cyt., s. 355.
96 В.В. Розанов, Мимолетное, Москва 1994, s. 116.
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Debiutancka książka okazała się dla Rozanowa porażką – nie została ani przeczy-
tana, ani zrozumiana. Nie zachwiało to jego pewnością co do zawartych w niej 
idei. Roza now zamyślał nawet napisać osobny traktat o potencjalności: „Po opub-
likowaniu O rozumieniu miałem gotowy plan następnej, równie obszernej książki 
O potencjalności i jej roli w świecie fi zycznym i ludzkim”1. Rozczarowany brakiem 
odzewu myśliciel zarzucił jednak ów pomysł. Przyczyn powszechnego niezrozu-
mienia książki poświęconej rozumieniu Rozanow doszukiwał się w jej nadmiernej 
teoretyczności, która oznaczała dlań w tym wypadku przede wszystkim „oderwa-
nie od rzeczywistości”. Myśliciel spostrzegł, że jego abstrakcyjne idee niejako „wi-
szą w próżni”, a „rzeczywistość” toczy się równolegle gdzie indziej, bez uchwytnego 
związku z nimi. Książka była w istocie płodem fi lozofi cznej imaginacji autora. Jak 
pamiętamy, Rozanow przyznawał się Strachowowi, że brakowało mu erudycji, nie 
znał języków obcych i nie potrafi ł przestudiować podręcznika do historii fi lozofi i. 
Pisał, posługując się własną wyobraźnią. Ale to nie Rozanow panował nad wyobraź-
nią, lecz wyobraźnia panowała nad nim. Myśliciel przyznawał, że nie potrafi  kon-
trolować własnych myśli: „zupełnie nie panuję nad sobą, prawie jak paralityk ze 
sparaliżowaną nogą, (…) bieg myśli, całkowicie mimowolny i stały, rzuca mną jak 
wątłą łódką bez żagli i steru”2. Rzecz nie w tym jednak, że wyobraźnia zwodziła Roz-
anowa na manowce, ale w tym, że go uwodziła i odwodziła od owej „rzeczywistości”, 
że tworzył wizję abstrakcyjną, oderwaną, a przez to utopijną. Opracował utopijny 
projekt przeobrażenia fi lozofi i i nauki, któremu brakowało gruntownej znajomo-
ści tychże dziedzin. Tę bolączkę dało się nadrobić i przezwyciężyć – byleby tylko 
znalazły się ku temu chęci. Rozanow zarzucił jednak teoretyczny projekt zawarty 
w O rozumieniu. Bynajmniej nie znaczy to, że myśliciel zrezygnował z intelektual-
nych ambicji – nic bardziej błędnego. Myślenia nie można było przerwać. Rozanow 
uświadomił sobie jednak konieczność zmiany strategii. Dojmujący brak oddźwięku 
objawił fakt, że oddźwięk ów był Rozanowowi potrzebny. Innymi słowy, myśliciel 
pragnął mieć wpływ na rzeczywistość. Nie po to, żeby ją kontrolować albo zaspokoić 
własną próżność, ale po to, aby ją zmienić. I to nie tylko na płaszczyźnie „fi lozofi i 
i nauki”, a więc na poziomie teorii, ale także w jej rzeczywistym i namacalnym kon-
krecie – w konkrecie samej historii. Tego zaś spekulatywne i abstrakcyjne rozważa-
nia z O rozumieniu uczynić nie mogły. Ze spekulatywnych obłoków należało przeto 
zejść na ziemię. Nie oznaczało to rzecz jasna zerwania z głoszonymi w debiutanckiej 

1 В.В. Розанов, Литературные изгнанники. Н.Н. Страхов…, dz. cyt., s. 7.
2 Tamże, s. 174–175.
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książce ideami. Przeciwnie, należało je powiązać z konkretną, empiryczną rzeczywi-
stością. Nie tyle więc zmienić owe idee, ile zakorzenić je w „realnym świecie”.

Próbą nowej strategii stał się opublikowany w 1890 roku tekst Miejsce chrześ-
cijaństwa w historii. Już sam tytuł wskazuje na transformację, która się dokona-
ła. Osią rozważań nie będzie odtąd ogólne i abstrakcyjne rozumienie, ale obsza-
ry o wiele bardziej konkretne: historia i chrześcijaństwo. Niemniej jednak artykuł 
ów miał być kontynuacją O rozumieniu: „rozwija on d a l e j myśl wyrażoną prze-
ze mnie w książce”3. Pierwsze zdanie tekstu brzmi następująco: „Pośród wszyst-
kich nauk, których przedmiotem jest człowiek, historia posiada zaletę ogólności 
i jednolitości”4. Logika została więc odwrócona: historia jako nauka o konkretnych 
faktach z przeszłości okazuje się teraz nauką najbardziej ogólną i jednolitą. Historia 
bada bowiem przejawy życia ludzkiego „w ich żywym związku”5, przejmując tym sa-
mym rolę „przyszłej nauki” z O rozumieniu: „Odkrywamy tu głęboką jedność tego, 
co w innych naukach, badających wszystko w gotowym, ostatecznym kształcie, jawi 
się jako odosobnione, zamknięte w sobie”6. Co więcej, historia „ukazuje genetyczny 
związek między wszystkimi sferami ludzkiej twórczości”7, a także określa ich wza-
jemne stosunki. Innymi słowy, historia staje się nową platformą hermeneutyczną do 
rozumienia życia. Bierze ona na siebie rolę fi lozofi i – ale fi lozofi i „konkretnej, opar-
tej na żywym materiale faktografi cznym. Należy więc przede wszystkim zrozumieć 
nie byt w całości, ale sens dziejów:

Tak jak geometra, który odnalazł w starym rękopisie niedokończony szkic jakiejś fi gury, 
może dokładnie przeanalizować kierunki i cechy rozpoczętych linii, a następnie przedłużyć 
je w myślach i zamknąć całą fi gurę, tak też historyk śledzący kierunki twórczych sił czło-
wieka w przeszłości jest czasem w stanie odgadnąć ich kierunek w przyszłości i odkryć to, 
co nazywa się p l a n e m  h i s t o r i i8.

Sięgnijmy zatem do tekstu Miejsca chrześcijaństwa w historii, aby przyjrzeć się 
dokładniej owemu „planowi historii”. Rozanow wychodzi tu od zestawienia ze sobą 
„dwóch wielkich plemion, które zajmują niemal całe pole światowej historii”9 – 
Aryjczyków i Semitów. Plemiona te zostają scharakteryzowane – to też nowość – 
pod względem właściwej im psychologii. Aryjczyków miał cechować obiektywizm, 
a więc dążenie do poznania świata zewnętrznego, danie pierwszeństwa doświadcze-
niom pochodzącym z zewnątrz. Semitów natomiast miał wyróżniać subiektywizm, 
czyli brak zainteresowania światem zewnętrznym rekompensowany skupieniem du-
szy na samej sobie. Aryjczycy stworzyli sztukę, naukę i państwowość, Semitom zaś 
dane były przede wszystkim religijne objawienia: „tylko Bóg był przedmiotem ich 

3 Tamże, s. 227.
4 В.В. Розанов, Религия и культура, Москва 2008, s. 9.
5 Tamże.
6 Tamże.
7 Tamże.
8 Tamże.
9 Tamże, s. 10.
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wiecznego i niezaspokojonego pragnienia”10. Punktem, w którym stykają się etno-
psychologiczne przeciwieństwa, miała być osoba Chrystusa – Semity, którego Żydzi 
odrzucili, a przyjęli Aryjczycy. Wcielenie Chrystusa pozostaje przeto centralnym 
momentem historii, jego interpretacja dana przez Rozanowa odbiega jednak od tra-
dycyjnej. Rosyjski myśliciel nie eksponuje bowiem momentu boskości Chrystusa 
czy jego zmartwychwstania, ale powiada, że przezwycięża on semicki egoizm, dumę 
i zamknięcie na inne narody. Wydarzenie wcielenia ma więc, zdaniem Rozanowa, 
psychologiczne następstwa, dotyczy zbiorowej duszy ludzkiej i wyznacza moment 
jej transformacji. Chrystus rodzi się w łonie semityzmu, aby przezwyciężyć jego 
etno psychologiczne ograniczenia i pojednać go z duchem aryjskim:

Ta cecha obiektywizmu, t o  z w r ó c e n i e  s i ę  n i e  k u  w ł a s n e m u  w n ę t r z u,  a l e 
n a  z e w n ą t r z, które zawsze było tak obce Semitom, nagle pojawia się u schyłku ich 
historii, w momencie, w którym kończy się ich historyczne i religijne znaczenie. I ledwie 
się pojawiło, dążenie to przezwycięża skrytość semickiego ducha i wyrusza jako dobra no-
wina, jako „ewangelia”, na spotkanie innych narodów ziemi11.

Powyższy wywód Rozanow uzupełnia odwołaniem do fi lozofi i greckiej, ponie-
waż właśnie ona miała przygotować pole pod przyjęcie wyrosłej na gruncie semi-
ckim „dobrej nowiny”. Głównym wyrazicielem subiektywizmu w antycznej fi lozofi i 
miał zaś być Sokrates, który mówił o „poznaniu samego siebie” oraz „s k i e r o w a ł 
u w a g ę  z e  ś w i a t a  p r z y r o d y  k u  w ł a s n e m u  w n ę t r z u”12. Był to prze-
łom w dziejach ducha aryjskiego i dlatego nieprzygotowani na to Grecy skazali So-
kratesa na śmierć. Natomiast ostateczne połączenie ducha semickiego z aryjskim 
miało się dokonać w Aleksandrii. Dało to początek cywilizacji chrześcijańskiej, bę-
dącej syntezą pierwiastka semickiego i aryjskiego, a przez to – „ukoronowaniem 
historii”13.

Odkrycie powyższego „planu historii” równało się dla Rozanowa ujawnieniu 
kryjącej się w dziejach „celowości”14. Rzecz w tym, że opisane wydarzenia nie były 
dziełem przypadku, lecz wyrazem pewnego odgórnego porządku. Historia rozwija 
się według określonego planu: „istnieje w niej myśl, która objawia się na przestrzeni 
tysiącleci i scala ze sobą rozwój narodów niepodejrzewających o swoim istnieniu”15. 
Ta właśnie chrześcijańska „myśl” miała połączyć Semitów i Aryjczyków. Cel historii 
posiada więc wymiar transcendentny. Nadaje on sens światu i życiu. Niestraszne 
są nam odtąd odsłonięte przez Mikolaja Kopernika puste otchłanie wszechświata, 
o których wspomina Rozanow, ponieważ zbawi nas żelazna logika historii.

Historia nie jest jednak procesem zakończonym. Wciąż trwa i się rozwija. Ozna-
cza to, że jej cel i ideał wciąż istnieją w stanie potencjalnym, nie zostały jeszcze 

10 Tamże, s. 14.
11 Tamże, s. 19–20.
12 Tamże, s. 22.
13 Tamże, s. 25.
14 Tamże.
15 Tamże, s. 26.
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w pełni zaktualizowane. Rozanow sięga tu ponownie po pojęcie potencjalności. Ule-
ga ono jednak przemieszczeniu i zawężeniu – dotyczy teraz nie rozumu, ale planu 
historii. Historia dąży do własnego optimum, do celu, który został w niej, niczym 
w nasionie, potencjalnie zapisany. Dzieje okazują się nową postacią „drzewa życia”: 

To wstępowanie jest historią. Nie ma w niej ani chaosu, ani żadnego bałaganu: wszyst-
ko, co późniejsze, jest dojrzalsze od tego, co wcześniejsze, treść wszystkiego staje się coraz 
bardziej realna i powoli napełnia człowieka jako system idealnych dla niego schematów. 
W tym konsekwentnym ruchu nie ma powrotów i znaczących wahań: liście i gałęzie opa-
dają, konary łamie wiatr, ale „drzewo życia” rośnie w górę – tam, gdzie powinno wydać 
owoc16.

Nie zapominajmy jednak, że płaszczyzna historyczna została przez Rozanowa 
skorelowana z płaszczyzną psychologiczną. Potencjalność dotyczy więc także ludz-
kiej psychiki – chrześcijaństwo stanowi jej idealny wzorzec, jest urzeczywistnieniem 
wszystkich jej mocy. Lecz jest to wzorzec wciąż niezrealizowany, a nawet zagrożony 
przez panowanie nihilizmu i pozytywizmu. Chrześcijaństwo to historyczno-psy-
chologiczny ideał, który czeka na urzeczywistnienie:

Dalekim i ostatecznym celem, ku któremu prowadzi nas ta myśl, jest (…) c h r z e ś c i j a ń -
s k a  c y w i l i z a c j a. Przez to określenie rozumiemy pełne połączenie w nas samych i we 
wszystkim, co robimy i co tworzymy, elementów ducha semickiego z elementami ducha 
aryjskiego17.

Ideałem jest zatem harmonijna koegzystencja subiektywizmu i obiektywizmu, 
która przełamuje „rasową” jednostronność i tworzy pełnego człowieka. Saryczew 
słusznie zwraca uwagę w tym punkcie, że elementu aryjskiego i semickiego nie na-
leży u Rozanowa traktować jako nienaruszalnej, „rasowej” determinanty skazującej 
dany etnos wyłącznie na właściwy mu typ duchowości18. Przeciwnie, Rozanow za-
kłada możliwość połączenia i koegzystencji obu pierwiastków, a zatem przemiany 
ducha ludzkiego. Świadomość może zostać przeobrażona, a chrześcijański ideał – 
urzeczywistniony.

Tak więc to nie ogólne i abstrakcyjne „rozumienie”, ale chrześcijaństwo okazuje 
się psychohistoryczną potencją ukrytą w dziejach i zadaną człowiekowi do realiza-
cji. Jest niczym nasiono rzucone w byt z zaświatów. Trzeba pozwolić mu rozwinąć 
się w drzewo. Trzeba przeobrazić historię tak, aby rosła na sposób chrześcijański. 
A wraz z nią – zmienić ludzką świadomość, ponieważ to ona nadaje jej sens, to 
ona jest jej duszą. Chrześcijański ideał okazuje się wpisany w byt niczym kod gene-
tyczny. Historia jest zaś ciałem, w które ów kod ma się rozrosnąć. Chrześcijaństwo 
stanowi wreszcie odpowiedź na wyzwanie rozumienia, o którym Rozanow pisał 
w swojej debiutanckiej książce. Jest rozumieniem par excellance. I to rozumieniem, 

16 В.В. Розанов, Эстетическое понимание истории, dz. cyt., s. 163.
17 В.В. Розанов, Религия и культура, dz. cyt., s. 26.
18 Я.В. Сарычев, В.В. Розанов: Логика творческого становления (1880–1890-е годы), dz. cyt., 

s. 50–51.
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które posiada konkretną historyczną postać. Oto aktualizacja potencji, o której była 
mowa w O rozumieniu. Oto grunt „rzeczywistości”, którego brak Rozanow poczuł 
po jego publikacji. Teraz stanął na nim pewnie.

Nadając chrześcijaństwu powyższe znaczenie, Rozanow stawia je w centrum 
własnej myśli. Będzie ono zajmowało tę pozycję niemal do końca lat 90. XIX wieku. 
Właśnie w ramach chrześcijaństwa Rozanow będzie próbował zawrzeć własne pro-
jekty przemiany historii i świadomości, które trawił nihilizm i pozytywizm. Chrześ-
cijaństwo wzięło na siebie rolę klucza do drzewa życia.

Miejsce chrześcijaństwa w historii, odwrotnie niż O rozumieniu, spotkało się z na-
der przychylnym odbiorem. Tym razem recenzji było wiele i były one pozytywne. 
Rozanow przemówił bowiem językiem zrozumiałym dla ogółu. Powtarzał rzeczy 
znane – przynajmniej na pierwszy rzut oka. Tekst Rozanowa nie wskazywał jed-
nak, na czym konkretnie miałoby polegać owo „prawdziwe” chrześcijaństwo, będą-
ce fundamentem „chrześcijańskiej cywilizacji”. Myśliciel poprzestał bowiem w tej 
kwestii na bardzo ogólnych i błahych tezach. Jako przykład chrześcijańskiego ducha 
przywołał osobę Kopernika – kanonika, a zarazem astronoma – pisząc: „jego my-
ślenie było tak czyste przed obliczem Wszechmogącego jak psalmy Dawida, i tak 
samo święte jak one”19. Kopernik połączył więc ducha semickiego (wiarę i modli-
twę) z duchem aryjskim (nauka i myślenie). I na tym opis Rozanowa się kończy. To 
wszystko. Zaznajomiliśmy się z planem historii, ale nie bardzo wiemy, co powinno 
nastąpić w ludzkiej duszy. Nie znamy duszy Kopernika ani duszy „prawdziwego” 
chrześcijanina. Nie wiemy, co dzieje się w świadomości, kiedy drzewo życia rośnie. 
Oto kolejne pytanie, na które Rozanow musiał niezwłocznie odpowiedzieć.

19 В.В. Розанов, Религия и культура, dz. cyt., s. 27.
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4. Dostojewski

Próbą odpowiedzi na pytanie o duchowy sens „prawdziwego chrześcijaństwa” miała 
być kolejna praca Rozanowa: Legenda o Wielkim Inkwizytorze F.M. Dostojewskiego. 
W odróżnieniu od Miejsca chrześcijaństwa w historii tekst Legendy… był obszerny. 
Rozanow pokładał w niej duże nadzieje: „Jestem z niej zadowolony w całej rozcią-
głości. Właśnie ją uważam za swój prawdziwy debiut w literaturze”1. Myśliciel naj-
pierw opublikował ją w częściach w czasopiśmie „Russkij Wiestnik” w 1891 roku, 
a trzy lata później wydał w osobnej książce. 

Rozanow zajął się w Legendzie… twórczością Fiodora Dostojewskiego, którego 
uważał za swoją „bratnią duszę”:

D-skiego czytałem jak b r a t n i ą  d u s z ę, jak s w o j e g o od 6. klasy gimnazjum (…). Naj-
bardziej pociągał mnie w nim brak literackiej maniery, literackich uprzedzeń, „przygoto-
wania” (…). Dlatego czytałem go jak własny brudnopis. Nigdy nie znajdowałem w nim ni-
czego niezrozumiałego. W najwyższym stopniu pociągało mnie również to, że on „wszystko 
rozumie”, wszystko widzi i niczego nie pomija milczeniem, przed niczym się nie wykręca2.

Wpływu Dostojewskiego na formowanie się intelektualnych horyzontów Roz-
anowa nie da się pominąć3. Renato Poggioli stwierdził nawet, że Rozanow „wydaje 
mu się nie tyle synem duchowym, ile młodszym bratem Dostojewskiego”4. Fascy-
nacja ta nie ograniczała się zresztą do samych lektur. Rozanowowi nigdy nie dane 
było poznać osobiście Dostojewskiego, w pewnym sensie jednak wypróbował on na 
sobie jego los… W 1880 roku, jeszcze jako student, ożenił się z byłą kochanką Do-
stojewskiego, Apolinarią Susłową (1840–1918). A jeśli wierzyć świadectwu Siergieja 
Durylina, uczynił to właśnie ze względu na przeszłość Susłowej: „W.W. opowiadał 
mi kiedyś, że ożenił się z Susłową, ponieważ była ona kochanką Dostojewskiego”5. 
Mondry sugeruje zaś, że poprzez ciało Susłowej Rozanow pragnął „dotknąć” ciała 
Dostojewskiego6. Małżeństwo ze starszą o 16 lat kobietą okazało się kompletnie nie-
udane. Susłowa miała nader trudny i apodyktyczny charakter, a ponadto z racji wie-
ku i doświadczenia panowała psychicznie nad Rozanowem. Durylin pisał: „Było to 

1 В.В. Розанов, Литературные изгнанники. Н.Н. Страхов…, dz. cyt., s. 245.
2 Tamże, s. 336.
3 А.А. Голубкова, Литературная критика В.В. Розанова: опыт системного анализа, Костро-

ма 2013, s. 212.
4 R. Poggioli, Rozanov, dz. cyt., s. 10.
5 C.Н. Дурылин, В.В. Розанов, [w:] В.В. Розанов: Pro et contra, red. В.А. Фатеев, Санкт-

Петербург 1995, ks. 1, s. 238. To samo twierdziła w swoich wspomnieniach córka Dostojewskiego, 
Liubow Dostojewska (zob. А.Н. Николюкин, Розанов, dz. cyt., s. 79).

6 H. Mondry, Vasily Rozanov and the Body of Russian Literature, dz. cyt., s. 100.
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małżeństwo «psychologiczne», (…) małżeństwo wyjęte z powieści Dostojewskiego”7. 
Młody fi lozof cierpiał katusze w tym związku, ale nie potrafi ł odejść. Po sześciu la-
tach odeszła sama Susłowa, ale do końca swoich dni odmawiała Rozanowowi roz-
wodu, przez co po raz drugi (tym razem szczęśliwie) ożenił się on z Warwarą Butia-
giną (1864–1923) potajemnie, a piątka ich dzieci nie nosiła jego nazwiska.

Legenda… była poświęcona twórczości Dostojewskiego, ale bynajmniej nie ogra-
niczała się do samego komentarza do jego dzieła. Jak postaram się pokazać, w istocie 
Rozanow walczył tam o własne idee, a teksty Dostojewskiego stały się dlań czymś, 
co należało przezwyciężyć. Trzeba było wejść po nich jak po drabinie, aby następnie 
odrzucić je jako coś zbędnego. Legenda… to kolejny krok, w którym Rozanow kry-
stalizuje własne poglądy – poprzez Dostojewskiego i z jego wydatną pomocą.

Autor Braci Karamazow był dlań pisarzem, którego interesowały „szwy” natury8. 
Jego dzieło przenikały „niepokój i wątpliwości”9, a także „głęboka subiektywność 
i żarliwość”10. Ponadto Dostojewskiego wyróżniała „najgorętsza miłość do wszyst-
kiego, co cierpi” oraz szczególna wrażliwość na „zło ukryte w ogólnej strukturze 
powstającego w biegu dziejów życia”11. Dostojewski zdołał również zawrzeć w swo-
im dziele „ideę absolutnej wartości osoby”12. Jednak sprawą chyba najważniejszą dla 
Rozanowa było dostrzeżenie w Dostojewskim „analityka tego, co n i e u s t a l o n e 
w życiu i duchu ludzkim”13. A więc nie martwych i zastygłych form, których por-
tretowanie Rozanow zarzucał Gogolowi, ale życia w jego dynamice, procesualności 
i spontanicznym wzroście.

Jak świadczy list do Strachowa z roku 1888, zamysł Legendy… powstał mniej 
więcej w tym samym czasie, co zamysł Miejsca…14, a wydanie obu tekstów dzielił 
ledwie rok. Zbieżność dat sugeruje zbieżność ich horyzontów ideowych. I rzeczy-
wiście tak jest. Podobnie jak było to w Miejscu…, osią rozważań w Legendzie… po-
zostawało chrześcijaństwo. Jak pamiętamy, poprzedni tekst ograniczył się do opisu 
idealnego typu etnopsychicznego jako celu dziejów. A zatem nie dawał on odpo-
wiedzi na pytanie, czym powinno być „prawdziwe chrześcijaństwo”, które zagościło 
w duszy jednostki. Należało zatem dokonać podmiany sceny historii na scenę duszy. 
Zastosować zbliżenie. Przyjrzeć się, co oznacza wcielenie chrześcijaństwa w historii 
dla wewnętrznego życia ludzkiego rozumu i ludzkiej duszy. Spróbować pojąć, jak 
należy rozumieć siebie i świat w kontekście religii chrześcijańskiej. Innymi słowy, 
perspektywa rozumienia została tu po raz kolejny przemieszczona – z płaszczyzny 
historii na płaszczyznę religii:

7 C.Н. Дурылин, В.В. Розанов, dz. cyt., s. 238.
8 W. Rozanow, Legenda o Wielkim Inkwizytorze F.M. Dostojewskiego, przeł. J. Chmielewski, War-

szawa 2004, s. 39.
9 Tamże.
10 Tamże, s. 38.
11 Tamże, s. 46.
12 Tamże, s. 52.
13 Tamże, s. 49.
14 В.В. Розанов, Литературные изгнанники. Н.Н. Страхов…, dz. cyt., s. 181–182.
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Nie ulega wątpliwości, że najwyższa kontemplacja losów człowieka na ziemi zawiera się 
w religii. Ani historia, ani fi lozofi a czy nauki ścisłe nie mają w sobie nawet cienia owej 
o g ó l n o ś c i  i  j e d n o l i t o ś c i wyobrażeń, jakie odnajdujemy w religii15.

Kluczem do zmiany horyzontu hermeneutycznego była dla Rozanowa lek-
tura poematu o Wielkim Inkwizytorze (przemianowanego przy tej okazji na Le-
gendąę…), który Dostojewski zawarł w Braciach Karamazow, czyniąc jego auto-
rem Iwana Karamazowa. Podążając za Dostojewskim, Rozanow pokazuje dramat 
chrześcijaństwa jako religii niespełnionej. Aby to unaocznić, przypomnijmy sobie 
zawartą w Legendzie… treść rozmowy Inkwizytora z Chrystusem, który zjawił się 
nagle w szesnastowiecznej Sewilli. Inkwizytor zarzucał w niej Zbawicielowi, że da-
rował on człowiekowi tylko wolność, lecz ta stała się dlań nieznośnym brzemieniem: 
„nie ma i nie było nic bardziej nieznośnego dla człowieka i dla ludzkiej społeczno-
ści niż wolność”16 – mówił. Zdaniem Inkwizytora człowiek potrzebuje zaś przede 
wszystkim „chleba”, czyli zaspokojenia podstawowych potrzeb, a nie abstrakcyjnej 
wolności, ale Chrystus wolał darować mu właśnie ją: „Chrystus pozostawił ludzko-
ści Swój obraz, który mogłaby ona naśladować wolnym sercem, jako ideał, odpo-
wiadający (skrytej boskiej) naturze, odpowiadający jej niejasnym pragnieniom”17. 
W opinii Inkwizytora człowiek jednak był za słaby, zbyt niedoskonały, aby przyjąć 
ów dar i wcielić nazbyt wzniosły ideał: „człowiek jest słabszy i nikczemniejszy, niż 
myślałeś”18. Zawieszając poprzeczkę zbyt wysoko, Chrystus miał uczynić ludzkość 
nieszczęśliwą. I w tym miejscu jego dzieło zaczął poprawiać Kościół, wymieniając 
„dary duchowe na dary materialne”19, a tym samym zapewniając człowiekowi spo-
kój oraz ziemskie szczęście. Inkwizytor twierdzi, że chrześcijaństwo powinno być 
na miarę wszystkich, a więc także tych słabych. Nie może więc ograniczać się do 
nielicznych wybranych, o których wspomina Apokalipsa:

To ci, którzy z kobietami się nie splamili: bo są dziewicami; ci, którzy Barankowi towarzy-
szą, dokądkolwiek idzie; ci spośród ludzi zostali wykupieni na pierwociny dla Boga i dla 
Baranka,  a w ustach ich kłamstwa nie znaleziono: są nienaganni (Ap 14, 4–5).

Apokalipsa mówi o stu czterdziestu czterech tysiącach wybranych. A co z resztą? 
Co z całymi miliardami „niewykupionych”, słabych, niedoskonałych? Słabi pozostają 
poza odkupieniem – i to staje się przyczyną odrzucenia Chrystusa. Właśnie za nimi 
ujmuje się Inkwizytor: „Nie, drodzy są nam również i słabi”20. Kościół przyjmuje 
więc to, co Chrystus odrzucił: „Rzym i miecz cezara”21. Innymi słowy, przejmuje 

15 W. Rozanow, Legenda o Wielkim Inkwizytorze…, dz. cyt., s. 92.
16 F. Dostojewski, Bracia Karamazow, przeł. A. Wat, Warszawa 1987, t. 1, s. 300.
17 W. Rozanow, Legenda o Wielkim Inkwizytorze…, dz. cyt., s. 106.
18 F. Dostojewski, Bracia Karamazow, dz. cyt., t. 1, s. 304.
19 W. Rozanow, Legenda o Wielkim Inkwizytorze…, dz. cyt., s. 115.
20 F. Dostojewski, Bracia Karamazow, dz. cyt., t. 1, s. 301.
21 Tamże, s. 306.
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władzę nad ludzkimi duszami, a dusze te chętnie się własnej wolności wyrzekają 
w zamian za obietnicę ziemskiego szczęścia i chleba:

I wszyscy będą szczęśliwi, miliony istot prócz setki tysięcy tych, którzy im będą przewo-
dzić. Albowiem my tylko, my, strzegący tajemnicy, tylko my będziemy nieszczęśliwi. Będą 
tysiące milionów szczęśliwych niemowląt i sto tysięcy cierpiętników, którzy wzięli na sie-
bie przekleństwo poznania dobra i zła. I umrą oni cicho, cicho zgasną w imię Twoje, a za 
grobem tylko śmierć będzie ich udziałem. My wszakże zachowamy tajemnicę i gwoli ich 
szczęścia będziemy ich łudzili wieczną nagrodą w niebie. Albowiem jeśli nawet jest coś na 
tamtym świecie, to przecież nie dla takich jak oni22.

Sto tysięcy „cierpiętników” znających dobro i zło można na pozór zestawić ze 
stu czterdziestoma czterema tysiącami wybranych z Apokalipsy. Analogia ta jednak 
zwodzi nas na manowce, gdyż wiara stu tysięcy, o której mówi Inkwizytor, oparta 
jest na fałszu, na zafałszowaniu samej istoty nauki Chrystusa. Odrzucając ideę wol-
ności, Inkwizytor zniekształca bowiem sens nauczania Chrystusa. I kiedy ten poja-
wia się w Sewilli po raz wtóry, Inkwizytor chce spalić go na stosie: „nikt tak sobie nie 
zasłużył na stos jak Ty”23.

Chrystus na wszystkie te zarzuty odpowiada milczeniem. Nie mówi zupełnie nic, 
ponieważ „każde nowe objawienie zesłane z nieba jawiłoby się jako c u d, wprowa-
dzając w historię p r z y m u s, pozbawiając człowieka wolności wyboru”24. Chrystus 
pozostawia człowieka wolnym, ale zarazem odpowiedzialnym, dźwigającym brze-
mię własnego losu.

Cóż na to wszystko Rozanow? Oto jego komentarz:

Nie było nigdy większej rozpaczy od tej, która legła u podstaw owej dziwnej i niezwykle 
trudnej do podważenia idei. Można powiedzieć, że jest to najsmutniejsza myśl, jaka kiedy-
kolwiek zaświtała w ludzkiej świadomości25.

Legenda o Wielkim Inkwizytorze jest dla Rozanowa świadectwem dramatu 
chrześcijaństwa jako religii nieurzeczywistnionej. Chrześcijaństwo, będąc owym na-
sionem rzuconym w świat, nie zdołało wzrosnąć. Czyż moglibyśmy bowiem uznać 
za jego spełnienie religię reprezentowaną przez Inkwizytora, w którym „najgorętsza 
miłość do człowieka jednoczy się z bezgraniczną pogardą dla niego”26? Nie. Inkwi-
zytor jawnie fałszuje istotę nauczania Chrystusa, a nawet posyła go na stos. Stąd 
też stajemy przed fatalną alternatywą: „Gdyby [Legenda… – M.M.] była prawdziwa 
– człowiek nie mógłby żyć, nie pozostałoby mu nic innego, jak ogłosiwszy surowy 
wyrok na samego siebie, po prostu umrzeć”27. Życie straciłoby wtedy wszelki sens, 
powiada Rozanow, ponieważ świat bez religii jest pustynią i chaosem. Myśliciel po-

22 Tamże, s. 308.
23 Tamże, s. 309.
24 W. Rozanow, Legenda o Wielkim Inkwizytorze…, dz. cyt., s. 106.
25 Tamże, s. 133.
26 Tamże, s. 143.
27 Tamże, s. 153.
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wtarza tu dramatyczne stwierdzenia o egzystencjalnej roli religii, które słyszeliśmy 
już w O rozumieniu:

Życie wyczerpuje swoje źródła i rozpada się, w historii pojawiają się niemożliwe do 
pogodzenia sprzeczności, w pojedynczym sumieniu – niemożliwy do wytrzymania chaos, 
i religia jawi się jako ostatnie, nie wypróbowane jeszcze, wyjście z owej sytuacji28.

Jeśli więc życie bez religii nie jest możliwe, należy przezwyciężyć logikę Inkwi-
zytora oraz kryzys wiary, który trapi Europę. Problem w tym jednak, że według 
Rozanowa Iwan Karamazow, autor Legendy o Wielkim Inkwizytorze, reprezentuje 
głos samego Dostojewskiego: „wszystko, co mówi Iwan Karamazow, mówi także 
sam Dostojewski”29. Oznacza to, że Rozanow musi się rozprawić nie tyle z Inkwi-
zytorem, ile właśnie z Dostojewskim. Autor Braci Karamazow z sojusznika staje się 
przeto przeciwnikiem. Stawką w grze pozostaje zaś ocalenie sensu religii oraz „cy-
wilizacji chrześcijańskiej”, o której była mowa w Miejscu... Głos Dostojewskiego jest 
dla Rozanowa głosem rozpaczy wywołanej poczuciem nieobecności Boga. Jeszcze 
w 1888 roku myśliciel pisał o Dostojewskim w liście do Strachowa:

Dla mnie jest on połączeniem wszystkiego prawdziwie ludzkiego, największego czym może 
być człowiek jako jednostka, jako umysł i serce; ale to był człowiek nieszczęśliwy, wierzący 
w Boga „z pęknięciem”, wątpiący w Niego; ja niemal utożsamiam go ze Złym Duchem, 
który ukazał się Chrystusowi na pustyni30.

Dostojewski miał więc przypominać swojego bohatera z Biesów, Szatowa, któ-
ry na pytanie o wiarę w Boga, odpowiada: „Będę… będę wierzył w Boga”31. Po-
dobnie jest z Inkwizytorem, który – jak zauważył Alosza Karamazow – „nie wie-
rzy w Boga”32. Iwan Karamazow wyznał zaś, że nie potrafi  rozstrzygnąć o Bogu, 
„czy jest, czy Go nie ma”33. Pod maskami tych postaci miałaby się kryć twarz ich 
twórcy – Dostojewskiego. Napisana przez niego „ręką” Iwana Legenda… byłaby 
przeto „syntezą najbardziej żarliwego pragnienia religii z całkowitą niezdolnością 
do niej”34. Niezdolność do wiary równa się nieumiejętności obalenia logiki Inkwi-
zytora. Dostojewski potrafi ł więc odmalować jedynie ciemną, chorobliwą stronę 
ludzkiej duszy, nie zdołał natomiast przedstawić jej przeobrażenia: „Dostojewski – 
to jednak choroba; choroba ducha, choroba rosyjskiej historii; trzeba go przecier-
pieć i  w y z w o l i ć  s i ę  o d  n i e g o. (…) On nigdy nie wyjaśni nam, jak doszedł 
do «Hosanny»”35. W Zbrodni i karze opis odrodzenia Raskolnikowa sięgającego po 

28 Tamże, s. 155.
29 Tamże, s. 99.
30 В.В. Розанов, Литературные изгнанники. Н.Н. Страхов…, dz. cyt., s. 181.
31 F. Dostojewski, Biesy, przeł. T. Zagórski, Warszawa 1972, s. 253.
32 F. Dostojewski, Bracia Karamazow, dz. cyt., t. 1, s. 311.
33 Tamże, t. 1, s. 280.
34 W. Rozanow, Legenda o Wielkim Inkwizytorze…, dz. cyt., s. 155–156.
35 В.В. Розанов, Литературные изгнанники. Н.Н. Страхов…, dz. cyt., s. 189–190. Słowo „Ho-

sanna” nawiązuje do słynnej wypowiedzi Dostojewskiego: „Oczywiście, nie wierzę w Chrystusa i nie 
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Ewangelię ogranicza się do jednej strony; „historia stopniowej odnowy człowieka, 
historia stopniowego jego odradzania się”36 nie zostaje opowiedziana. Dostojewski 
jak gdyby śpieszył się zakończyć książkę, ponieważ nie znajdował słów, aby ją wy-
razić. Tymczasem Bracia Karamazow, jak wiemy, miały się składać z dwóch tomów. 
Głównym bohaterem drugiego miał być Alosza – a wraz z nim odradzające się życie. 
Jednak kolejnego tomu Dostojewski napisać nie zdążył:

Właściwie w Braciach Karamazow pokazano jedynie, jak umiera to, co stare; to zaś, co 
ulega odrodzeniu, zostało co prawda naszkicowane, ale tylko skrótowo i jak gdyby z  z e -
w n ą t r z; z kolei to, w  j a k i  s p o s ó b dokonuje się samo odrodzenie, pozostaje tajemni-
cą, którą Dostojewski zabrał ze sobą do grobu37.

A zatem zadanie nie zostało wykonane. Dostojewskiemu nie udało się przedsta-
wić obrazu odradzającej się duszy. Logika Inkwizytora nie została przezwyciężona. 
Dostojewski nie zdołał pokonać kryzysu religii i wcielić ideału Chrystusa. Zada-
nie to stawia więc przed sobą Rozanow. I po to właśnie była cała ta rozprawa: aby 
„odchorować” Dostojewskiego – i poszukać dróg wyzwolenia się od niego.

Nie jest jednak prawdą, że Rozanow niczego od Dostojewskiego nie zaczerpnął 
i spotkanie z jego dziełem w Legendzie… było wyłącznie negatywnym doświadcze-
niem. W rzeczywistości Dostojewski pomógł wyzwolić się od pewnych ograniczeń 
wpisanych w strukturę O rozumieniu, a przed samym rozumieniem otworzyć nie-
oczekiwane horyzonty. Ich pierwszą zapowiedź można znaleźć już w jednym z li-
stów do Strachowa z 1888 roku:

Czy zdarzyło się Panu kiedykolwiek myśleć o dziwnym podobieństwie niektórych zjawisk 
z naszego życia psychicznego, pojawiających się zwłaszcza w naszej literaturze, np. u L. Toł-
stoja i Dostojewskiego, do cech psychiki Fenicjan wyrażonych w ich religii? Rosyjskie życie 
dokądś zmierza, a ja bardzo się boję tego dokądś. Bo łatwo się tu pomylić i zamiast do 
Jerozolimy, trafi ć do Tyru i Sydonu38.

Fenicjanie? Tyr i Sydon? Te zagadkowe myśli nabierają nieco bardziej określo-
nych kształtów w Legendzie…: 

Nie ulega dla nas wątpliwości, że dotknął on [Dostojewski – M.M.] eleuzyńskich tajemnic 
przyrody, że słyszy głuche dźwięki, że wpatruje się w niejasne cienie, przypadłszy do Matki 
Ziemi, z której wyrasta wszystko, co żywe39.

Eleuzyńskie tajemnice przyrody? Matka Ziemia? Już wkrótce wokół tych właśnie 
tematów zacznie się obracać myśl Rozanowa, a na razie odnajduje je on właśnie 
w dziele Dostojewskiego. I jeszcze jeden osobliwy fragment:

wyznaję jego nauki jak dziecko, Hosanna moja jednak przeszła przez ognisty piec zwątpienia”. F. Dosto-
jewski, Z notatników, przeł. Z. Podgórzec, Warszawa 1979, s. 359.

36 F. Dostojewski, Zbrodnia i kara, przeł. Cz. Jastrzębiec-Kozłowski, Warszawa 1955, s. 541.
37 W. Rozanow, Legenda o Wielkim Inkwizytorze…, dz. cyt., s. 69.
38 В.В. Розанов,  Литературные изгнанники. Н.Н. Страхов…, dz. cyt., s. 190.
39 W. Rozanow, Legenda o Wielkim Inkwizytorze…, dz. cyt., s. 37.
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Wraz ze zbrodnią odsłania się jedno z takich ciemnych źródeł naszych myśli i uczuć, i od-
słaniają się przed nami duchowe nici, wiążące wszechświat i wszystko, co w nim żyje. (…) 
To, co go [zbrodniarza – M.M.] gubi, co m o ż n a  o d c z u w a ć  t y l k o  n a r u s z y w s z y 
[p r a w o]  – jest właśnie swego rodzaju „innym światem, z którym się on styka”; my sami 
jedynie go przeczuwamy, zgadujemy dzięki jakieś niejasnej wiedzy40.

Duchowe nici? „Inny świat”? Wiedza niejasna? Wreszcie zbrodnia jako „herme-
neutyczne narzędzie” ich oglądu? Zaiste nie znajdowaliśmy dotąd u Rozanowa po-
dobnych myśli i podobnych słów. Pod wpływem Dostojewskiego Rozanow zmienia 
swój język oraz postrzeganie świata. Istota tej konwersji w najogólniejszych rysach 
nie jest trudna do uchwycenia. Myśliciel porzuca tutaj hermeneutyczny horyzont 
O rozumieniu, który miał charakter czysto rozumowy, intelektualny. „O rozumie-
niu ujawniało jedną z destinationes – umysłową, intelektualną”41 – pisał Rozanow 
w jednym z listów do Strachowa. Życie zostało tam sprowadzone do życia samego 
rozumu. Teraz zaś myśliciel spostrzegł inny wymiar bycia człowiekiem, inne „prze-
znaczenie” ludzkiej natury. Rozanow kieruje się ku temu, co pozarozumowe i niezro-
zumiałe, wyprowadza rozumienie poza rozum. Albowiem rozumienie jako naczelna 
zasada wciąż pozostaje w mocy – tyle że porzuca schematy rozumu, które a priori 
miały mu przysługiwać. Rozanow podważa więc w Legendzie… jedno z kluczowych 
założeń swojej pierwszej książki, a mianowicie przyjętą tam arbitralnie tezę o ścisłej 
odpowiedniości myślenia oraz świata: „r z e c z y w i s t o ś ć bytu nie pokrywa się z tą 
m y ś l a n ą przez rozum”42. Jest to bardzo istotny moment, który zaważy na całej 
jego dalszej twórczości. Okazuje się, że byt wymyka się poznaniu czysto intelektu-
alnemu. Rozanow stawia tu zatem pierwszy krok w nieznane – i doprawdy podczas 
pisania Legendy… jeszcze nie wie, co go czeka. Wciąż jeszcze nie potrafi  uświadomić 
siebie, ku czemu konkretnie zmierza. Jednak dokądkolwiek by się nie udał, konse-
kwencjami wyruszenia w nieznane okazują się ograniczenie roszczeń rozumu oraz 
negacja obiektywnego charakteru ludzkiego myślenia: „w z g l ę d n o ś ć  i  w a r u n -
k o w o ś ć ludzkiego myślenia stanowi najsubtelniejszą i najgłębszą prawdę, która 
przez tysiąclecia pozostawała zakryta przed człowiekiem”43. Zdanie to przeczy temu, 
co czytaliśmy w O rozumieniu. Przeczy też jednemu z jej ukrytych założeń – twier-
dzeniu, że człowiek jest istotą racjonalną. Teraz Rozanow przyznaje mu charakter 
irracjonalny:

Człowiek, jeśli chodzi o całokształt swojej natury, jest istotą irracjonalną; dlatego rozum 
nie może go ani w pełni objaśnić, ani – zadowolić. Jakkolwiek wytrwała byłaby praca myśli, 
nigdy nie zdoła ona objąć całej rzeczywistości, zawsze odnosić się będzie do człowieka 
urojonego, nie zaś rzeczywistego. Człowiek kryje w sobie t w ó r c z y  a k t, i to właśnie on 

40 Tamże, s. 68.
41 В.В. Розанов,  Литературные изгнанники. Н.Н. Страхов…, dz. cyt., s. 116.
42 W. Rozanow, Legenda o Wielkim Inkwizytorze…, dz. cyt., s. 77.
43 Tamże, s. 76.
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obdarza go życiem, cierpieniami i radościami, których rozumowi nie jest dane ani zrozu-
mieć, ani przerobić44

Przezwyciężenie racjonalności i wskazanie na „twórczy akt” odsłaniało moż-
liwość nowego rozumienia rzeczywistości. Hermeneutyczną platformą, w której 
obrębie mogłoby się ono zrealizować, była według Rozanowa religia. Właśnie dzię-
ki niej mielibyśmy dokonać wglądu w „inny świat”: „Coś, co nie jest racjonalne – 
jest mistyczne. Niedostępne oglądowi i mocy nauki – może zostać osiągnięte przez 
religię”45. I rzecz jasna Rozanow nie miał tu na myśli religii „Tyru i Sydonu”, ale 
religię „Jerozolimy”. Dostojewski otworzył przeto Rozanowowi furtkę do „innego 
świata”, ale jednocześnie pozostawił go tam samego, ponieważ nie zdołał przynieść 
nam stamtąd żadnych (lub prawie żadnych) wieści. Co więcej, u Dostojewskiego 
wgląd ów miał charakter chorobliwy, negatywny – wiódł poprzez podziemie. Wy-
starczy wspomnieć Notatki z podziemia, w których „wszelka świadomość” zosta-
je nazywana „chorobą”46. I właśnie dlatego Dostojewskiego należy przezwyciężyć 
– w imię prognozowanej „chrześcijańskiej cywilizacji” i Chrystusa. Tylko tą drogą 
można osiągnąć „niebo nowe i ziemię nową”47 (Rozanow przywołuje tu słowa Apo-
kalipsy), te zaś nie mogą opierać się na „podziemiu” i „mroku” odsłoniętych przez 
Dostojewskiego. Rozanow wyrusza więc w tym samym kierunku, w którym autor 
Braci Karamazow, mając jednak nadzieję, że odnajdzie tam doświadczenia pozy-
tywne. Twardą podstawę „innego świata”, dzięki której będzie można odmienić nasz 
świat – uczynić go „prawdziwie” chrześcijańskim zarówno na płaszczyźnie historii, 
jak i wewnątrz duszy. Chodzi tu przeto o „naszą duszę” i „nasze życie”, ponieważ bez 
religii są one pustynią, na której według Rozanowa żyć niepodobna. Chodzi zatem 
o żyzny grunt dla drzewa życia – o to, aby zakorzenić je w sferze transcendentnej, 
gdyż w przeciwnym razie drzewo to obumrze. Oto stawka w grze, którą podejmuje 
Rozanow, chwytając rękawicę rzuconą przez Dostojewskiego. Pozostanie jej wierny 
do końca swoich dni i będzie wędrował ku tym „światom” do ostatnich stronic włas-
nych dzieł. Tyle że po drodze okaże się, iż wyglądają one nieco inaczej, niż to sobie 
pierwotnie wyobrażał…

Zapowiedź tej ich nieoczekiwanej „inności” można zresztą wyczytać już z sa-
mej Legendy... Saryczew słusznie wskazuje, że „chrześcijaństwo”, o którym tu mowa, 
posiada postać dość kontrowersyjną48. Jego sensu Rozanow pragnie bowiem szu-
kać w transgresyjnej żarliwości, a nie modlitewnej pokorze. Cóż mają wspólnego 
z chrześcijaństwem misteria eleuzyńskie czy też Matka Ziemia, którymi Rozanow 
się tu wyraźnie zainteresował? Również naga wiara zdawała się go nie zadowalać, 
ponieważ pragnie zerwać zasłony dzielące „ten świat” od „tamtego”. Momentami 

44 Tamże, s. 48.
45 Tamże.
46 F. Dostojewski, Notatki z podziemia. Gracz, przeł. G. Karski, Warszawa 1992, s. 10.
47 W. Rozanow, Legenda o Wielkim Inkwizytorze…, dz. cyt., s. 95.
48 Я.В. Сарычев, В.В. Розанов: Логика творческого становления (1880–1890-е годы), dz. cyt., 

s. 66.
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przypomina to poszukiwania gnostyków. Z tego samego powodu dzieło Dostojew-
skiego potraktował on wybiórczo, skupiając się na niektórych wątkach, na inne zaś 
nie zwracał uwagi. Co więcej, w Legendzie… można też znaleźć fragmenty sugeru-
jące, którędy wiedzie droga do „innych światów”. Jednym z nich miałoby być ciało:

Duch ludzki ściśle, zbyt ściśle związany jest w swoich ideach, pojęciach i uczuciach z tajem-
niczą budową swojego ciała; przymocowany jest do niej, związany i uwarunkowany przez 
nią, jak rodzący się, ale jeszcze nie urodzony związany jest z łonem swojej matki49.

Musiało jednak minąć jeszcze kilka lat, aby Rozanow rozpoznał to, co było na 
widoku, ale pozostało niezauważone. Na razie nie potrafi  jeszcze pojąć w pełni 
sensu napisanego przez siebie zdania. Zresztą podobne stwierdzenia pojawiają się 
w Legendzie… niejako na marginesie, mimochodem. Okazuje się to zadaniem na 
przyszłość. Tymczasem aktualna odpowiedź na kryzys wiary, którą Rozanow daje 
na końcu książki, jest nader banalna i przynosi rozczarowanie. Rozanow powtarza 
tam bowiem znane słowianofi lskie tezy o wyższości prawosławia nad katolicyzmem 
i protestantyzmem: „Jeśli zadamy sobie pytanie, który z trzech typów życia najściślej 
odpowiada istocie chrześcijaństwa, w niepowstrzymany i mimowolny sposób odpo-
wiemy, że jest nim duch prawosławia”50. Dalej myśliciel odmalowuje sentymentalny 
obraz „ubogiej cerkwi”, w której „siwowłosy ksiądz” celebruje nabożeństwo dla „kil-
ku starców i staruszek” – i ogłasza, że właśnie w tych ludziach żyje „bezpowrotnie 
utracona wszędzie indziej”51 wiara. Jasne wydaje się, że na podobnych obrazach nie 
dało się zbudować „cywilizacji chrześcijańskiej” ani przezwyciężyć kryzysu wiary. 
I nie jest to żadna odpowiedź na wyzwanie, które rzucił Wielki Inkwizytor. Roza-
now wciąż szukał swojej drogi – i w latach 90. często sięgał po idee słowianofi lskie. 
Brzmiały one jednak bardzo nieprzekonująco i słowianofi lskie złudzenie, któremu 
ulegał, niedługo później miało się rozwiać. W przyszłości podążył w stronę „nowej 
świadomości religijnej”, mającej być ludzką odpowiedzią na „niebo nowe i ziemię 
nową” z Apokalipsy. A zatem poszedł za głosem niepokojących myśli, które znalazł 
w dziele Dostojewskiego i w sobie samym, a nie za obrazem „ubogiej cerkwi”. Na 
razie brakowało mu jeszcze języka, ale już niedługo go odnajdzie. Dalej wędrował 
już jednak bez Dostojewskiego, u którego nie znalazł tej najważniejszej dla siebie 
odpowiedzi. Będzie musiał sformułować ją sam i we własnym języku.

49 W. Rozanow, Legenda o Wielkim Inkwizytorze…, dz. cyt., s. 95.
50 Tamże, s. 166–167.
51 Tamże, s. 167.
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5. Leontjew

Dostojewski nie był jedynym twórcą, którego Rozanowowi przyszło „przezwycię-
żyć”. Zaraz po ukończeniu Legendy…, w drugiej połowie 1890 roku, myśliciel zapo-
znał się z tekstami Konstantina Leontjewa. Jego reakcja była ze wszech miar entu-
zjastyczna:

Przez cały ten czas czytałem z zachwytem, jakiego dawno nie doświadczałem 2 tomy Wcho-
du, Rosji i Słowiańszczyzny: oto rozum, oto pewność, oto język i ton! (…) Nikt nie zainte-
resował mnie w takim stopniu jak on1.

Wkrótce Rozanow nawiązał z Leontjewem bardzo ożywioną korespondencję, 
która trwała niecały rok – aż do śmierci tego ostatniego w listopadzie 1891 roku. 
Z natury bardzo emocjonalny Rozanow przyznawał się Leontjewowi do swojego za-
chwytu, a ten nie pozostawał mu dłużny, ciesząc się, że „nareszcie” znalazł się ktoś, 
kto zrozumiał jego idee.

U Leontjewa Rozanow poszukiwał rozwiązania nurtujących go problemów. 
Ponownie chodziło o „prawdziwe chrześcijaństwo” i sens historii. A także o ratu-
nek cywilizacji znajdującej się w głębokim kryzysie. Cóż bowiem widzimy wokół? 
Zacytujmy ironiczną wyliczankę Rozanowa: „P o s t ę p,  w y k s z t a ł c e n i e,  n a -
u k a,  r ó w n o ś ć,  w o l n o ś ć!”2. Jednym słowem, symptomy… kryzysu. Kolejne 
wcielenie liberalnych i pozytywistycznych ideałów. Aby jednak przezwyciężyć ów 
kryzys i przeobrazić historię, należy najpierw dogłębnie pojąć jej mechanizm, lo-
gikę i sens. Potrzebna jest zatem „metoda”3 – całościowa metoda przeobrażenia 
świadomości i historii, która pozwoliłaby na wcielenie „chrześcijańskiego ideału”. 
Tymczasem Rozanow, pomimo pewnych osiągnięć teoretycznych zawartych w Miej-
scu chrześcijaństwa w historii, wciąż odczuwał jej brak: „brakowało mi formuły, nie 
dostrzegałem teorii”4. Nie odnalazłszy „metody” u uwięzionego w negatywnej dia-
lektyce duszy Dostojewskiego, Rozanow zwrócił się w tym celu do twórczości Le-
ontjewa.

Tym razem poszukiwania zakończyły się sukcesem. Właśnie to było przyczyną 
wspomnianego powyżej entuzjazmu: upragnioną metodę Rozanow odnalazł u Le-
ontjewa – „pierwszego umysłu naszych czasów”5. Pisał o niej następująco: „[jest to 
– M.M.] t e o r i a, która obejmuje formę historycznego rozwoju narodów, ujawnia 

1 В.В. Розанов,  Литературные изгнанники. Н.Н. Страхов…, dz. cyt., s. 222.
2 В.В. Розанов, Эстетическое понимание истории, dz. cyt., s. 88.
3 W. Rozanow, O Konstantinie Leontjewie, przeł. I. Kania, „Kronos” 2013, nr 3 (26), s. 164.
4 В.В. Розанов,  Литературные изгнанники. Н.Н. Страхов…, dz. cyt., s. 397.
5 Tamże, s. 253.
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sens XIX w., a także wskazuje wyraźną drogę dla wszystkich, którzy są świadomi, że 
potrzebny jest ratunek, a zarazem nie wiedzą, jak się ratować”6. Opierając się na tej 
teorii, można nie tylko pojąć rzeczywistą kondycję cywilizacji, ale i prognozować 
jej przyszły rozwój. A skoro można prognozować, to można również się pokusić 
o zmianę kierunku dziejów. O to właśnie toczyła się cała ta gra.

Na czym owa „metoda” miała polegać? Jak wiadomo, myśl Leontjewa posiada-
ła konserwatywny charakter: sprzeciwiała się postępowi, ruchom rewolucyjnym, 
a także liberalizmowi czy egalitaryzmowi. Była wyrazem dążenia do zachowania 
dawnych form życia. Leontjew nazwał ową konserwatywną zasadę „bizantyni-
zmem”, a Rozanow dostrzegł w niej przejaw opisywanej przez siebie „cywilizacji 
chrześcijańskiej”. Sięgnięciu po idee Leontjewa sprzyjała u Rozanowa również ko-
nieczność defi nitywnego „przezwyciężenia” Dostojewskiego, a nie jest tajemnicą, 
że Leontjew oceniał autora Zbrodni i kary nader krytycznie, oskarżając go o pro-
pagowanie fałszywego, „różowego” chrześcijaństwa7. W centrum własnej koncepcji 
Leontjew zawarł kryterium estetyczne, czyniąc je narzędziem oceny historii i życia: 
„Uważam p r o b i e r z  e s t e t y k i za najlepszy dla historii i życia, ponieważ można 
go zastosować do wszystkich epok i wszystkich miejsc”8 – pisał w liście do Rozano-
wa. Podobnej uniwersalności, zdaniem Leontjewa, nie posiada miernik moralności 
ani religii. Tylko piękno jest uniwersalnym, zrozumiałym dla wszystkich językiem 
i kryterium. Przy czym Leontjewowi chodziło o piękno życia, a nie sztuki, której 
uroda miałaby być wtórnym odbiciem piękna samego życia. Nie chodziło też o ze-
wnętrzny wygląd rzeczy, ale wewnętrzne piękno znamionujące moc życia. Piękno 
było więc dla Leontjewa jedynym kryterium kondycji wszystkich jego przejawów: 
„[Leontjew – M.M.] odnalazł obiektywne oznaki w s z e l k i e g o rozkładu i w s z e l -
k i e g o rozwoju”9. Piękno polega, zdaniem Leontjewa, na różnorodności form życia. 
Niszczy je zaś postęp dążący do unifi kacji, a zatem negacji wszelkich różnic, i pod-
porządkowaniu całości życia i historii uniwersalnym ideom: „Postęp (…) to nic 
innego, jak proces rozkładu, ów proces powtórnego uproszczenia całości i pomie-
szania części składowych, proces zacierania zarysów morfologicznych, niszczenia 
tych cech, które były organicznie (tj. despotycznie) właściwe ciału społecznemu”10. 
Piękno okazuje się wyrazem jedności pośród różnorodności. Pozostaje przejawem 
„zdrowia” i mocy danego bytu. Jest wreszcie przejawem idei, jej zewnętrznym wy-
razem. A zatem piękno formy jawi się jako odbicie piękna idei, z której ta pierw-
sza czerpie swoje moce. Najwyższym wyrazem piękna był dla Leontjewa Kościół 
– ziemskie wcielenie „Bożej Prawdy”, zawierające w sobie piękno najwyższe, nad-

6 Tamże, s. 403.
7 Z drugiej jednak strony Rozanow zauważył teraz inną ideę autora Idioty: „Dostojewski stwierdził: 

«Piękno zabawi świat». Owszem, o ile tylko człowiek nie utraci s m a k u  p i ę k n a, jego odczuwania. 
A jeśli tak się stanie – świat zginie. Często rozmyślam o tym”. Tamże, s. 264.

8 Tamże, s. 373.
9 В.В. Розанов, Легенда о Великом инквизиторе Ф.М. Достоевского, Москва 1996, s. 181.
10 К.Н. Леонтьев, Собрание сочинений, cyt. za: M. Bohun, Konstantin Leontjew i mity świadomości 

utopijnej, [w:] Wokół Leontjewa i Bierdiajewa, red. J. Dobieszewski, Warszawa 2001, s. 44.
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naturalne i niezniszczalne. Jego przeciwieństwem były zaś społeczeństwa liberalno-
-egalitarne, w których wyrazistość i odrębność wszelkich form zostaje zatarta. Po-
dobne „uproszczenie” tudzież „ujednolicenie” niwelujące wszelkie różnice stanowi 
zapowiedź niechybnie zbliżającej się śmierci11.

Odpowiedzią Rozanowa na idee Leontjewa był obszerny tekst Estetyczne rozu-
mienie historii. Rozanow zakończył go pisać już po śmierci Leontjewa i ten zdążył 
przeczytać tylko pierwszą część12. Podobnie jak było w wypadku Legendy…, Roza-
now miał tu jednak na uwadze przede wszystkim własną koncepcję, a nie Leontje-
wa. Powracając myślą do Miejsca chrześcijaństwa w historii, fi lozof usuwa też z pola 
widzenia niewymierną płaszczyznę duszy, aby ponownie znaleźć się na wymiernym 
obszarze historii. Odnajduje też u Leontjewa swoje własne pytanie: „On zadaje pyta-
nie, czym jest p r o c e s  r o z w o j u, którego wyrazem jest historyczne życie wszyst-
kich narodów”13. Najważniejsze wydaje się jednak nie pytanie, a odpowiedź na nie, 
czyli wspomniana metoda umożliwiająca zrozumienie logiki dziejów. Metoda, którą 
będzie można zastosować na płaszczyźnie historii i która ma zagwarantować obiek-
tywność rezultatów. Rozumienie znajdowało tu dla siebie twardy grunt, którego 
Rozanowowi – jak już zostało powiedziane – wciąż brakowało. Podstawa ta pozwo-
li mu podjąć walkę ze zdiagnozowanym „kryzysem cywilizacji”. Będzie to również 
twórcza kontynuacja programu słowianofi lów, do którego odwoływali się zarówno 
Leontjew, jak i Rozanow – zostanie on przeniesiony na nowy poziom. Jak ujął to 
Saryczew: „Estetyczne rozumienie historii Rozanowa, obiektywnie rzecz biorąc, sta-
nowi k o m b i n a c j ę  «e s t e t y c z n e j  m e t o d y»  L e o n t j e w a  o r a z  m e t o d y 
«r o z u m i e n i a»  w  r a m a c h  j e d n o l i t e g o  (i  o g ó l n e g o)  p r o g r a m u 
m e t o d o l o g i c z n e g o  –  s ł o w i a n o f i l s t w a”14. Jednakże – podkreśla Sary-
czew – nie chodzi tu o eklektyzm, ale o próbę rozwinięcia idei Leontjewa, z której 
sam jej twórca niekoniecznie byłby zadowolony. Rozanow przejmuje więc „probierz 
piękna” i wpisuje go we własną koncepcję. Kryterium to ma umożliwić odkrycie 
istoty życia, a zatem – jego mocy i wzrostu:

W istocie na tym polega ogólny i główny cel wszystkich jego [Leontjewa – M.M.] pism: 
p i ę k n o  j e s t  p r o b i e r z e m  ż y c i a,  j e g o  n a p i ę c i a; i nie chodzi tu o piękno 
w jakimś wąskim, subiektywnym rozumieniu, ale wyłącznie o piękno w znaczeniu r ó ż -
n o r o d n o ś c i,  w y r a z i s t o ś c i,  z ł o ż o n o ś c i. Wszystko, co istnieje w świecie, co 
pojawia się w historii, podlega temu ogólnemu i głębokiemu prawu; wszystko, czego ży-
wotność wzrasta, rozwija się również w obfi tości, różnorodności i twardości własnych 
form; a upadając, powracając ku niebytowi – słabnie w swoich formach, które mieszają się 
ze sobą, zlewają, blakną, a na koniec znikają, pozostawiając po sobie proch mogiły 15.

11 K. Leontjew, Bizantynizm i Słowiańszczyzna, przeł. M. Bohun, [w:] Wokół Leontjewa i Bierdiaje-
wa, dz. cyt., s. 148.

12 В.В. Розанов,  Литературные изгнанники. Н.Н. Страхов…, dz. cyt., s. 278.
13 В.В. Розанов, Эстетическое понимание истории, dz. cyt., s. 43.
14 Я.В. Сарычев, В.В. Розанов: Логика творческого становления (1880–1890-е годы), dz. cyt., 

s. 87.
15 В.В. Розанов, Эстетическое понимание истории, dz. cyt., s. 112.
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Piękno okazuje się więc kryterium realizującej się potencji, o której była mowa 
w O rozumieniu. Piękne jest to, co rośnie samo z siebie – swobodnie i przy zachowa-
niu własnej odrębności oraz różnicy. A jeśli przyjrzymy się współczesności – uważa 
Rozanow – piękna nie dostrzeżemy:

Kierując się pozornie absolutnymi ideałami, a przede wszystkim fałszywą iluzją zbudowa-
nia raju na ziemi dla wszystkich narodów, w coraz większym stopniu odbieramy tym na-
rodom zasady określające ich tożsamość: kult religijny, historyczną państwowość, bytową 
odrębność, nie zauważając, że przekształcamy je w ten oto sposób w bezforemną masę 
pierwotnej ludzkości16.

Kryterium piękna potrzebne było więc Rozanowowi nie do estetycznego za-
chwytu, ale do przeobrażenia „planu historii”. Konieczna okazuje się konserwatyw-
na rewolucja. Bez niej bowiem wkrótce pozostaniemy z samym tylko „żołądkiem 
i mięśniami”17. I jeśli Rozanow zgadzał się z Leontjewem co do diagnozy choro-
by trawiącej współczesną cywilizację, którą ujawniało przejęte od Leontjewa kry-
terium estetyczne, to różnił się co do sposobu jej leczenia. W tym miejscu drogi 
obu myślicieli zaczynają się rozchodzić. Po pierwsze, u Rozanowa można odnaleźć 
ambiwalentny stosunek do „bizantyjskiej idei” Leontjewa, który za wzór dla Rosji 
obrał właśnie dawne Bizancjum. Z jednej strony Rozanow pisze bowiem o „wyso-
kiej poezji” i „wysokim sensie” tej cywilizacji, a z drugiej wspomina o jej „okru-
cieństwie, fałszu” oraz „grzeszności”18. Choć prawdę mówiąc, ta ambiwalencja jest 
raczej uprzejmym ukłonem w stronę Leontjewa, a w istocie Rozanow odrzucał ów 
wzór, eksponując odrębność i „samobytność” Rosji: „wydaje się nam, że wszystkie 
cechy tego odrębnego typu [rosyjskiego – M.M.] powstały w naszym narodzie cał-
kowicie oryginalnie i samodzielnie”19, a zatem „nie może być mowy o jakimkolwiek 
naśladownictwie”20, niemniej trochę dalej przyznaje, że oczywiście przejęliśmy od 
nich chrześcijaństwo. Po drugie, Leontjew uważał Rosjan za naród „niedostatecz-
nie twórczy”, a samą jego twórczość za „bezforemną i niearchitektoniczną”21, czyli 
niezdolną do tworzenia trwałych i mocnych form. Rozanow nie zgadza się z tym, 
dostrzegając w charakterze Rosjan zdolność do „stałości, zawziętości i konsekwencji 
w twórczości”22. Wskazując na owe cechy, Rozanow kreuje projekt przyszłej „czwar-
tej fazy” rozwoju Rosji (po kijowskiej, moskiewskiej i petersburskiej), która powin-
na mieć charakter „syntetyczny” i polegać na stworzeniu „ogólnej koncepcji życia, 
pewnego jednolitego poglądu”23, różniącego się zarówno od ówczesnej petersbur-
skiej Rosji, jak i „gnijącego” Zachodu. Jej stworzenie okazuje się „naszym przyszłym 

16 Tamże, s. 113.
17 Tamże.
18 Tamże, s. 110–111.
19 Tamże, s. 110.
20 Tamże.
21 Tamże, s. 108.
22 Tamże, s. 109.
23 Tamże, s. 107.
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zadaniem”24. Czym konkretnie miałaby owa „ogólna koncepcja” życia być – tego 
Rozanow na razie nie mówi.

Wydaje się więc, że właśnie tutaj – w stosunku do twórczości – leży kość nie-
zgody między Leontjewem i Rozanowem. Leontjew pragnął przede wszystkim 
zachować lub odnowić dawne formy życia, które uważał za piękne. Jego pozycja 
była konserwatywna i zachowawcza, ponieważ nie wierzył w możliwość twórczego 
pokierowania biegiem dziejów i radykalnej przemiany rzeczywistości. Tym samym 
podważał „mit historycznego aktywizmu”25. Rozanow zaś właśnie w tym punkcie 
się z nim nie zgadzał:

Ograniczoność, brak podstaw w syntetycznym projekcie przyszłości znajdujemy również 
u K.N. Leontjewa. On zbyt wiele wnosi do tej przyszłości z drugiej fazy naszego bytu hi-
storycznego, myśląc podobnie jak wszyscy słowianofi le, że na nowo ją wskrzesimy, znowu 
przeżyjemy to, co już przeżyliśmy. Ta k i e  c o ś  n i g d y  n i e  z d a r z a  s i ę  w  h i s t o -
r i i  i  w drzewie życia ludzkiego to, co już raz zaistniało i się pojawiło, nigdy nie pojawi się 
powtórnie, opuszczając byt i przechodząc do sfery leżącej za grobem26.

A zatem, wbrew Leontjewowi, Rozanow dążył do przeobrażenia rzeczywistości 
i wskazywał na konieczność tworzenia form nowych. I w historii, i w życiu, i w religii. 
Wynikało to dlań, oczywiście, nie z osobistych przeświadczeń, ale z istoty samej rze-
czy. Według autora Estetycznego rozumienia historii konserwatywna zachowawczość 
przeczy samej zasadzie życia, którego istotą jest wzrost. Oznacza to, że życie będzie 
piękne tylko wtedy, jeśli będzie, rozwijało się, a to z kolei musi oznaczać tworzenie, 
również w sferze religii. Tymczasem dla Leontjewa podobna twórczość mogła być 
wyłącznie herezją – i Rozanow jak na razie nie ośmiela się uczynić kroku w tę stronę:

[Leontjew – M.M.] słusznie nie ufał twórczym siłom swojej epoki, swojego społeczeństwa 
– i właśnie stąd wypływała jego głęboka odraza i oburzenie na próby nowej twórczości 
religijnej, których wzmagającą się aktywność obserwował on wokół siebie, stojąc już nad 
grobem27.

Tak więc mimo że bizantynizm Leontjewa wyraźnie nie zadowalał Rozanowa, 
nie ośmielił się on jeszcze ogłosić wprost konieczności nowej twórczości religijnej. 
„We własnej ojczyźnie nikt nie jest prorokiem”28 – stwierdza Rozanow. Już jednak 
chwilę później zapytuje: „Ale czy tak jest zawsze?”29. I o kim mówi tu Rozanow? 
O Leontjewie? A może… o sobie samym? Przyjdzie poczekać nam jeszcze kilka lat 
na narodziny nowego „proroka”. Powściągliwy póki co Rozanow bynajmniej nie po-
rzuca marzenia o wcieleniu w życie ideału „prawdziwego chrześcijaństwa”. I jeszcze 

24 Tamże.
25 M. Bohun, Konstantin Leontjew i mity świadomości utopijnej, dz. cyt., s. 38.
26 В.В. Розанов, Эстетическое понимание истории, dz. cyt., s. 104–105.
27 Tamże, s. 111.
28 Tamże, s. 114.
29 Tamże.
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nie wie, że przyjdzie mu je porzucić. Od herezji dzieli nas już tylko krok, lecz autor 
O rozumieniu wciąż jeszcze nie decyduje się go uczynić.

Rozanow zgadzał się więc co do metody (ba, był zachwycony, że nareszcie ją 
znalazł), czyniącej piękno probierzem życia, ale zarazem nie chciał ograniczać tego 
życia do kopiowania form przeszłych, nawet jeśli faktycznie możemy je uznać za 
piękne. Tym samym Rozanow przekracza pozycję Leontjewa, ponieważ nie mieści 
się w jej konserwatywnych ramach. I czyni to – jak zawsze – niejako mimowolnie, 
wyrastając poza nie niczym rozwijająca się roślina. Powtarza się tu schemat rela-
cji z Dostojewskim. Rozanow wchodzi po drabinie dzieła Leontjewa, a następnie 
odrzuca tę drabinę jako zbędną. Przejmuje potrzebną sobie ideę, a resztę porzuca. 
Przerasta kolejnego z mistrzów, nie mieszcząc się w ramach jego światopoglądu. 
Albowiem życia nie można powstrzymać. Nie można zamknąć go w formie dawnej, 
kiedy ono pragnie rosnąć po swojemu i na swój sposób. Ta sprzeczność musi zostać 
zniesiona.

Do fi lozofi i Leontjewa Rozanow powrócił raz jeszcze w artykule z 1917 roku. 
Stwierdził tam, że można całkowicie nie zgadzać się z poglądami Leontjewa, ponie-
waż nie w nich leży istota jego fi lozofi i. Rzecz nie w przekonaniach, a w samej „este-
tycznej metodzie”, która miałaby stanowić kryterium nie tylko piękna, ale i samego 
„drzewa życia”. Byłoby to zatem kryterium tego, co „rośnie samo z siebie”, życia jako 
takiego. Pod koniec artykułu Rozanow wygłasza dłuższy monolog w imieniu Le-
ontjewa:

Otóż: kochajcie życie! Kochajcie je aż do występku, aż do rozpusty. A wszystko – nieście 
pod Drzewo Życia. Drzewo Życia to nowa prawda – jedyna prawda na ziemi. I – aż do jej 
końca. Nie ma nic świętszego od Drzewa Życia. Posadził je Bóg. A Bóg to Bóg, który opor-
nego karze. Tylko je kochajcie, tylko ono niech was darzy szczęściem, innych owoców nie 
szukajcie. Życie jest w samym życiu. I nie ma nad nie żadnych kategorii, ani fi lozofi cznych, 
ani politycznych, ani poetyckich. Tu jest i moralność, i dług. Albowiem w Drzewie Życia 
jest Bóg, który zasadził je dla ziemi30.

Fragment ten wyraża w rzeczy samej istotę fi lozofi i nie tyle Leontjewa, ile same-
go Rozanowa. I wskazuje, czego wówczas ten ostatni u Leontjewa, jeszcze w dużej 
mierze nieświadomie, szukał: metody i kryterium dla „Drzewa Życia”. I w istocie 
tylko to Rozanow od Leontjewa zaczerpnął, tymczasem cały zbiór jego poglądów 
prędko stracił dlań znaczenie. Leontjew był dla Rozanowa twórcą metody rozumie-
nia życia. Można było zaczerpnąć odeń ową metodę i udać się w swoim kierunku. 
Przy czym kierunek ten okazał się zupełnie inny od tego, w którym zmierzał sam 
Leontjew. Metoda została zastosowana w przewrotny dla jej autora sposób.

Rozanow szedł jednak w owym kierunku jeszcze długo – gdyż aż do 1897 roku. 
Sześć lat dzielące napisanie rozprawy o Leontjewie oraz przełomowy rok 1897 nie 
przyniosły już znaczących odkryć, mimo że Rozanow wiele w tym okresie publi-
kował. Były to jednak głównie niewielkie objętościowo artykuły, pisane często dla 

30 W. Rozanow, O Konstantinie Leontjewie, dz. cyt., s. 165.
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zarobku. Pośród nich znalazło się jednak kilka dość interesujących, którym zaraz 
się przyjrzymy. Naczelna idea pozostawała nadal bez zmian: myśliciel pisał powo-
dowany wiarą w możliwość odmienienia rzeczywistości – wcielenia w życie „praw-
dziwego” chrześcijaństwa i odnowy cywilizacji: „gorące pragnienie, aby zapanować 
nad wydarzeniami i pokierować nimi – oto przedmiot naszej głównej troski”31. Stąd 
brało się wciąż ponawiane poszukiwanie opcji hermeneutycznej, która dałaby klucz 
do drzewa życia, a następnie pozwoliłaby przekształcić rzeczywistość w taki sposób, 
aby drzewo to znalazło się w jej centrum i mogło rosnąć swobodnie. O to właśnie 
toczyła się gra przez pierwszy okres twórczości Rozanowa. Zresztą tak pozostanie 
już do końca. Zasadniczy problem po lekturze dział Leontjewa polegał przeto na ko-
nieczności translacji metody estetycznej na język rzeczywistości, a także na wyciąg-
nięciu z niej wszystkich konsekwencji. Wkrótce jednak okazało się, że nie do końca 
współgrały one ze światopoglądowymi ramami, w których usiłował pomieścić je 
Rozanow. Estetyczna metoda kryła w sobie ładunek wybuchowy, który mógł się ob-
rócić nie tylko przeciwko Leontjewowi, ale także przeciwko samemu Rozanowowi. 
Trzeba było tworzyć „nowe”. Ale jak tworzyć? Co tworzyć? Tego Rozanow na razie 
nie wiedział. A poza tym lękał się tej twórczości, nie był na nią gotowy. Za pomocą 
metody Leontjewa pragnął wzmocnić ideał chrześcijański i słowianofi lski, wybrane 
kryterium miało jednak własne prawa, które niekoniecznie pokrywały się z ideałem 
chrześcijaństwa czy też słowianofi lstwa. Ich zapowiedzi odnaleźliśmy zresztą także 
w Legendzie... Rozanow wciąż nie był jednak gotowy na przyjęcie wszystkich konse-
kwencji obranej metody.

Przez kolejne lata myśliciel, by tak rzec, szamotał się. Z jednej strony bowiem wzy-
wał go ku sobie horyzont „innych światów”, które objawiło mu dzieło Dostojewskie-
go, przyglądał się nieoczekiwanym konsekwencjom zastosowania kryterium piękna 
(już wkrótce je ujrzymy), a także rozmyślał nad koniecznością „nowej twórczości”. 
Z drugiej strony przez myśl nie przechodziło mu odżegnać się od chrześcijaństwa, 
którego religijny ideał pragnął odrodzić, a poza tym chciał pozostać w światopo-
glądowych ramach słowianofi lstwa, uznawszy je za własną opcję światopoglądową. 
Dostrzegał u słowianofi lów „organiczne spojrzenie na historię”32 i właśnie w tym 
horyzoncie ideowym usiłował odnaleźć korzeń drzewa życia. Jednak na próżno. 
Jak się okazało słowianofi lsko-konserwatywna ideologia nie dostarczyła mu klucza, 
którego szukał. Sprzeczności narastały. Rozanow nie mieścił się w ramach słowia-
nofi lstwa ani konserwatyzmu – a tym bardziej jego epigonalnej, nietwórczej postaci 
z końca XIX wieku. Wszak słowianofi le niewiele mówili o tworzeniu form nowych. 
Wciąż jednak nie widział dla nich alternatywy. Przecież nie mogły nią być teorie 
pozytywistów czy też postępowych rewolucjonistów. Żadna z nich nie wskazywała 
dróg ku „innym świtom”. Myśliciel miotał się. Trwał w położeniu sprzecznym. Ście-
rały się w jego duszy przeciwieństwa, których nie potrafi ł do końca ani zrozumieć, 
ani przezwyciężyć. Słowiańskość, prawosławie, Rosja, uniwersalne chrześcijaństwo 

31 В.В. Розанов, Эстетическое понимание истории, dz. cyt., s. 41.
32 В.В. Розанов, Легенда о Великом инквизиторе Ф.М. Достоевского, dz. cyt., s. 196.
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czy też intelektualne rozumienie – te słowa klucze nie pasowały do bram poszukiwa-
nego raju. Trzeba tworzyć – wiedział Rozanow, ale jak na razie tworzył po omacku. 
Po omacku szukał własnej drogi do drzewa życia.
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6. Sołowjow

Przejdźmy do kolejnego znamiennego momentu intelektualnego rozwoju Rozano-
wa. Inaczej niż poprzednio, nie miał on charakteru inspiracji myślą pokrewną, ale 
starcia z oponentem. Adwersarzem stał się nie kto inny jak Władimir Sołowjow. 
Młody Rozanow cenił jego wystąpienia przeciw pozytywizmowi oraz religijny cha-
rakter myśli, uważając go za myśliciela bliskiego sobie – przełamującego dominację 
nurtów antymetafi zycznych oraz antyreligijnych. Już pod koniec lat 80. jego stosu-
nek do Sołowjowa zaczął się jednak zmieniać.

Obaj fi lozofowie głosili aktywistyczne idee religijnego przeobrażenia rzeczywi-
stości, niemniej ich projekty, choć znajdowały się w łonie tego samego nurtu, były 
skierowane w przeciwnych kierunkach. Antytetyczność obu myślicieli pragnących 
„rządu dusz” musiała w pewnym momencie wyjść na jaw. Stało się tak za sprawą 
Rozanowa, który w 1894 roku w serii artykułów (Wolność i wiara, Odpowiedź Wła-
dimirowi Sołowjowowi, Co mogą odpowiedzieć obrońcy wolności chaotycznej na za-
sadę wolności twórczej?) wystąpił z niespodziewanie ostrą krytyką pism autora Sensu 
miłości. Za obiekt swego ataku Rozanow obrał teksty Sołowjowa pochodzące z lat 
80. i z początku lat 90. (zwłaszcza Wielki spór i polityka chrześcijańska oraz Problem 
narodowy w Rosji). Jak wiadomo, Sołowjow zawarł w nich uniwersalistyczną ideę 
postulującą stworzenie na ziemi bogoczłowieczej cywilizacji chrześcijańskiej. Ów 
teokratyczny projekt zakładał konieczność zjednoczenia Kościołów oraz powołanie 
do życia „Kościoła wszechświatowego”. Jego istnienie, jak pisał Sołowjow w przed-
mowie do Problemu narodowego w Rosji, miało „zależeć ze strony samego człowieka 
od jednego, ogólnego warunku – a mianowicie od moralnego aktu samowyrzecze-
nia się osób i narodów”1. Należało mianowicie wyrzec się narodowego egoizmu, 
uznać się za część ludzkości równą wszystkim innym częściom, czyli przezwyciężyć 
swą narodową ograniczoność na rzecz ogólnoludzkiego uniwersalizmu. Wezwanie 
to było, rzecz jasna, skierowane do narodu rosyjskiego, który dając wzór innym, 
powinien przezwyciężyć własne formy życia, religii i czysto narodowego interesu, 
aby zjednoczyć się z cywilizacją zachodnioeuropejską, a w dalszej perspektywie – 
ogólnoświatową, w jedną harmonijną całość. Ekumeniczny, a zarazem liberalny 
projekt Sołowjowa zakładał również wcielenie w życie szeroko pojętej idei wolności 
wyznania i tolerancji religijnej. Był też krytycznie nastawiony wobec idei nacjonali-
stycznych i słowianofi lskich2.

1 В.С. Соловьев, Сочинеия в двух томах, Москва 1989, t. 1, s. 260.
2 Okres ów dokładniej omawia w swojej książce Grzegorz Przebinda: G. Przebinda, Włodzimierz 

Sołowjow wobec historii, Kraków 1992, s. 121–155.
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Przeciwko temu wszystkiemu wystąpił Rozanow we wspomnianych tekstach, 
które są świadectwem najbardziej konserwatywnego momentu w jego intelektual-
nym rozwoju. Stanowią także swoisty przykład wykorzystania „metody estetycznej” 
Leontjewa. 

Według Rozanowa postulowana przez Sołowjowa idea wolności jest wyrazem 
subiektywizmu, a zatem nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek uniwersa-
listycznych dążeń: „Nikt nie zauważył, że sens wolności ma charakter subiektywny, 
a zatem nie można jej traktować jako uniwersalnego postulatu”3. Dominacja su-
biektywizmu oznacza też, że wolność atomizuje społeczeństwo – staje się wolnoś-
cią „atomu, który stracił więź z całością”4. Może ona być pożądaną ideą tylko dla 
podmiotu zniewolonego przez tyranię, już nazajutrz po wyzwoleniu staje się jednak 
nieaktualna. Rozanow uznał ponadto wolność za zaprzeczenie istoty wiary, która 
polegała dlań na tautologicznym akcie samopotwierdzenia: prawda jest prawdą, po-
nieważ wierzę w to, że jest prawdą. Tak więc dopuszczenie innego wyznania wpro-
wadza do jej wnętrza ruch negacji. Wolność i wiara wykluczają się przeto nawzajem: 
„tylko nie wierząc już więcej w nic, można żądać dla wszystkiego wolności”5. To 
nie wolność bowiem poprzedza wiarę, ale wiara poprzedza wolność. I ta ostatnia, 
zdaniem Rozanowa, ma sens dopiero wtedy, kiedy wiara staje się niezachwianym 
fundamentem kierującym życiem. A jeśli tak nie jest, wypacza ona sens religii. Stąd 
też współczesny Rozanowowi poziom wolności religijnej był w jego ocenie zdecy-
dowanie za wysoki:

Tak więc twierdzimy, że zakres wolności, na który już dziś zezwala Kościół, zdecydowanie 
przewyższa zakres, który jest dopuszczalny ze względu na istotę jego wiary w samego sie-
bie, i uległość ta powinna być złożona wyłącznie na karb niedoskonałości tego, co nazywa-
my jego zewnętrzną i czasową postacią6.

Rozanow twierdził też, że postulat tolerancji religijnej jest ideą fałszywą oraz 
obcą wierze: „w wierze jej brak, w Kościele brak, w religii – też brak”7. Tolerowa-
nie innych wyznań przeczy samej istocie religii, staje się dla Rozanowa „symbolem 
ostatecznego rozdzielenia ludzi”8. Wierzyć bowiem w swoje, oznacza „o d r z u c a ć 
p r z e c i w s t a w n e”9. A tolerować inne – to zdradzać swoje. Tertium non datur. 
Zgodnie z tą logiką Kościół powinien się przeistoczyć w konserwatywny bastion 
stojący na straży totalnej ortodoksji:

Kościół nie może pozwalać na dyskutowanie prawd swojej wiary – nie ze strachu przed ich 
chwiejnością, ale z odrazy do podobnych dyskusji; [nie może pozwalać – M.M.] nie tylko 

3 В.В. Розанов, Эстетическое понимание истории, dz. cyt., s. 244.
4 Tamże, s. 257.
5 Tamże, s. 245.
6 Tamże, s. 249.
7 Tamże, s. 250.
8 Tamże.
9 Tamże, s. 247.
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na dyskutowanie tych prawd, ale i na najmniejsze odstępstwo od jedności chrześcijańskie-
go życia któregokolwiek ze swoich członków10.

Wyniesienie idei wolności ponad wszystkie inne podważa, według Rozanowa, 
sens religii, a także pociąga za sobą „chaos”11 oraz powszechny indyferentyzm i obo-
jętność. Zdaniem myśliciela wynikałoby to z konieczności „wnikania swoim sen-
sem w sens innego życia”12. Odrzucając ten postulat, Rozanow odrzuca tym samym 
podstawowy warunek wszelkiego dialogu. W jego opinii wcielenie w życie projektu 
Sołowjowa wraz ze wszystkimi jego implikacjami prowadziłoby także do rozchwia-
nia idei prawdy: „jemu [Sołowjowowi – M.M.] wydaje się, że prawda powinna się 
w oczach wszystkich dwoić i troić, a czytając s w ó j symbol, każdy powinien wplatać 
w niego słowa wszystkich innych symboli”13. Powyższe zdanie jest w istocie opisem 
praktyki dekonstrukcji, zakładającej „tekstualizację” prawdy, nieskończone odwle-
kanie sensu i rozszczepienie stałej tożsamości przez różnicę bądź ślad innego. Roza-
now radykalnie się tutaj od podobnej praktyki odcina, nie podejrzewając, że za jakiś 
czas sam zacznie ją stosować…

Wszystkie te zarzuty scala i nadaje im sens rozpoznanie nader istotne dla zro-
zumienia logiki myślenia Rozanowa. Otóż zdaniem autora O rozumieniu idea wol-
ności miałaby być ideą pozbawioną s i ł y. I właśnie to jest kluczowy argument oraz 
najistotniejszy zarzut wobec projektu Sołowjowa. Siła bowiem to synonim życia, 
wzrostu i twórczości. Idea wolności okazuje się więc ideą bezsilną: „sama idea [wol-
ności – M.M.] nie wzbudza entuzjazmu; żyje ona, trwa, a nawet bez wątpienia panu-
je, ale już nie tworzy – i to jest jej główna cecha”14. Opierając się na „nijakiej”15, pustej 
wewnętrznie, gdyż nieniosącej żadnej pozytywnej treści idei wolności, nie sposób 
zbudować ani cywilizacji chrześcijańskiej, ani w ogóle niczego trwałego, co byłoby 
podstawą życia – o co starali się zarówno Rozanow, jak i Sołowjow. Zresztą nie tyl-
ko niepodobna niczego na niej zbudować, lecz także podkopuje ona fundamenty 
wszelkich istniejących już instytucji. Wszystko staje się subiektywnym, relatywnym, 
bezsilnym, obojętnym, nijakim, niezdolnym do działania. Wolność więc to „wieczne 
skazanie samego siebie na słabość”16. Wolność i powszechna tolerancja to idee ne-
gatywne, zaprzeczające życiotwórczej energii i twórczej aktywności – sprowadzające 
się do tego, aby „nie odczuwać już niczego więcej, nie pragnąć, nie rozmyślać”17. 
Rozanow dostrzega nawet skrywające się za nimi blade lico śmierci: „Tolerancja to 
grób – wszystko toleruje, ze wszystkim się zgadza”18. Panowanie idei wolności równa 

10 Tamże, s. 251.
11 Tamże, s. 244.
12 Tamże, s. 247.
13 Tamże, s. 276.
14 Tamże, s. 242.
15 Tamże, s. 243.
16 Tamże, s. 244.
17 Tamże, s. 258.
18 Tamże, s. 250.

PROOF

Plik do indeksu



Drzewo życia. Fenomen Wasilija Rozanowa76

Plik do indeksu

się „gaśnięciu człowieka w historii”19. Dochodzi do tego właśnie na skutek zani-
ku istoty wiary, a zatem zerwania łączności z Bogiem, który jest życiem. „Tak więc 
wszelkie życie, póki pulsuje, póty sprzeciwia się śmierci – i w tym sprzeciwie spełnia 
swoje prawo”20. Życie jest przeto synonimem siły i nie boi się walki o własną rację:

Wszystko walczy z sobą – oto, co nie podoba się tym smutnym, nazbyt znużonym 
mędrcom; oni pragnęliby spokoju, ale zamiast pożądać go dla swoich zmęczonych, wy-
czerpanych członków, pożądają go dla całej przyrody, która wcale nie jest zmęczona i nie 
wyczerpała swoich sił21.

Wiara wzmacnia się przeto w walce, w „gotowości do cierpienia”22. Walka to 
kryterium siły życia. Nie należy jednak pojmować jej jako czysto fi zycznej czy też 
biologicznej. Stanowi ona jednocześnie przejaw boskiego „światła”:

Między wszystkimi walczącymi jest nić tego światła – ona nigdy nie została przerwana, 
a każdy usiłuje ją uchwycić poprzez swoje przekonania; czy ją pochwycił – wie jeden Bóg, 
człowiekowi pozostaje tylko nie wypuszczać jej z rąk. Bez niej – jest on niczym, jedynie 
pyłem deptanym nogami wiernych23.

Stając zatem „do boju” z Sołowjowem, Rozanow, jak sam to sobie wyobrażał, 
stawał do walki o religię i Boga. Aby bowiem wiara miała moc tworzenia, musi być 
silna, tymczasem wiara proponowana przez Sołowjowa silna być nie może, ponie-
waż prowadzi do samozaprzeczenia. Jeśli zaś utracimy oparcie w Bogu, nasze życie 
rozsypie się na bezsilne i bezwolne kawałki. Dlatego też Rozanow napisał: „Boimy 
się przestać wierzyć w Boga”24.

W istocie Rozanow występował tu w obronie drzewa życia, które napędzało całe 
jego myślenie. Aby drzewo to mogło rosnąć, potrzebuje siły i pewnego gruntu pod 
sobą. Wolność tymczasem miałaby podkopywać ów grunt, przekształcać go w „za-
tomizowany”, martwy piasek, w którym nic nie może się zakorzenić. Dlatego jego 
sądy są tak radykalne i bezkompromisowe. Stąd też płynie jego nihilizm w stosunku 
do liberalno-uniwersalistycznych wartości.

W kontekście powyższych stwierdzeń jasne jest jednak, że również głoszony 
przez Rozanowa „konserwatyzm” miał nader osobliwy charakter. Nie oznaczał on 
bowiem – powtórzmy raz jeszcze – ochrony i zachowania dawnych form życia. Stan 
rzeczy wyglądał w istocie następująco: „Wszystko, co jeszcze istnieje w sposób trwa-
ły, jedynie z a c h o w u j e swą postać, a wszystko, co powstaje na nowo, nazajutrz 

19 Tamże, s. 258.
20 Tamże, s. 259.
21 Tamże, s. 247.
22 Tamże, s. 290.
23 Tamże, s. 288. Saryczew zwraca szczególną uwagę na ten fragment, twierdząc, że jest on do-

wodem (zresztą nie pierwszym) na gnostycyzm Rozanowa: mamy tutaj bowiem charakterystyczne 
dla gnostyków: „nić światła Bożego”, proces wspinaczki (w walce) ku temu światłu, a także podział 
na wybranych, którzy zdołali pochwycić ową nić i całą resztę profanów („pył”). Zob. Я.В. Сарычев, 
В.В. Розанов: Логика творческого становления (1880–1890-е годы), dz. cyt., s. 160.

24 В.В. Розанов, Эстетическое понимание истории, dz. cyt., s. 253.
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rozsypuje się, znika”25. Chodziło więc o to, żeby to, co powstaje, nie rozsypywało się, 
lecz trwało równie mocno, jak to, co niegdyś zdołało się zakorzenić. Lecz aby trwało 
w przyszłości, musi być żywe i zdolne do rozwoju – musi więc tworzyć. I bynajmniej 
nie chodzi tu o sztukę, czyli martwe artefakty, ale o życie samo. Celem jest „two-
rzenie samego życia, nie mniej”26 – to właśnie powinno wypływać z żywej wiary. 
Drzewo życia musi bowiem rosnąć, musi rodzić nowe drzewa, a zatem nie wystarczy 
ochrona drzew istniejących, lecz zapewnienie warunków wzrostu tym przyszłym. 
Implikuje to permanentną twórczość, która z kolei podważa istotę konserwatyzmu. 
Z drugiej jednak strony, aby drzewo rosło, potrzebne są mocne fundamenty. Tych 
zaś nie może zapewnić projekt Sołowjowa, ponieważ osłabia i niszczy je, pociągając 
za sobą „chaos, zniszczenie i śmierć”27. I tutaj leży istota sprzeciwu Rozanowa wobec 
Sołowjowa. Opierając się na idei wolności, nie sposób dokonać transformacji życia 
oraz dziejów. Złapany w potrzask wykluczających się przeciwieństw myśliciel kie-
ruje się z powrotem w stronę konserwatyzmu. Rozanow zwraca się ku tradycyjnym 
instytucjom (rzeczywistym i symbolicznym), nie dlatego, że wierzy w nie same, ale 
dlatego, że poszukuje twardego, a zarazem żyznego gruntu dla drzewa życia. Jego 
zdaniem nie mogło ono wyrosnąć na ekumeniczno-liberalnych ideach, gdyż te pro-
wadzą do obojętności i chaosu, a także osłabiają moc życia. Tymczasem zapewnie-
nie życiu mocnych fundamentów daje podstawę do twórczego przeobrażenia hi-
storii. Ponieważ to na jej polu powinno wyrosnąć wielkie drzewo życia, sięgające 
swoimi wierzchołkami nieba, a korzeniami twardej gleby. Niepodobna jednak ogra-
niczyć się samą historią i jej instytucjami. Przeobrażenie w równej mierze powinno 
dotknąć dusz ludzkich. Odnowiona wiara powinna odnowić każdego od wewnątrz:

W moim artykule [Wolność i wiara – M.M.] bynajmniej nie chodziło mi o podobieństwo 
na poziomie myśli, ale o wspólnotę, jednorodność na płaszczyźnie całej organizacji psy-
chicznej, zasady bycia duszy, nierozdzielonej na naturalne elementy28.

Postulowane przeobrażenie ma więc w wizji Rozanowa charakter ontologiczny, 
dotyczy najgłębszego poziomu „bycia” duszy. Rozanow oczywiście odwołuje się 
tu do horyzontu hermeneutycznego odsłoniętego w O rozumieniu. Korzeń drze-
wa życia wyrasta z gleby istnienia. Wzmocnienie któregoś z elementów systemu – 
istnienia, wiary, życia, historii – oznacza swoistą aktualizację i transmisję energii 
obejmującą całość drzewa. Dzięki niej drzewo rośnie. Oto główne założenia „kon-
serwatywnej” utopii Rozanowa.

Sołowjow odpowiedział na artykuł Wolność i wiara tekstem prześmiewczym. 
Nosił on tytuł Porfi ry Gołowlow o wolności i wierze – nawiązywał więc do negatyw-
nego bohatera powieści satyrycznej Sałtykowa-Szczedrina Państwo Gołowlowowie. 
Celem, który postawił sobie Sołowjow, było wyśmianie przeciwnika. Trzeba przy-

25 Tamże, s. 244.
26 Tamże, s. 287.
27 Tamże, s. 260.
28 Tamże, s. 291.
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znać, że przeprowadzone to zostało w sposób elegancki i zarazem skuteczny. Zamiast 
zapamiętałego ataku Sołowjow wybrał kąśliwą ironię. Rozanow został przezwany 
„Judaszkiem” i scharakteryzowany jako obskurant oraz „bezwstydny pustosłów”29. 
Całą zawartość ideową pozycji swojego przeciwnika Sołowjow sprowadził zaś do 
następującego postulatu:

Tak więc wolność tylko d l a  s i e b i e  i  ograniczenia dla całej reszty. (…) Takiego samego 
prawa trzymał się w swoim życiu afrykański dzikus, kiedy mówił misjonarzowi: „Kiedy po-
rwą moje żony i krowy – to źle, a kiedy ja porwę czyjeś – to dobrze”. Każde zwierzę i każdy 
ptak mógłby zapewne powiedzieć coś podobnego30.

Istota pozycji Rozanowa miałaby zatem polegać na powtórzeniu „p r a w a  ż y -
c i a  z w i e r z ę c e g o”31. Poza tym zarzucał on Rozanowowi błędne rozpoznanie 
rzeczywistego zakresu wolności jednostki w sferze religii32. Na tym ideowa część od-
powiedzi Sołowjowa właściwie się kończy. Reszta zarzutów to ironiczne oskarżenia 
o obskurantyzm, pustosłowie i ślepą nietolerancję.

Rozanow odniósł się do tego prześmiewczego artykułu w tekście Odpowiedź 
Władimirowi Sołowjowowi. Poczuł się dotknięty do żywego, czuł też, że jest to atak 
na jego „ideę” – i nie przebierał w środkach. Na Sołowjowa posypały się niewybred-
ne wyzwiska:

Biedny tancerz z corps de ballet usiłujący wdrapać się na gorejący Synaj; żałosny taper nad 
rozbitymi klawiszami, któremu wydaje się, że swą melodią zadziwi świat; człowiek tysiąca 
miałkich talentów pozbawiony choćby krzty geniuszu; ślepiec nierozumiejący sensu czy-
tanych książek, a nawet własnych książek – i on w roli wodza narodu, z bezwstydnymi 
słowami, z jakimiś zaklęciami. Czy istniało w historii – nie naszej, ale w ogóle – zjawisko 
równie żałosne, śmieszne i wreszcie poniżające – poniżające nie tyle dla niego samego, ile 
dla ludzkiej godności?33

Podobnych obelg jest w tekście Rozanowa jeszcze sporo. Zamiast je przytaczać, 
chciałbym jednak zwrócić uwagę na inną rzecz, którą Rozanow wypomina So-
łowjowowi. Powiada on mianowicie, że w swoim prześmiewczym tekście Sołowjow 
właściwie w ogóle nie odniósł do wysuniętych przeciwko jego projektowi zarzu-
tów: „niemal brak u niego jakichkolwiek argumentów dotykających istoty rzeczy”34. 
I Rozanow ma tutaj rację. Sołowjow słusznie wyśmiewa jego obskurancki konser-
watyzm, ale zarazem unika komentarza w stosunku do mniej wygodnych dla siebie 
zarzutów Rozanowa: o bezsilność, niezdolność do twórczości, pozbawienie życia 

29 В.С. Соловьев, Порфирий Головлев о свободе и вере, [w:] В.В. Розанов: Pro et contra, dz. cyt., 
ks. 1, s. 286.

30 Tamże, s. 287.
31 Tamże. Nieco trafniej sformułował ów zarzut konserwatywny publicysta Lew Tichomirow, na-

zywając je „prawem życia organicznego”. Zob. В.В. Розанов, Эстетическое понимание истории, 
dz. cyt., s. 284.

32 В.С. Соловьев, Порфирий Головлев о свободе и вере, dz. cyt., s. 290.
33 В.В. Розанов, Эстетическое понимание истории, dz. cyt., s. 268–269.
34 Tamże, s. 275.
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oparcia itd. Również argument z „życia zwierząt” nie trafi a w sedno pozycji Roz-
anowa. Wzmacniając chrześcijaństwo, Rozanow pragnął zażegnać „chaos”, gdyż to 
właśnie on, a nie mocna wiara, implikuje konieczność ślepej, właściwej przyrodzie 
walki:

Dlatego nie głoszę „Kto kogo zje – ten ma rację”, nie głoszę walki, ale zwycięstwo wiary 
nad słabą wiarą i niewiarą, a także zorganizowanie społeczeństwa w taki sposób, aby znikła 
chęć samej walki jako czegoś niższego i gorszego od harmonii35.

I dalej: „Fakt jednej wiary u każdego, kto ją żywo odczuwa, mojemu krytykowi 
wydaje się możliwy jedynie dla dzikusa”36. Z resztą argumentów Sołowjowa Roza-
now właściwie spierać się nie musi, ponieważ nie wnoszą one wiele nowego – pozo-
staje mu powtórzyć znane nam już tezy. Oczywiście, nie chcę przez to powiedzieć, 
że Rozanow miał w tym „sporze” rację (ponieważ nie miał, zresztą już wkrótce sam 
przeszedł na pozycje antychrześcijańskie i antykonserwatywne), lecz to tylko, że So-
łowjow uniknął w nim udziału. Zamiast rzeczowej dyskusji z wymagającym i za-
palczywym przeciwnikiem, reprezentującym bądź co bądź ten sam szeroko pojęty 
nurt fi lozofi i chrześcijańskiej, wybrał śmiech i ironię. Bardziej uderzały one w oso-
bę Roza nowa, a mniej w jego poglądy. Te ostatnie nie doczekały się wyczerpującej 
i przekonującej odpowiedzi. Tymczasem Rozanow był aż do bólu szczery i wypo-
wiedział „na głos” wszystko, co miał do powiedzenia. Jego Odpowiedź kończy się 
słowami: „Nasz spór jest skończony, choć w istocie wcale się nie zaczął”37.

Rozanow i Sołowjow, walczący o wcielenie chrześcijańskich (swoiście pojmowa-
nych) ideałów w życie i historię, nie zrozumieli siebie nawzajem. Fakt ów jest tym 
bardziej znaczący, że obaj pretendowali we własnym kraju do roli… proroków. Tyle 
że brakowało tutaj symetrii, ponieważ Rozanow uważał Sołowjowa za proroka, ale 
oczywiście nieprawdziwego, o czym świadczy jego zjadliwa uwaga: „Zupełnie Moj-
żesz…, brak mu tylko Synaju, brak mu aureoli wokół głowy”38. Rozanow widział 
przeto w Sołowjowie fałszywego proroka, którego fałsz obnaża sama jego „niezdol-
ność do stania na własnych nogach”39, czyli bezsilność, brak mocy, niezdolność do 
dziejowej twórczości. Sołowjow był, jego zdaniem, „jak drzewo bez korzeni, któ-
re wiecznie się ku czemuś skłania”40. I Rozanow mówił mu prosto w twarz: naród 
rosyjski nie posłucha twojego wezwania, nie pójdzie za tobą. Natomiast Sołowjow 
nie dostrzegł w nim nic ponad „Judaszka”. Przyznajmy, że to trochę mało jak na 
jednego z najoryginalniejszych i najbardziej kontrowersyjnych rosyjskich myślicieli 
w nadchodzącym ćwierćwieczu, nawet jeśli uwzględnimy to, że przyszło mu spierać 
się z Rozanowem przechodzącym przez najbardziej konserwatywny i obskurancki 
okres w swoim rozwoju. Niemniej Sołowjow – jak się zdaje – nie dostrzegł w Roza-

35 Tamże, s. 283.
36 Tamże, s. 276
37 Tamże, s. 274.
38 Tamże, s. 267.
39 Tamże, s. 269.
40 Tamże.
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nowie nic ponad to. O dopełnienie symetrii zatroszczyć się musiał zatem sam Roz-
anow. Za kim bowiem pójdzie naród rosyjski, jeśli nie za Sołowjowem? Oczywiście, 
że za „prawdziwym prorokiem”, a więc Rozanowem:

Nie dla m n i e jednego przemówił Synaj i wygłoszone zostało Kazanie na górze, ale także 
dla tych, co ze mną – idącego ze mną rodu ludzkiego. Jego grzech niosę w sobie, jego karę 
czuję w swoich kościach41.

Szczególnie zabawnie brzmią te pierwsze słowa: „Nie dla m n i e jednego” – jak 
gdyby prorok musiał się usprawiedliwiać przed swoim narodem z posłannictwa da-
nego mu na Synaju oraz na Górze Błogosławieństw… Tak czy inaczej, walka o „rząd 
dusz” i „historię” dopiero się zaczynała. Rozanow był jednak niecierpliwy. W Odpo-
wiedzi nazwał ostatnie dwa wieki historii Rosji „karnawałem”42 – podmianą „praw-
dziwej” twarzy „obcą” maską. I powiadał, że czas już porzucić te maski, czas powró-
cić do życiodajnych korzeni, czas na konserwatywną rewolucję:

O, niech czym prędzej nastanie nowa epoka, nowa era naszej historii, niech wreszcie znik-
ną z pola widzenia ta ulica, te maski, wino, ślicznotki i wszystko to, czego czepiają się tylko 
nieliczne martwe ręce43.

Rozanow zarazem dystansuje się tu także od współczesnego sobie „nieżywego” 
konserwatyzmu, który miałby „podawać dłoń martwemu liberalizmowi”44. A za-
tem oba „martwe” nurty są ze sobą zestawione. Myśliciel zaznacza tym samym swój 
rodzący się dystans wobec współczesnych sobie konserwatywnych myślicieli i epi-
gonów słowianofi lstwa (jak na przykład Lew Tichomirow), którzy tylko „debatują” 
i „rozmyślają” (i to niezbyt porywająco), a „żywy kiełek życia i jego prawa – to dla 
nich ciemna mogiła”45. Rozanow występuje tu więc jawnie we własnym imieniu. 
Oczywiście nieprzypadkowo, ponieważ w tę nową epokę konserwatywnej twórczo-
ści może Rosję wprowadzić nie kto inny jak właśnie on: „Cóż on [Sołowjow – M.M.] 
może mi uczynić swoimi przekleństwami? W miejscu, do którego ja zmierzam, on 
nigdy nie zostanie wysłuchany, a w miejscu, do którego on zmierza, ja nie chcę być 
wysłuchanym”46.

Powyższe fragmenty nie pozostawiają wątpliwości, jak należy ów spór traktować: 
jako spór dwóch proroków – i to w obrębie tej samej tradycji religijnej i opcji fi lo-
zofi cznej. I Rozanow, i Sołowjow mieli ambicje pociągnąć za sobą naród i aktywnie 
wpłynąć na bieg historii. Tyle że ich projekty wykluczały się nawzajem. Stąd być 
może tak wysoka temperatura debaty we wspomnianych artykułach, a zwłaszcza 
tego pióra Rozanowa. Wywołał on krytykę zarówno ze strony liberałów, jak i konser-
watystów. Zresztą nie należy przywiązywać do tego sporu zbytniej wagi. Sołowjow 

41 Tamże, s. 301.
42 Tamże, s. 273.
43 Tamże, s. 274.
44 Tamże, s. 274–275.
45 Tamże, s. 284.
46 Tamże, s. 274.
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bowiem już wkrótce zmodyfi kował swój projekt, rezygnując z uniwersalistycznej 
utopii, a sześć lat później zmarł. Myśl Rozanowa powędrowała zaś w zupełnie in-
nym kierunku, dalekim od konserwatywnej ortodoksji… Było to też oryginalne 
zastosowanie zaczerpniętej od Leontjewa „estetycznej metody”. Spór ów okazał się 
przeto jedynie świadectwem starcia dwóch myślicieli w konkretnym momencie ich 
intelektualnych wędrówek. W kontekście Rozanowa trzeba zapamiętać z tej dyskusji 
przede wszystkim ideę siły życia, która miałaby wyrażać istotę drzewa życia. To zaś 
jest centralny punkt całej jego twórczości. Ścierając się z przeciwnikiem, Rozanow 
usiłował się do niego zbliżyć. Niekiedy w sposób niezbyt wyszukany. Prymitywną 
łopatą przekopywał ziemię w poszukiwaniu jego korzeni… 
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7. Szaleństwo

Oskarżenia i wyzwiska rzucane pod adresem Sołowjowa wcale nie były szczytowym 
momentem konserwatywnego obskurantyzmu w wydaniu Rozanowa. Z jeszcze 
większą mocą objawił się on w kolejnych latach. Również przyjęty przez Rozanowa 
ton „proroka” został wówczas wzmocniony. Aby zilustrować powyższe twierdzenia, 
sięgnijmy do dwóch tekstów. Pierwszym z nich jest opublikowany w 1895 roku arty-
kuł W sprawie pewnego lęku hr. L.N. Tołstoja. Myśliciel podjął w nim osobliwą „dys-
kusję” z Tołstojem na temat stosunku do śmierci oraz prób przezwyciężenia lęku 
przed nią. Najpierw Rozanow pokusił się tam o naszkicowanie własnego stanowiska 
w tej kwestii. Było ono bardzo proste. Na początku myśliciel przywołał pochodzącą 
z O rozumieniu ideę potencjalności, która umożliwia przetrwanie istotowej formy 
danego bytu w stanie śmierci i odrodzenie się na nowo: 

Czy jabłko, które upadło na ziemię, umrze? Umrzeć, być rozdeptanym to dla niego wyda-
rzenie przypadkowe, a normą i prawem jest dlań żyć – żyć dalej i dalej, nigdy nie umrzeć; 
w c z y m jednak nie umrzeć? (…) Wieczną pozostaje forma jabłoni, w sposób skryty ist-
niejąca w nasionie1.

Ostatecznie Rozanow stwierdził jednak, że podobna nieśmiertelność samej 
„formy” (a mówiąc językiem współczesnym: kodu genetycznego) „nie zadowala 
człowieka”2, ponieważ nie ocala go jako jednostki. I dlatego, przywołując opowieść 
Tołstoja Śmierć Iwana Ilicza, Rozanow uzupełnia owe wywody o chrześcijańską ideę 
wieczności duszy i jej zbawienia:

Nie, nasz dobry i bojaźliwy Iwanie Iliczu, nasz ukochany w Chrystusie bracie, nie rozpro-
szysz się na wietrze, jak te kawałki kłującego burzanu, które nastraszyły Cię pozornym 
podobieństwem ich losu z Twoim; nie ogłuchniesz, nie popadniesz w niemotę, nie oślep-
niesz, jak ta grudka ziemi. Jesteś człowiekiem nie tylko tutaj, przez 60–70 lat, ale i na wieki 
(…). Nie masz się przeto co bać niszczących żywiołów. A jeśli trapi Cię lęk – szukaj jego 
przyczyn gdzie indziej, spójrz na niego inaczej i głębiej niż zwykle3.

„Inaczej i głębiej” oznacza tutaj: przez pryzmat chrześcijaństwa i nauk Cerkwi: 
„To wieczne życie skrywa się w Cerkwi, z niej opromienia każdego człowieka”4. Cer-
kiew i jej nauka są więc ostatecznym rozwiązaniem problemu śmierci. Nie może być 
co do tego żadnych wątpliwości. A kto myśli inaczej, ten występuje nie tylko prze-

1 В.В. Розанов, Легенда о Великом инквизиторе Ф.М. Достоевского, dz. cyt., s. 389.
2 Tamże, s. 393.
3 Tamże, s. 400.
4 Tamże, s. 409.
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ciwko Cerkwi, ale i przeciw samemu Bogu… Taka jest logika ultraprawosławnego 
i ultrakonserwatywnego wywodu Rozanowa.

Po tych wstępnych rozważaniach Rozanow przypuszcza skomasowany atak na 
Tołstoja. Sprawia to, że na plan pierwszy wysuwa się nie treść omawianego artykułu, 
ale jego forma. A ściślej rzecz biorąc: sposób prowadzenia „dyskusji” z oponentem. 
Ton rozmowy z Sołowjowem zostaje tu bowiem przez Rozanowa zradykalizowany. 
W dodatku różnica między tym tekstem a Odpowiedzią Władimirowi Sołowjowowi 
polega na tym, że poprzednim razem Rozanow poczuł się zaatakowany prześmiew-
czym artykułem Sołowjowa, teraz zaś nic podobnego nie nastąpiło. Tym razem to 
Rozanow z własnej inicjatywy i nieoczekiwanie napadł na pisarza powszechnie sza-
nowanego.

Myśliciel odrzucił wszelkie konwenanse oraz zasady i zwrócił się do swojego in-
terlokutora na „ty”. Krok ów wskazuje niedwuznacznie, że Rozanow w istocie prze-
mawiał tu z pozycji proroka, który ma prawo nie tylko pouczać, ale i „powiedzieć 
wszystko”, ponieważ zna odpowiedź na trapiący Tołstoja oraz całą ludzkość problem 
śmierci. Rozanow zaleca Tołstojowi wyrzec się samego siebie, pojednać z Cerkwią 
i poddać Bogu:

Szukasz pocieszenia, smucisz się od tylu już lat, odkąd Cię poznaliśmy, odkąd przemó-
wiłeś (…). Dlaczego nie spróbujesz ukorzyć się przed Bogiem? (…) Wciąż mędrkujesz, 
wymyślasz, na nowo lepisz człowieka z gliny, podczas gdy wcześniej ulepił go Bóg. (…) Jak 
wstrętny jest człowiek, którego stworzyłeś, w porównaniu z tym, jaki jest naprawdę… (…) 
Zresztą czy nie dlatego p o k o r ę uznałeś za nowe przykazanie, że w Tobie samym w ogóle 
jej nie ma?5

Prócz podobnych rad znajdziemy też w artykule inwektywy w rodzaju: „Jak pa-
sożyt pełzasz po cudzym ciele i szukasz miejsca, w które można by mocniej ukąsić”6. 
Na koniec zaś Rozanow powiedział Tołstojowi: „Potępiłem Cię jako ostatni, po tylu 
latach Twoich grzechów, kiedy stoisz już nad grobem, abyś wreszcie u ś w i a d o m i ł 
to sobie i  z  r a d o ś c i ą, a nie smutkiem spoczął w nim”7. A zatem ton proroka – nie 
może tu być żadnych wątpliwości.

Pisarskie szaleństwo Rozanowa zostało oczywiście zauważone przez prasę, która 
odpłaciła mu pięknym za nadobne. Poczytny publicysta Piotr Burenin uznał oma-
wiany tekst za nader wyrazisty przejaw „literackiego jurodstwa i opętania”8. Kan-
dydat na proroka i duchowego przywódcę odrodzenia narodu okazał się przeto… 
świętym szaleńcem. Gorzej, że – jak zauważa Burenin – „te brednie kurzej duszy nie 
płyną z jej prostoty, ale – jeśli można się tak wyrazić – mają ton faryzeuszowsko-

5 Tamże, s. 400–401.
6 Tamże, s. 405.
7 Tamże, s. 408.
8 В.П. Буренин, Критические очерки. Литературное юродство и кликушество, [w:] 

В.В. Розанов: Pro et contra, dz. cyt., ks. 1, s. 303.
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-inkwizytorski”9. A trochę dalej dostrzegł on w nich słusznie „ton proroka”10. W swo-
jej krytyce Rozanow kierował się zatem „nie logiką i nie rozumem, a jurodstwem”11. 
Jurodiwy krytyk i publicysta. Enfant terrible konserwatywnej publicystyki12.

Szczyt szaleństwa wciąż jeszcze nie został jednak osiągnięty. Dwa lata później, 
a więc w 1897 roku, Rozanow opublikował krótki artykuł 1 marca 1881 r. – 18 maja 
1896. Tytuł wskazuje niedwuznacznie, że mowa była w nim o dwóch wydarzeniach 
z historii Rosji. 1 marca 1881 roku przez terrorystę-samobójcę z Narodnej Woli zo-
stał zabity car Aleksander II, natomiast 18 maja 1896 roku podczas festynu zorga-
nizowanego z okazji koronacji Mikołaja II na Polach Chodynki na przedmieściach 
Moskwy wskutek tłoku i paniki zostało stratowanych i poniosło śmierć ponad tysiąc 
osób. Rozanow zaś w swoim tekście pokusił się o odnalezienie „mistycznego związ-
ku” między oboma wydarzeniami, „którego nijak niepodobna odrzucić”13. Myśli-
ciel rozpoczyna od pierwszego z wydarzeń, odnotowując, że zabójstwo cara było 
potwornym ciosem wymierzonym w jego miłość do narodu:

Ta bezgraniczna, naprawdę wrażliwa i naprawdę czuła miłość naszych carów została 
straszliwie zraniona pierwszego marca; zostali Oni o d r z u c e n i ze Swą miłością, a nie 
sposób wyobrazić sobie większej wewnętrznej męki niż o d r z u c o n a miłość14.

W marcu 1881 roku miłość ta miała więc lec w gruzach, rujnując zarazem więź 
cara z narodem. A trzeba nam wiedzieć, że: „nasz naród nie ma w sobie nawet cie-
nia tej miłości do Cara, jaką Car ma do narodu; jest to tajemnica historii, tajemnica 
samodzierżawia”15. I właśnie tę ogromną miłość miała zniszczyć bomba rzucona 
w Aleksandra II nad Kanałem Jekaterynińskim w Petersburgu. Co gorsza, jak pisze 
Rozanow, żaden czyn ludzki nie był w stanie zaleczyć tej rany. Serce nowego samo-
dzierżcy krwawiło – i nic nie można było na to zaradzić. Ale oto w dniu koronacji 
Mikołaja II wydarzyła się tragedia na Chodynce:

Niech będzie pochwalony 18 maja 1896 roku! Niech będzie pochwalona przelana wówczas 
krew! Bóg nas ocalił. Niepodobna wyobrazić sobie, w jaki sposób udałoby się przywrócić 
dawne uczucie w duszach naszych władców. Potrzebne było coś równie intymnego, równie 
potwornego i poruszającego, ale mającego sens odwrotny niż pierwszy marca. I oczywiście 
nie moglibyśmy tego ani wymyśleć, ani uczynić – dla ludzkich rąk było to niewykonalne16.

9 Tamże, s. 305.
10 Tamże, s. 309.
11 Tamże, s. 306.
12 Rozanow tłumaczył później, że do przyjęcia owego bezceremonialnego tonu sprowokował 

go… sam Tołstoj, pisząc w Spowiedzi, że wyrzeka się miana „pisarza” czy „artysty”, zostając po prostu 
„chrześcijaninem”. To zaś znaczyło dla Rozanow, że odrzuca on wszelkie zbędne konwenanse. Dlatego, 
pisał Rozanow: „poczułem jasno i wyraźnie, że każda inna forma, nawet forma zdystansowanego obiek-
tywizmu chłodnej analizy (którą zalecali mi obaj recenzenci), byłaby obraźliwa dla samego hr. Tołstoja”. 
В.В. Розанов, Эстетическое понимание истории, dz. cyt., s. 391.

13 Tamże, s. 600.
14 Tamże, s. 602.
15 Tamże, s. 601.
16 Tamże, s. 602.
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Opatrzność zesłała nam tragedię na Chodynce, aby nas ocalić, powiada Roza-
now… Ponieważ dzięki temu, że zginęło ponad tysiąc ludzi, „dokonało się wielkie 
odkupienie”17 winy ciążącej na narodzie rosyjskim, który wyhodował na swym łonie 
carobójców. Rozanow nie omieszkał nawet przyrównać to wydarzenie do śmierci 
Chrystusa. Podobnie jak Chrystus wziął na siebie grzechy całego świata, tak teraz 
śmierć niewinnych ludzi zmyła grzech całego narodu. Dzięki tej tragedii „z serca 
Cara usunięte zostały smutek i poczucie o d d z i e l e n i a od narodu”18, a przywró-
cona została zaś mistyczna więź. Metafi zyczna ekonomia samodzierżawia odzyskała 
utraconą równowagę, gdyż nad wszystkim czuwała Opatrzność:

Pierwsze [wydarzenie – M.M.] pozostaje jawnym dziełem rąk ludzkich. Nie potrafi my się 
jednak uwolnić od myśli, że drugie wydarzenie jest korektą pierwszego i kryje się za nim 
Opatrzność. Prześwituje zza niego nieludzkimi rękoma utkana zasłona, rozciągnięta nad 
tronem naszych carów – chroniąca go, wspomagająca go i udoskonalająca go19.

Oto Rozanowowski komentarz napisany w rocznicę wydarzenia, w którym stra-
towano i stratowano ze skutkiem śmiertelnym 1396 osób. Wydaje się rzeczą zbędną 
pisać, jaka była reakcja prasy na tę mistyczną egzaltację nowego rosyjskiego „pro-
roka”. Nie widać było różnicy między komentarzami pisanymi „z lewa” oraz tymi 
„z prawa”. Nowością było tylko podejrzenie o chorobę psychiczną.

Tak przedstawiał się „konserwatyzm” Rozanowa z tego okresu – konserwatyzm 
doprowadzony do skrajności, do jurodiwego opętania. Konserwatyzm, który zaczął 
rozsadzać od środka samego siebie. Wychodzić poza swoje ramy, niszczyć własne 
podstawy. Egzaltacja, mistyczny patriotyzm, apologia monarchii i obskurancka re-
akcyjność – były oznaką nie jego rozkwitu, lecz degeneracji. Rzecz w tym, że umysł 
Rozanowa nie potrafi ł się zatrzymać. Nie umiał się zadowolić spokojną pochwałą 
istniejących instytucji. Tego było mu mało. Należało pouczać Tołstoja albo doszu-
kiwać się „mistyki” w tragedii na Chodynce. Rozanow nie mógł przestać „tworzyć”, 
ponieważ drzewo życia nie mogło przestać rosnąć. Myśliciel brnął jednak w ślepą 
uliczkę. Coraz głębiej i coraz radykalniej. Ta hipertrofi a ultrakonserwatyzmu para-
doksalnie tylko przyśpieszyła jego infl ację. Logika myślenia Rozanowa wymuszała 
na nim bowiem odrzucenie wszystkich zewnętrznych ograniczeń. Z przyzwoitoś-
cią i zdrowym rozsądkiem włącznie. Tak aby pozostawić tylko gołą ziemię, a na 
niej – poszukiwane drzewo życia. Cała reszta nie miała żadnego znaczenia. Herme-
neutycznego klucza doń nie posiadała bowiem żadna z istniejących instytucji. Ani 
Cerkiew, ani monarchia, ani słowiańskość. „Konserwatywne” szaleństwo proroka 
tylko ów fakt obnażyło. Albowiem „tworzenie” stawało się parodią tworzenia, zwra-
cało się przeciwko samemu sobie. Co więcej, „systemową”, by tak rzec, własnością 
każdej instytucji jest stałość, dążenie do zachowania stabilności i powstrzymywanie 
niekontrolowanej ewolucji. A więc – zasada formy i ograniczenia. To zaś przeczy 

17 Tamże, s. 603.
18 Tamże, s. 602.
19 Tamże, s. 600.
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istocie drzewa życia, które jest czystym wzrostem przełamującym wszelką formę 
i ograniczenie. Klucz nie znajdował się przeto w żadnej „zewnętrznej” instytucji. 
To była droga donikąd. Należało zatem zwrócić wzrok w inną stronę. Poza wszelkie 
instytucje. Ale gdzie? Ku samemu sobie? „Innym światom”? Bogu? Ciału? Pięknu? 
Tego Rozanow wciąż jeszcze nie wiedział. Był jak prorok, który czuł powołanie, ale 
nie poznał jeszcze „prawdy”, którą należy ogłosić. Być może stąd właśnie wypływa 
to zapalczywe żądanie: „ukorz się przed Bogiem!”, które Rozanow, jak się wydaje, 
kieruje nie tylko do Tołstoja, ale i do samego siebie. Ponieważ sam również prze-
żywał napięcie między koniecznością pełnego oddania się Bogu a słabością real-
nych, instytucjonalnych podstaw w rzeczywistym świecie, które mogłyby stanowić 
dlań ramy. Dzięki którym dałoby się zrealizować tę „pokorę” i to „oddanie”. A także 
nazwać, wyrazić, pomyśleć. A poprzez to – przeobrazić samego siebie i „rzeczywi-
stość”. Stąd ów ton skrajnie zapalczywy, pełen egzaltacji. Ponieważ przyglądając się 
dokładniej twarzy Tołstoja, Rozanow dostrzega w niej własne podobieństwo. Rysy 
twarzy Tołstoja przypominają mu jego własne. To zaś wywoływało dzikie emocje, 
szaleństwo i opętanie. Bo świat chwieje się w posadach, a tymczasem nie wiadomo, 
gdzie szukać gleby dla drzewa życia.

Rozanow pozostawał sam. Konserwatyści nie mogli zaakceptować w swoim 
szeregu osoby piszącej kompromitujące ich rzeczy. Liberałom i postępowcom zaś 
Rozanow był od początku obcy, gdyż kojarzył się im przede wszystkim ze skrajnym 
obskurantyzmem. Zresztą on sam nie mieścił się w żadnym „obozie”. W dalszą dro-
gę – jak przystało na proroka – trzeba było wyruszyć samemu.
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8. Przełom

Piotr Struwe pisał w 1899 roku o Rozanowie:

Imię p. Rozanowa jest zapewne dla większości czytelników synonimem obskurantyzmu 
i barbarzyństwa. Nie podlega to wątpliwości: w intelektualnej twórczości p. Rozanowa za-
wiera się wyraźna doza barbarzyństwa. Jednak z drugiej strony, spośród współczesnych 
rosyjskich pisarzy chyba nikt inny nie uderzył piórem w praktyczny obskurantyzm i barba-
rzyństwo tak mocno jak Rozanow. (…) On w „ich” własnym obozie podniósł bunt, on gro-
zi od wewnątrz wysadzeniem cytadeli reakcyjnego światopoglądu, (…) on – sit venia ver-
bo – d i a l e k t y c z n i e rozwinął we własnym duchu wewnętrzne sprzeczności właściwe 
konserwatyzmowi jako kulturowemu światopoglądowi1.

Uwagi Struwego trafi ają w sedno problemu. Rozanow w istocie od samego po-
czątku przekraczał ramy konserwatyzmu. I intelektualna droga musiała go dopro-
wadzić do jego wewnętrznej dekonstrukcji. Mocą niszczącą, „dynamitem” była idea 
życia, czy też, aby sięgnąć po kluczową dla zrozumienia Rozanowa metaforę, idea 
drzewa życia, które z samej swojej natury nie daje się zamknąć w określonych ra-
mach – a zwłaszcza ramach zachowawczych, konserwatywnych. Drzewo musiało 
rosnąć, toteż jego „gałęzie” co rusz wychodziły poza przyjęty światopogląd. Rozsa-
dzały go od wewnątrz. Konserwatyzm był potrzebny, ponieważ potrzebny był twar-
dy grunt dla drzewa. Okazało się jednak, że grunt ów nie jest goły, lecz współistnieje 
z określonymi ramami. Że stoją na nim „nieorganiczne” instytucje, które przesłania-
ją niebo. A w takich warunkach drzewo nie mogło rosnąć. Drzewo pragnęło więc 
ram instytucji, ale zarazem nie mieściło się w nich. Ten wciąż nawracający konfl ikt 
domagał się ponawianej bez końca rewolucji. Odpowiedzią na wymagania życia 
mogła być jedynie nieustanna redefi nicja instytucji, permanentna konserwatywna 
rewolucja, a zatem – wewnętrzna sprzeczność.

Puszczonego w ruch mechanizmu nie można było zatrzymać. Kości zostały rzu-
cone. Słowa zostały wypowiedziane. Dialektyka konserwatyzmu doprowadziła do 
przezwyciężenia jego samego. Rozanow szedł za podszeptem własnego umysłu ku 
nowym, nieznanym horyzontom. Przechodzenie na nowe pozycje, którego kulmi-
nację stanowią lata 1896–1898, było jednak procesem nader zawikłanym i niejas-
nym. Nie sposób bowiem wskazać jednoznacznie na konkretny moment – Rozanow 
rozciągnął go na kilka lat. I można znaleźć w jego tekstach z tego okresu zarówno 
zapowiedzi nowej perspektywy, jak i nawroty dawnej.

1 П.Б. Струве, Романтика против казенщины, [w:] В.В. Розанов: Pro et contra, dz. cyt., ks. 1, 
s. 361.

PROOF

Plik do indeksu



Drzewo życia. Fenomen Wasilija Rozanowa90

Plik do indeksu

Zanim jednak przyjrzymy się samemu przełomowi, sięgnijmy po jeszcze jeden 
artykuł, który przełom ów w sposób najbardziej wyrazisty i bezpośredni zapowiadał 
oraz poprzedzał. To artykuł, w którym sprzeczności w myśli Rozanowa przybierają 
nader wyrazistą postać, stając się zwiastunem radykalnej przemiany. Mowa o bardzo 
obszernym tekście Piękno w przyrodzie i jego sens, opublikowanym przez Rozanowa 
w 1895 roku w czasopiśmie „Russkoje Obozrienije”, a napisanym kilka lat wcześniej. 
Myśliciel podjął w nim polemikę z zestawionymi razem Karolem Darwinem i So-
łowjowem, a także zawarł własną koncepcję piękna. Podobnie jak w Estetycznym 
rozumieniu historii było ono tutaj „probierzem życia”. Tym razem jednak na pytanie 
o związek piękna i życia Rozanow udzielił bardziej konkretnej odpowiedzi:

[Piękno – M.M.] zawsze i wszędzie zjawia się tam, gdzie r o ś n i e  n a p i ę c i e  e n e r -
g i i  ż y c i o w e j. Piękno w przyrodzie organicznej nie jest środkiem do czegokolwiek, 
i w uświadomieniu sobie go nie ma elementu samowoli, ani niczego sztucznego: jest ono 
mimowolnym i naturalnym wyrazem energii życiowej, szczególną formą, w którą energia 
ta, na równi z innymi, niezliczonymi formami, przekształca się 2.

Piękno jest przeto przejawem przypływu energii życiowej, przypominającej élan 
vital Henriego Bergsona. Jest zewnętrznym wyrazem wzmożenia mocy życia. I do-
tyczy to całej „przyrody organicznej”, a więc wszystkich żywych istot. W kolejnym 
kroku Rozanow zauważa, że ów świat organiczny ma strukturę rozrośniętego łańcu-
cha – wszystkie byty są ze sobą związane. Życie indywidualne to „tylko pojedynczy 
puls tego wielkiego życia (…) w potoku wieczności”3. Nasuwa się tu pytanie, co kon-
kretnie wiąże poszczególne indywidua z resztą łańcucha życia. W odpowiedzi na nie 
Rozanow sięga po dwa szczególne momenty z życia organicznego:

W ciągu całego swojego życia samotnie rosnąca lub odruchowo poruszająca się istota po-
zostaje odseparowaną od wszystkich innych, wolną od ich wpływu i niezwiązaną z nimi; 
jednak w jednej chwili swojego istnienia, pierwszej i najważniejszej – kiedy się rodzi, styka 
się bezpośrednio z morzem życia organicznego, rozlanego po ziemi i istniejącego już tysią-
ce lat; podobnie w krótkich momentach dalszego istnienia, kiedy płodzi – wtedy również 
łączy się z tym życiem, które pozostanie na ziemi po tym, jak ona sama przeistoczy się 
w garść prochu4.

A zatem właśnie akt „rodzenia się” lub „płodzenia” to najważniejsze momenty 
w życiu każdej jednostki, które łączą go z „morzem życia organicznego” i wpisują 
w „łańcuch życia”. Życie powstaje i trwa dzięki nim. A więc z jednej strony mamy 
piękno jako kryterium przyrostu i napięcia energii życiowej, a z drugiej – narodziny 
oraz płodzenie jako szczególne akty wiążące z „morzem życia”. Nietrudno domyśleć 
się, co łączy te dwa wydarzenia:

2 В.В. Розанов, Природа и история, dz. cyt., s. 50.
3 Tamże, s. 51.
4 Tamże.
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Jasne jest, że właśnie w tym akcie następuje przyrost energii organicznej i jemu też odpo-
wiada najwyższy przejaw piękna w przyrodzie: wszystkie przywołane powyżej przykłady 
wskazywały, że piękno form, barw i dźwięków wzmaga się przed kopulacją, trwa przez cały 
czas jej odbywania i blaknie zaraz po jej zakończeniu5.

A zatem to podczas spółkowania energia życiowa osiąga swój szczyt. Rozanow 
sprzeciwia się tutaj redukcjonistycznemu stanowisku Darwina i Sołowjowa, którzy 
widzieliby w pięknie wyłącznie środek służący zwabieniu płci przeciwnej – miałoby 
ono tu charakter czysto pragmatyczny, „kokieteryjny”6. Myśliciel powiada zaś, że 
piękno bez wątpienia wabi i przyciąga, ale przede wszystkim jest ono obiektywnym 
wyrazem przypływu energii życiowej:

Piękne formy, barwy i dźwięki w świecie zwierzęcym są prostymi przejawami energii or-
ganicznej: są one następstwem jej przyrostu, a nie środkiem dla czegokolwiek. Oczywi-
ste jest, że te zewnętrzne przejawy ukrytej energii przyciągają osobników płci przeciwnej: 
w nich również w tym samym czasie następuje wzmożenie energii życiowej i rzecz jasna ów 
wzrost dokonuje się w odpowiedzi na energię płci przeciwnej. Akt kopulacji jest momen-
tem, w którym obie energie łączą się7.

Teraz już wiadomo, dzięki czemu drzewo życia rośnie. Rośnie ono wraz ze 
„wzmożeniem energii życiowej” – w momencie spółkowania. Piękno jako herme-
neutyczny klucz do drzewa życia przywiodło nas do hermeneutyki kopulacji. Puls 
morza życia okazuje się być pulsem aktu płciowego. Równomiernym pulsem fallusa 
penetrującego łono. I właśnie tędy przebiega „nić” wiążąca łańcuch życia w jedną 
całość, łącząca nas z drzewem życia:

Poprzez akt płodzenia, jak zauważyliśmy wyżej, przechodzi ta ukryta nić, która wiąże 
osobnika z całym organicznym światem, czyni go nie izolowaną jednostką, ale ogniwem 
w długim rzędzie wciąż rozwijających się form8.

Co więcej, ów pulsujący łańcuch życia nie ma jedynie wymiaru horyzontalnego 
– nie sprowadza się wyłącznie do powtarzającej się w nieskończoność serii zwierzę-
cych kopulacji, którymi rządzi przypadek. Podobnie jak drzewo rośnie wzwyż, rów-
nież łańcuch ma wymiar wertykalny. Wysoki poziom energii poszukuje poziomu 
równie wysokiego, przez co energia pomnaża się i wzmacnia – w świecie organicz-
nym dokonuje się ogólny przyrost energii:

Niewielki na niższych etapach rozwoju organicznego poziom piękna wzrasta wraz z po-
stępami dokonywanymi przez ów rozwój w czasie – i formy z prostszych przeobrażają się 
w bardziej złożone, tzn. stają się nosicielami większego napięcia życiowego, większej ilości 
energii organicznej9.

5 Tamże, s. 58.
6 Tamże, s. 48.
7 Tamże, s. 58.
8 Tamże, s. 57.
9 Tamże, s. 56.
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Dokonujący się równomiernie przyrost energii, piękna oraz złożoności nasuwa 
Rozanowowi myśl o celowości panującej w przyrodzie. Jak wiemy, idea ta pojawiła 
się po raz pierwszy w O rozumieniu – i teraz Rozanow sięga po nią kolejny raz. Cel 
jest realizacją potencji, zawiera się w niej w sposób potencjalny. Istnieje, ale niejaw-
nie. Drzewo życia wyrasta z nasiona, przyroda ma swoje „destination”:

Napięcie życiowe, o którym wcześniej mówiliśmy, że jest ono źródłem piękna w przyro-
dzie organicznej, ujawnia się tym samym na naszych oczach jako siła ukrytej celowości, 
niedająca formom organicznym zatrzymać się, dopóki cel całego procesu organicznego nie 
zostanie osiągnięty10.

Skoro cel leży przed nami, a przybliżanie się doń polega na przyroście ener-
gii, to „ukryte centrum, z którego przez całe tysiąclecia pulsuje życie organiczne”, 
źródło energii organicznej, znajduje się również „przed nami”11, czyli w przyszło-
ści12. Drzewo życia rośnie ku własnemu źródłu. W tym miejscu można by wyciąg-
nąć wnioski o charakterze kosmologicznym, ontologicznym tudzież teologicznym, 
lecz Rozanow nie czyni tego. Jeszcze nie przyszedł na to czas. Zamiast tego autor 
Piękna w przyrodzie i jego sensu łączy płaszczyznę biologiczną z antropologiczną. 
Ponieważ na szczycie tej organicznej piramidy znajduje się oczywiście człowiek – 
„k r e s  i  g r a n i c a procesu organicznego”13. Człowiek to najwyższa gałąź drzewa 
życia – rosnąca ku niebu. Przy czym Rozanow ma tu na myśli przede wszystkim 
„białego człowieka”, ponieważ dalej następują podparte arbitralnymi przekonania-
mi i nader niebezpieczne w wymiarze praktycznym rozważania o rasach ludzkich 
– hierarchiczna klasyfi kacja ras ze względu na właściwą każdej z nich ilość energii 
i piękna. Rasami najdoskonalszymi miałyby być aryjska i semicka, a niedoskona-
łymi – wszystkie „kolorowe”: „We wszystkich k o l o r o w y c h rasach rodzaju ludz-
kiego nie znajdujemy prawdziwego piękna, lecz to proste piękno, które spotykamy 
w roślinach i zwierzętach”14; „twarz człowieka jakiejkolwiek kolorowej rasy nigdy 
nie bywa prawdziwie piękną”15. Jak pamiętamy, o rasach była już mowa w Miejscu 
chrześcijaństwa w historii, a niniejsze rozważania można uznać za ich biologiczne 
dopełnienie. I podobnie jak tam ponad „energetyczną” ekonomią ras nadbudowana 
zostaje płaszczyzna historii. To właśnie ona staje się właściwą areną energetycznego 
rozwoju człowieka.

Rozanow wprowadza w tym miejscu swoisty mechanizm sublimacji, przypomi-
nający opisany przez Freuda proces transformacji libido. Jego zdaniem w człowieku 
dokonuje się jakościowa przemiana energii czysto organicznej w psychiczną. Oba 

10 Tamże, s. 54.
11 Tamże.
12 С.Р. Федякин, Размышления о природе и истории, [w:] Василий Васильевич Розанов, dz. cyt., 

s. 381.
13 В.В. Розанов, Природа и история, dz. cyt., s 79.
14 Tamże, s. 76.
15 Tamże, s. 77.
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przejawy energii miałyby pozostawać do siebie w stosunku odwrotnie proporcjo-
nalnym:

W rzeczy samej między twórczością organiczną a psychiczną – taką, jaka występowała 
w historii – istnieje taki związek, że za każdym razem, kiedy ta pierwsza nie słabnie, drugiej 
brak, a kiedy pojawia się ta druga – pierwsza znika16. 

Związek ów wskazuje oczywiście na wspólne źródło obu form: „są one dwojakim 
przejawem czegoś jednego”17. Czym jednak byłoby to „jedno”? Byłaby to w istocie 
sublimacja libido. Najwyższym przejawem wysublimowanej energii miałaby zaś być 
według Rozanowa religia chrześcijańska. Tutaj sublimacja sięga szczytu. Paradoks 
polega jednak na tym, że energia zostaje tu przeniesiona poza samą siebie – „za 
grób”:

W religii to, co następuje dla człowieka za grobem, jest właśnie najbardziej znaczące, naj-
ważniejsze; natomiast życie ziemskie to tylko wątły fragment całości, niemający żadnego 
znaczenia poza jej kontekstem18.

Oznacza to, że celem życia organicznego na ziemi jest Bóg. Jest On granicą całe-
go jego rozwoju i wszystkich dążeń:

Dochodzimy tutaj do granicy zarówno badanego przedmiotu, jak i samego badania. 
Wieczne słońce, ukryte centrum życia, którego dalekie promienie niegdyś sprawiły, że po 
raz pierwszy poruszyła się materia w sposób szczególny i niecodzienny, a następnie powę-
drowała gdzieś ku niemu, z każdym krokiem stając się coraz bardziej żywą i piękną – owo 
centrum nareszcie odsłania się nam w religii jako jej obiekt19.

Zasadzone przez Boga drzewo życia po tysiącach lat wzrostu dosięgło nieba. 
Koło się zamknęło. Rozanow w ten sposób dochodzi do „punktu omega”. Celem 
rozwoju biologicznego, a następnie historii jest dosięgnięcie „wiecznego słońca”. 
Oznacza ono jednocześnie powrót do praźródła.

Dialektyka dochodzenia do źródła zawiera w sobie jednak fundamentalne pęk-
nięcie. Z jednej bowiem strony, jak pisał Rozanow, najwyższym przejawem energii 
życiowej było płodzenie i rodzenie. Z drugiej zaś strony najwyższym przejawem 
energii okazało się pojednanie z Bogiem. Dramat polega na tym, że jedna forma 
wyklucza drugą. Rozanow mówi bowiem w kontekście energii psychicznej o „wy-
gasaniu fi zycznej organizacji człowieka”20, czyli życia w jego cielesnej i biologicz-
nej postaci. „Energetyczny ideał” na płaszczyźnie psychicznej znajduje się zatem 
w ascetyzmie, czyli wyrzeczeniu się świata. Świat staje się zbędny. Asceta wyrusza na 
pustynię. Drzewo życia, które dosięgło nieba, usycha:

16 Tamże, s. 80.
17 Tamże, s. 88.
18 Tamże, s. 95.
19 Tamże, s. 99.
20 Tamże, s. 100.
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Osiągnąwszy swój cel, proces dochodzenia do celu ustaje; w tym momencie środki stają się 
niepotrzebne i rozpadają się – takie jest ogólne prawo wszelkiej celowości i obowiązuje ono 
także człowieka, podobnie jak wszystko inne we wszechświecie21.

Cóż kryje się pod lakonicznym terminem „środki”, po który sięga tu Rozanow? 
W s z y s t k o. Wszystko prócz Boga. A zatem: świat, historia, biologia – całe ziem-
skie życie, cała doczesna rzeczywistość. Wszystko to „rozpada się” jako zbędne. 
Wszystko „wygasa”… Co ciekawe, parędziesiąt stron wcześniej ze pomocą t e g o 
s a m e g o terminu („wygasanie”) Rozanow defi niował śmierć: „Śmierć to wygasanie 
energii życiowej spowodowane tym, że nie dociera ona do osobnika lub gatunku 
z wiecznego źródła”22. Dodać należy, że wtedy „wieczne źródło” rozumiał on jako 
„łańcuch” lub „morze” życia. Cóż za semantyczna wolta! Życie i śmierć zamieniają 
się miejscami. Drzewo życia rośnie o tyle, o ile usycha…

Te dwie przeciwbieżne tendencje – organiczna i psychiczna – ścierają się w czło-
wieku. A ściślej rzecz biorąc: rozrywają go na dwie części. Rozanow zaś… prze-
chodzi nad tym do porządku dziennego. Nie dostrzega bądź też nie chce zauważyć 
sprzeczności, którą sam odsłonił. Pozostawia człowieka rozdartym, nie dając mu 
szans na pojednanie przeciwieństw. Bo śmierć jest życiem, a życie śmiercią.

Ten semantyczny chaos nie mógł nie wyjść na jaw. Bolesna rana powstała w wy-
niku rozcięcia człowieka na dwie części nie mogła się zagoić. Rozanow jednak wciąż 
jeszcze nie zdawał sobie sprawy z konsekwencji swoich tez. Jak gdyby nie rozumiał 
prawdy, którą właśnie odsłonił. Patrzał, ale nie widział. Już wkrótce jednak ta fatalna 
sprzeczność wysunie się na plan pierwszy, stając się głównym tematem Rozanowow-
skich rozważań. Nie uprzedzajmy jednak faktów. I nie poganiajmy proroka. Jego 
umysł potrzebował jeszcze trochę czasu…

Czas ów nadszedł kilka lat później. W latach 1897–1899 Rozanow współpraco-
wał z neosłowianofi lskim czasopismem „Russkij Trud” wydawanym przez Siergieja 
Szarapowa. Pismo nie miało profi lu ściśle literackiego – równie chętnie podejmo-
wano w nim tematy gospodarcze lub polityczne. W 1898 roku rozgorzał na jego 
łamach spór między Szarapowem a współpracującym z nim Iwanem Romanowem-
-Rcy. Oponenci spierali się o profi l rzeczonego pisma. W pewnym momencie do 
dyskusji włączył się Rozanow. Napisał w tym celu „list do redakcji” zatytułowany 
Umarli i umierający. Tekst ów ma bardzo skromne rozmiary, ale mimo to można 
go uznać za przełomowy w zrozumieniu ideowego rozwoju jego autora. Rozanow 
po raz pierwszy jawnie przechodzi w nim bowiem na pozycje antychrześcijańskie. 
Dokonuje się to w kontekście obrony macierzyństwa i prokreacji. Rozanow bierze 
tu w obronę nieślubne dzieci i „wzywa na sąd” dwa tysiące lat cywilizacji chrześci-
jańskiej:

21 Tamże.
22 Tamże, s. 55.
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Ale wyobraźcie sobie, że poczynając od Betlejem, a kończąc na mnie, „mądrość wieków” 
nie pokrywa się z anielską pieśnią koło matki, ale z chytrym, czartowskim szeptem diabła: 
„Porzuć dziecko: nikt nie zobaczy, a ty nie będziesz przez całe życie nieść wstydu”23.

Rozanow oskarża tu chrześcijaństwo o brak akceptacji nieślubnych dzieci, które 
miały być poczęte „w grzechu”. Niemy podszept Kościoła miałby, według Rozanowa, 
radzić ich porzucanie. Myśliciel kontynuuje:

Na dziecięcych kościach, na matczynych łzach wznieśliśmy fi lar i podporę prawdy, które 
dumnie dosięgają nieba. A dziecię (…) pyta: czy to fi lar? Czy to prawda? Czy sięga on nieba 
czy też piekła?24

„Filar i podpora prawdy” – czyli chrześcijaństwo – okazuje się więc podporą pie-
kła. Klamka zapadła. Słowo się rzekło. Wypowiedziawszy je, Rozanow staje po raz 
pierwszy poza chrześcijaństwem, a ściślej rzecz biorąc – w opozycji do niego. Wolta 
ma zatem charakter fundamentalny. To już nie spór z martwym konserwatyzmem 
– to atak na fundament cywilizacji. To także destrukcja propagowanej dotąd idei 
przeobrażenia „rzeczywistości” na podstawie odnowy chrześcijaństwa. Gdzie leżała 
przyczyna tak radykalnego zwrotu? W rozpoznaniu, że chrześcijaństwo zwróciło się 
przeciwko życiu. Szalę goryczy – jak widzimy – przelała sytuacja nieślubnych dzieci 
oraz ich odrzuconych przez Kościół matek. Uznanie ich za grzeszne oznaczało dla 
Rozanowa uznanie za grzech samego życia. Albowiem właśnie w tym okresie myśli-
ciel odkrywał równolegle, że płodność i prokreacja są tegoż życia istotą. I rozciągał 
tę ideę na całą przyrodę, przecząc temu, czego dopiero co dowiedzieliśmy się z Pięk-
na w przyrodzie…:

A dlaczego nie mielibyśmy połączyć idei niemowlęcia, idei rodzącej się istoty w ogóle z ideą 
złocistych łanów żyta? Dlatego, że wszystko to – i łany, i człowiek – wtedy jest dobre, kiedy 
zostało zmielone na żarnach, kiedy „umarło”, „przeoblekło się w śmierć”, a dopóki rośnie 
i jest żywe – dopóty żyje „nie dla Boga, ale dla Szatana?”25.

Zarzut Rozanowa jest zatem najcięższym z możliwych. Oskarża on bowiem bez 
mała całą chrześcijańską cywilizację o wspieranie sił śmierci przeciwko siłom życia. 
Cywilizacja ta miałaby być w tej optyce cywilizacją śmierci, wrogą drzewu życia, 
którego istotą jest właśnie płodność, zdolność do rodzenia. Oto nowe słowo nowego 
proroka. Rozanow wypowiada je tu po raz pierwszy.

Jego zapowiedź można było jednak usłyszeć już wcześniej. Słowo to dojrzewało 
w Rozanowie już od dawna. Zapowiadały je „misteria eleuzyńskie” i „inne światy”. 
Zapowiadał probierz „piękna”, które domagało się nieustannej twórczości. Zapowia-
dała sprzeczność między wzmożeniem energii życiowej w momencie kopulacji i jej 
sublimacją w chrześcijańskim ascetyzmie. Można je było odczytać, paradoksalnie, 
również w najbardziej konserwatywnych artykułach, kiedy to konserwatyzm i ob-

23 В.В. Розанов, Юдаизм, dz. cyt., s. 124.
24 Tamże.
25 Tamże.
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skurantyzm Rozanowa sięgnęły szczytu – i zawaliły się pod własnym ciężarem. Za-
powiadało je wreszcie odkrycie w 1897 roku (a więc rok wcześniej) znaczenia płci, 
o czym opowiem w kolejnym rozdziale. Sytuacja nieślubnych dzieci, choć to temat 
bolesny dla Rozanowa, ponieważ sam pozostawał ojcem nieślubnych dzieci, była 
więc tylko iskrą na proch. A beczkę z tym prochem Rozanow przygotowywał od 
dawna. Nie przewidując, że unicestwi ona chrześcijaństwo, w którego imię myślał 
i pisał… Oto zasadniczy paradoks wczesnej twórczości Rozanowa. I w żadnym razie 
nie wolno go sprowadzać do przyczyn czysto osobistych, biografi cznych, jak czynią 
to niektórzy. Nic z tych rzeczy. Przyczyny leżały w świecie idei, a biografi a co najwy-
żej je zaostrzyła.

W świecie idei zaś da się uchwycić wewnętrzną logikę i konsekwencję. Rozwój 
Rozanowa nie wydaje się przypadkiem. Do pewnego stopnia przypadkowe były nie-
które „przebrania” idei zasadniczej, ale w żadnym razie ona sama. Z ziarna – drze-
wo. Aktualizująca się potencja. Wzrastające życie. Wciąż to samo. Wciąż ta sama 
idea. Od O rozumieniu albo nawet od „olśnienia” na Worobiowych Gorach. Tyle 
że w różnych maskach. Poszukująca własnego języka. Poszukująca platformy her-
meneutycznej, która umożliwi pełne jej zrozumienie. I przemianę rzeczywistości 
– tak aby „drzewo mogło rosnąć”. Zmieniał się więc tylko zewnętrzny anturaż, de-
koracje na scenie myślenia – nawet jeśli było nią coś tak głęboko zakorzenionego 
w cywilizacji europejskiej i rosyjskiej jak chrześcijaństwo. Ono również okazało się 
tylko przebraniem. Okazało się nie na miarę drzewa życia, więc Rozanow odrzuci je. 
A istota pozostawała ta sama. I tak będzie już do samego końca. Ponieważ w Apoka-
lipsie naszych czasów odnajdziemy identyczną diagnozę. 

A zatem – słowo się rzekło. Cóż tymczasem dzieje się wokół? Ano Szarapow 
i Romanow-Rcy dyskutują sobie o „ekonomii i administracji”. Świat od dwóch tysię-
cy lat „ginie” zatruty przez „wrogą życiu” religię, a oni spierają się o jakieś drobiazgi:

Cóż znaczy pod względem żywotności, pod względem prawdy ten „III tom [praw 
dotyczących służby administracyjnej – M.M.]”, ta „waluta” wobec lat smutku nikomu na 
świecie niepotrzebnej kobiety, wobec poranionej duszy jej dziecka (a ona te rany widzi)? 
Mówimy tu nie o „korzyściach”, nie o „zakresie obowiązywania”, ale właśnie o Prawdzie26.

Swoich oponentów Rozanow przyrównuje do członków rosyjskiej sekty religijnej 
„szczeliniarzy”, którzy poszukiwali Boga w szczelinach, a zatem w pustce. Wybór in-
wektywy nie jest oczywiście przypadkowy. Tym samym Rozanow chce powiedzieć, 
że cywilizacja, o którą spierają się tu Szarapow i Romanow-Rcy, jest pustką podszy-
ta. A pustka to rzecz jasna synonim śmierci. Jej doskonałą egzemplifi kacją staje się 
tu dla Rozanowa „atmosfera” zimnego i geometrycznego Petersburga – „tych oło-
wianych chmur, tej mgły, tego dnia podobnego do nocy i nocy podobnej do dnia”27. 
Wszystko to jest objawem alienacji, czyli przeniesienia istoty życia poza nie same. 
Człowiek poddany temu mechanizmowi obumiera za życia. Rozanow nie poprzesta-

26 Tamże.
27 Tamże, s. 122.
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je jednak na samej diagnozie, ale jak przystało na proroka, usiłuje naprawić ów stan 
rzeczy: „krytykuję w Was martwego człowieka i chcę mu rzec: zmartwychwstań”28. 
Na tym jednak nie poprzestaje, wciela się bowiem także w rolę Chrystusa: „Bracie 
mój – powstań. Łazarzu – przestań cuchnąć!”29. Porzućcie te puste dysputy i zimny 
niczym grób Petersburg: „Do diabła z «III tomem» tudzież «walutą»!”30. Wyjdźcie 
z tej okropnej pieczary – grobu, którym jest Petersburg i cała chrześcijańska cywili-
zacja w jej obecnym kształcie.

A zatem – nowy „mesjasz”. Nowy „Chrystus”, który pragnie zastąpić „starego”, 
dopiero co odrzuconego. Czyli – Antychryst31. To właśnie tutaj objawia się on po 
raz pierwszy.

Rozanowowi od napisanego zakręciło się w głowie: „chmury wątpliwości 
i smutku zasnuwają mój umysł”32. Niewątpliwie. Mimo wszystko myśliciel nie spo-
dziewał się po sobie podobnych słów. Drzewo życia okazało się jednak silniejsze. 
Jego gałęzie pięły się wzwyż ku słońcu, przekraczając kolejne granice. Aż nastał mo-
ment, kiedy podobną granicą okazało się chrześcijaństwo. I ta granica również mu-
siała zostać przekroczona. Rozanow wcale jednak nie świętował. I nigdy nie będzie 
świętował z tego powodu. Przejęło go raczej przerażenie, podobnie jak szalonego 
człowieka z Nietzscheańskiej Radosnej wiedzy, który poszukiwał Boga z zapaloną 
latarką w jasne przedpołudnie:

Bóg umarł! Bóg pozostaje umarły! I my go uśmierciliśmy! Jak mamy się pocieszyć, morder-
cy nad mordercami? Największa moc i świętość, jaką dotąd świat posiadał, wykrwawiła się 
pod ciosami naszych noży – kto zetrze z nas tę krew? Jaka woda zdoła nas oczyścić? Jakie 
ceremonie pokutne, jakie święte igrzyska będziemy musieli wymyślić? Czy wielkość tego 
czynu nas nie przerasta?33

U Rozanowa Bóg wprawdzie nie umarł i nigdy nie umrze, ale umierała w nim 
religia, która była zakorzenioną w historii i życiu narodu rosyjskiego oraz całej Eu-
ropy tradycyjną i, zdawałoby się, „naturalną” nicią łączącą je z Bogiem. Teraz ta nić 
została przerwana. Z chrześcijaństwa wyparowała łaska, znikło światło. Stało się ono 
pustą formą, opuściło je życie albo samo odwróciło się od życia. Oto jak Rozanow 
wspominał ów czas w liście do Gollerbacha z września 1918 roku:

Miotałem się z tego powodu, zaiste „miotałem się” jeszcze w Urzędzie Kontroli [miejsce 
pracy Rozanowa w latach 1893–1899 – M.M.] (…). „Chrz[eścijańst]wo może być tylko 
zniszczone”. Jest to s y s t e m myśli i „nie ma dla chrz[eścijańst]wa ż a d n e g o ratunku”. 
Potem, w druku, używałem już wybiegów, dużo kluczyłem ze względu na cenzurę i głu-
pich czytelników: ale we mnie s a m y m było one całkowicie z r u j n o w a n e – do samych 

28 Tamże.
29 Tamże, s. 125.
30 Tamże.
31 Я.В. Сарычев, В.В. Розанов: Логика творческого становления (1880–1890-е годы), dz. cyt., 

s. 234.
32 В.В. Розанов, Юдаизм, dz. cyt., s. 124.
33 F. Nietzsche, Radosna wiedza, przeł. M. Łukasiewicz, Gdańsk 2008, s. 138.
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podstaw, do gołej ziemi. Nie było wyboru: kiedy mieszkałem w Leśnym, zdarzało mi się, że 
przejeżdżałem tramwajem konnym koło drzew, których gałęzie smagały mnie po twarzy, 
jak gdyby szepcząc: „O c a l nas!! O c a l nas!!!” (tzn. od Chrystusa). „Jeśli ty się o to nie 
z a t r o s z c z y s z – zginiemy, pozostanie nam tylko g n i ć” (Golgota). „Ocal więc nas – oto 
nasze p r z y k a z a n i e dla ciebie”34.

Proces odchodzenia Rozanowa od chrześcijaństwa będzie trwał jeszcze długie 
lata, właściwie aż do samej śmierci. Na dobrą sprawę nigdy się nie zakończy. Roza-
now nigdy od niego defi nitywnie nie odejdzie, ale też nigdy na jego łono nie powró-
ci. W ostatnim okresie jego twórczości chrześcijaństwo będzie przypominało ledwie 
zauważalny cień dawnej wiary. Teraz zaś Rozanow będzie lawirować między akcep-
tacją i odrzuceniem. Między apelem o reformę a oskarżeniem o zdradę zasady życia.

A jak zareagowali oponenci Rozanowa na ów tekstualny eksces? Szarapow nie 
wdawał się w polemikę, lecz przypisał Rozanowowi… „porażenie rozumu”, „szaleń-
stwo” i „bredzenie”. Zarazem jednak przypisywał mu genialność. A zatem: obłąkany 
geniusz.

Wspomniałem o Rozanowie i jego książce [O rozumieniu – M.M.] dlatego, że wówczas, 
podczas jej pisania, on bynajmniej nie był dotknięty obłędem. Powtarzam (…): na każdej 
stronicy książki odnajdziecie szybujący rozum o strasznej sile oraz aparat myślowy pierw-
szej klasy.
Przeczytajcie teraz, proszę, ów „List do redakcji” (…) – i osądźcie z ręką na sercu, czy znaj-
dują się tam oznaki obłędu, czy też ich nie ma. Ja – niestety! – wyczuwam je35.

34 В.В. Розанов, В нашей смуте, dz. cyt., s. 372.
35 С. Шарапов, По душе, cyt. za: Я.В. Сарычев, В.В. Розанов: Логика творческого становления 

(1880–1890-е годы), dz. cyt., s. 232.
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9. Płeć

Ziarno idei zasianych jeszcze w O rozumieniu wzeszło po raz pierwszy jawnie i ot-
warcie w miejscu dość nieoczekiwanym – listach do Siergieja Raczyńskiego, kon-
serwatywnego publicysty, działacza społecznego i organizatora szkół wiejskich. 
W liście z lipca 1897 roku, a więc ledwie kilka miesięcy po publikacji pamiętne-
go artykułu o mistycznym wymiarze wydarzeń na Chodynce, Rozanow wyznawał: 
„zawładnęły mną dziwne myśli”1. Cóż to za myśli? Rozanow jak gdyby jeszcze boi 
się wypowiedzieć je „na głos” – i zamiast tego przywołuje znaną zarówno nam, jak 
i Raczyńskiemu treść tekstu Piękno w przyrodzie i jego sens. Jak pamiętamy, była tam 
mowa o pięknie jako przejawie energii życiowej. Jej maksymalny przyrost miałby 
następować w momencie kopulacji. Tą drogą formy organiczne miałyby się również 
doskonalić. Wszystko to już wiemy. Nowością było zaś to, że Rozanow łączy tu ideę 
kopulacji jako przejawu wzmożenia energii życiowej i jej realizacji ze znaną nam 
z O rozumieniu ideą potencjalności oraz metaforą rośliny wyrastającej z nasiona: 

Myślę, że idee te od dawna nieświadomie krążyły we mnie, ponieważ – jak się domyślam, 
a właściwie dopiero teraz uświadomiłem to sobie w pełni jasno – moja książka O rozu-
mieniu w całości wyraża przekonanie, że nauka w y r a s t a, r o d z i  s i ę  z  p rzedustano-
wionych w rozumie schematów rozumienia (kategorii poznania) w sposób naturalny 
i konieczny – podobnie jak roślina rodzi się i wyrasta z nasiona. Analogię rośliny i nasiona 
zawarłem tam wszędzie2.

A zatem myśli te wcale nie były tak „dziwne” – ich zalążek znajdował się we 
wcześniejszych tekstach Rozanowa. Jednak Rozanow aż dotąd sprawiał wrażenie, 
że nie rozumie ich sensu. Wpatrywał się w nie niby badacz oczarowany egzotyczną 
rośliną, której pochodzenia nie pojmuje. Świadomość przychodziła stopniowo. Aż 
wreszcie doszła do punktu, w którym jedno połączyło się z drugim.

W kolejnych listach (sierpień–wrzesień 1897 rok) Rozanow powraca do tych 
wątków. Powiada, że „rodzina jest domowym kościołem”, ale żeby zrozumieć jej 
religijny wymiar, należy najpierw „pojąć wzniosłą powagę alkowy, otchłań powagi 
i pierwiastka kosmicznego w tym, co dotąd czyniono «po pijanemu»”3. Mowa oczy-
wiście o współżyciu. I właśnie ów moment należy potraktować nie po macoszemu 
i prześmiewczo, jak dotychczas, ale ze wszech miar na serio. I cóż wtedy ujrzymy? 
M e t a f i z y c z n e  o k n o  ł ą c z ą c e  n a s  z  z a ś w i a t a m i. Akt płodzenia oka-

1 В.В. Розанов, Литературные изгнанники. Книга вторая, Москва–Санкт-Петербург 2010, 
s. 547.

2 Tamże.
3 Tamże, s. 549.
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zuje się bowiem „aktem n a d n a t u r a l n y m”4. Oto co wydarza się w momencie 
zapłodnienia:

Mamy tutaj „naturę”, naturam, ale nie tylko ją jedną i nie w taki sposób, jak w całej reszcie 
wszechświata (o ile można o tym sądzić), lecz podczas momentu zetknięcia się z nim tego 
„n a d”: owo „nad”, jakkolwiek brzmiałoby jego imię oraz jakikolwiek charakter miałoby 
samo to zetknięcie – przynosi na ziemię ż y c i e, dzięki czemu mówimy, że istota życia jest 
niepojęta, a nawet dodajemy, że jest ona święta5.

A zatem w chwili zapłodnienia człowiek styka się ze światem nadnaturalnym. 
Albowiem to ów świat jest źródłem życia na ziemi. I życie to niejako „spływa” na 
ziemię właśnie w momencie zapłodnienia – pomnażając siebie samo. Moment za-
płodnienia nie ma więc wymiaru jedynie „naturalnego”, ale właśnie transcendentny. 
Zetknięcie się u samego zarania z „tchnieniem owego «nad»”6 nie dotyczy jednak 
tylko człowieka, ale także „całej przyrody”7. W kolejnym kroku Rozanow łączy zaś 
owo tchnienie z różnicą płci. Płeć jako taka jest zarówno fi zycznym warunkiem pro-
kreacji, jak i mistyczną „twarzą” człowieka. Płeć jest odbiciem „niebiańskiej strony”8 
w człowieku, ponieważ to poprzez nią życie trwa dalej. Zdolna do mnożenia życia 
płeć to transcendentny wehikuł:

Chcę powiedzieć, że mistyczny wymiar w człowieku – całkowicie nieuchwytny, całkowicie 
„nie z tego świata”, niepoddający się w ogóle żadnym normom myślenia, żadnej błyskotli-
wej analizie – zaczyna się od głosu rozpadającego się na sopran i tenor, wyrastającej i nie-
wyrastającej brody oraz, idąc dalej, tego, co nazywamy różnicą seksualną9.

Płcie dopełniają się nawzajem, a owocem ich połączenia jest dziecko, o którym 
Rozanow powiada, że „jest [ono – M.M.] jedynym sacrum noumenon (…), kawał-
kiem «królestwa niebieskiego», który spadł na ziemię”10. Dziecko to ziemski prze-
jaw raju. A skoro dziecko jest „czyste”, to i sam akt prokreacji okazuje się nie tylko 
„czysty” z natury, ale i boski: „Jest to misterium religijne «w sobie samym», fas et 
religiorum wcielone w światy, wstrzyknięcie w ziemię «tchnienia Bożego», odprysk 
czarnego brylantu”11. Kopulacja to transcendencja. To przekroczenie różnicy dzie-
lącej Boga od człowieka. To dotknięcie Boga. To wreszcie klucz do drzewa życia, 
które, jak się okazało rośnie nie dzięki wodzie, ale dzięki nasieniu…

Oto nowa myśl, która „od dawna krążyła” w świadomości Rozanowa. A zara-
zem nowa „platforma hermeneutyczna”, pozwalająca uchwycić „dynamikę” wzrostu 
drzewa życia. Owo „straszne miejsce”12 – centrum płci – to klucz, którego Rozanow 

4 Tamże, s. 553.
5 Tamże.
6 Tamże.
7 Tamże.
8 Tamże, s. 557.
9 Tamże, s. 555.
10 Tamże, s. 556.
11 Tamże, s. 557.
12 Tamże, s. 556.
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przez te wszystkie lata poszukiwał. I właśnie tutaj, w listach do Raczyńskiego, rozpo-
znał go po raz pierwszy. Myśliciel był świadom, że odkrył coś nowego. Że to rewolu-
cja w jego dotychczasowych poglądach, że „wszystkie horyzonty się tu zmieniają”13. 
Zaiste. Dlatego z jednej strony dostał on zawrotów głowy od tych horyzontów i cofał 
się przed nimi, notując: „Być może, a nawet wielce prawdopodobnym jest to, że nie 
będę o tym pisać”, a z drugiej prosił o zachowanie tych listów: „Mój drogi, niech 
Pan zachowa t e listy w swojej bibliotece «epistolarum»”14. Te sprzeczne uczucia 
świadczą o tym, że odkrycia Rozanowa wyraźnie wychodziły poza konserwatywno-
-chrześcijańskie ramy, w obrębie których usiłował on dotąd myśleć. Teraz te ramy 
rozpadały się – na oczach samego Rozanowa i za jego sprawą. I stąd ów lęk przed 
nieznanym. Na horyzoncie widniał bowiem „zaczarowany las”15. Jego kształt był eg-
zotyczny, oszałamiający i irracjonalny – wymykający się „jasnym, mechanicznym, 
geometrycznym”16 kategoriom rozumu: „W tajemniczej różnicy seksualnej (…) za-
czyna się «inny porządek», pochodzący jak gdyby «z innego świata»”17. Oszołomio-
ny Rozanow stanął na wprost obnażonej płci, przez którą przeświecało niebieskie 
światło…

Listy do Raczyńskiego to było jednak dopiero skromne preludium. W roku ko-
lejnym mamy bowiem do czynienia z prawdziwą lawiną publikowanych w różnych 
czasopismach artykułów na temat dopiero co odnalezionej „platformy hermeneu-
tycznej”. Kilka z nich weszło potem w skład wydanego w 1899 roku zbioru Religia 
i kultura. Prawdziwym wyrazem rewolucji, która dokonała się w świadomości my-
śliciela, była jednak wydana w 1901 roku książka W świecie niejasnego i nierozstrzy-
galnego. Złożyły się na nią wspomniane artykuły, a także dołączone przez autora 
tak zwane polemiczne materiały – świadectwo dyskusji, która rozgorzała wokół no-
wych idei. Była to pierwsza neo- bądź postchrześcijańska książka Rozanowa. Myśli-
ciel wydawał się przekonany, że nareszcie odnalazł owo szczególne „miejsce”, które 
stanowi pomost do Boga i które daje klucz do drzewa życia. Była to rewolucja, ale 
tylko jeśli chodzi o zewnętrzną stronę myśli. Należy bowiem rozróżnić w niej jak 
gdyby warstwę „wewnętrzną” oraz „zewnętrzną”. Myśl samą, a także jej systemowe 
ramy, w których Rozanow ją wypróbowywał. Od początku interesowało go bowiem 
tylko jedno: życie w jego potencji, życie w jego zdolności do wzrostu, życie w jego 
„żywej” istocie. Być może najlepiej ujmuje to właśnie metafora drzewa życia. I przez 
cały czas od napisania O rozumieniu Rozanow poszukiwał platformy hermeneu-
tycznej, dzięki której reguły wzrostu tego drzewa staną się jasne. Z której będzie 
widać je samo. Które będzie jego językiem i jego kryterium. I właśnie płeć stała 
się odpowiedzią na to pytanie. Płeć jest drzewem życia, łączącym ziemię i niebo. 
Myśl Rozanowa przypominała zatem wędrówkę – wędrówkę przez ciemny las słów 

13 Tamże.
14 Tamże, s. 549.
15 В.В. Розанов, В мире неясного и нерешенного, Москва 1995, s. 135.
16 В.В. Розанов, Литературные изгнанники. Книга вторая, dz. cyt., s. 556.
17 Tamże.
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i myśli, aby odnaleźć poszukiwane „centrum życia”. Zresztą posłuchajmy samego 
Rozanowa. Oto fragmenty z jego listu otwartego do Siergieja Szarapowa:

Ona cała [książka O rozumieniu – M.M.] oparta jest na zasadzie p o t e n c j a l n o ś c i, i od 
samego początku pojawiający się tam przykład „nasiona” i „rośliny” nie był tylko przykła-
dem, ale i kierującą mną w moich poszukiwaniach nicią Ariadny, której nawet na minutę 
nie traciłem z oczu, aby nie zaplątać się na pustyni bezpłodnych rozważań18.

Rozanow jednak nie odpowiedział tam na najważniejsze z pytań:

Kiedy w lipcu 1885 roku postawiłem „kropkę” na końcu ogromnego rękopisu, zapytałem 
sam siebie: „a c o z p o t e n c j a m i?” (tzn. czym one są? Czym jest „nasiono rośliny” od 
wewnątrz, od swojej strony s u b i e k t y w n e j, a nie zewnętrznej i obserwowalnej?), i nie 
tylko niczego nie odpowiedziałem na zadane pytanie, ale i wydało mi się ono tak trudne 
i niejasne, tak nikłe i nieuchwytne w swojej materii, splątane i uchodzące w niedostępne 
głębiny, iż pomyślałem, że człowiek nigdy nie zdoła wniknąć do jego wnętrza i będzie mógł 
kierować się nim jedynie jako zewnętrzną metodologiczną zasadą. „Owszem, ono w z r a -
s t a”; „owszem, ono ż y j e”; „owszem, ono u m i e r a”. Ale właśnie subiektywna strona tych 
fenomenów skrywa ż y c i e jako wieczną i ciemną z a g a d k ę żywych istot19.

„Subiektywna”, wewnętrzna istota życia to właśnie owa „nić Ariadny”, której 
Rozanow nie tracił z oczu, wędrując po hermeneutycznych labiryntach. Da się tu 
łatwo zauważyć charakterystyczną dla myślenia Rozanowa opozycję wnętrza i ze-
wnętrza, istoty i przejawu, noumenu i fenomenu. Ta opozycja – kluczowa dla po-
prawnego rozumienia fi lozofa – często umykała z oczu komentatorom, mówiącym 
o sprzecznościach i niejednolitości jego myśli. Owszem, strona „zewnętrzna” była 
niejednolita i częstokroć sprzeczna, właściwie nigdy jednak nie dotyczyło to strony 
„wewnętrznej”, która właśnie niczym „nić Ariadny” przenika całe jego dzieło. Co 
więcej, wbrew pesymistycznym prognozom, Rozanowowi udało się znaleźć wyjście 
z labiryntu. Okazało się bowiem, że nić Ariadny przywiązana jest do drzewa życia. 
Rozanow pisał w liście do Szarapowa:

O opublikowanym u Pana artykule mogę powiedzieć:
„Nastała upragniona chwila…”
– ponieważ ten wysłany Panu i napisany w pośpiechu brudnopis wraz z kilkoma podobny-
mi doń artykułami w rzeczy samej wchodzi „w istotę ziarna”; i to „tchnienie życia”, o któ-
rym myślałem, że nigdy nie ożywi być może ładnej z wyglądu, ale w istocie martwej („gli-
niana budowla”) struktury książki O rozumieniu – ono powiało w nim „żywą duszą”:
„Praca skończona…”
– a przynajmniej praca p o ł o w y życia – połowy aktywnej, kwitnącej. Na horyzoncie, sam 
Pan wie: „choroby, grób, śmierć”, wspólna dola człowieka, której już jednak się nie boję20.

A zatem artykuły, które później znalazły się w książce W świecie niejasnego 
i nierozstrzygalnego, otwierają dostęp do „istoty ziarna”. I dlatego – cytując wiersz 

18 В.В. Розанов, В мире неясного и нерешенного, dz. cyt., s. 261.
19 Tamże.
20 Tamże, s. 261–262.
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Aleksandra Puszkina21 – „praca skończona”, nie straszno już umierać, ponieważ za-
danie życia zostało wykonane. Tak w istocie było, choć bynajmniej nie oznacza to, 
że intelektualna droga Rozanowa się tu urywa. Wręcz przeciwnie – skoro odnaleźli-
śmy drzewo życia, trzeba je teraz opisać. Trzeba opowiedzieć o nim całemu światu. 
I reszta dwudziestoletniej twórczości Rozanowa będzie właśnie taką opowieścią.

Jeden z zawartych w książce artykułów rozpoczyna się następująco: „Wszyscy 
instynktownie czują, że zagadka b y c i a jest w istocie zagadką r o d z ą c e g o  s i ę 
bycia, tzn. jest to zagadka rodzącej p ł c i. Czym jest płeć?”22. Otóż to: czym jest płeć?

Chcąc odpowiedzieć na to pytanie, już na samym wstępie napotykamy jednak 
istotną przeszkodę. Zamiast jasnej i prostej odpowiedzi, słyszymy bowiem milcze-
nie. Język niejako zastyga, kiedy zadajemy mu to kłopotliwe pytanie:

Przede wszystkim jest to punkt, który pokrywa mrok i przerażenie, piękno i odraza; punkt, 
którego nawet nie śmiemy nazwać po imieniu, a w specjalistycznych książkach używa-
my terminów w języku łacińskim, czyli martwym, nie odczuwanym przez nas żywo. Za-
dziwiający to instynkt, zadziwiające to uczucie, które sprawia, że człowiek „zapomina ję-
zyka w gębie”, „nie znajduje słów”, nie „śmie” mówić, kiedy tylko zbliża się do korzenia 
i podstawy własnego istnienia23.

Korzeń istnienia skrywa się w mroku, a język drętwieje, kiedy się doń zbliża. 
A zatem ledwie znalazłszy ów „korzeń”, Rozanow spostrzega, że nie istnieje język, 
w którym można by o nim odpowiedzieć: „Te tajemnice tak pieką język, że właściwie 
nie wolno o nich mówić, i język «kołowacieje», papier od atramentu zapala się, ża-
rzy, znika. Następuje « ά̓ρρητοζ»”24. Korzeń bycia skrywa się w „niewypowiedzia-
nym”. Problem języka, który wyszedł tu na jaw, nie opuści Rozanowa właściwie aż do 
samego końca. W jakim języku opowiedzieć o drzewie życia – nam, śmiertelnikom? 
Jak przekazać jego boską istotę? Czy nasz język przystaje do języka drzewa życia? 
A jeśli kluczem doń stała się płeć – jak zatem opowiedzieć o płci? Jak opowiedzieć 
o miejscu… nieprzystojnym? Czy w odpowiedzi na „absolutne milczenie”25 płci 
sami mamy wybrać milczenie?

Nie. Milczeć niepodobna. Nie po to był trud wędrówki, żeby po odnalezieniu 
drzewa życia zachować wiedzę o nim tylko dla siebie albo zamilknąć. Cel od samego 
początku był inny: przeobrazić rzeczywistość, opierając się na odnalezionej pod-
stawie. Ale żeby cokolwiek zdziałać, należy najpierw o niej opowiedzieć. Jak więc 
opowiedzieć o drzewie życia, które wyrasta z płci? Odpowiadając na to pytanie, 
Roza now odmalowuje obraz słowa, które „niczym «ognisty język» przebija chmurę 
nagromadzonych (…) myśli”26. I zaiste tak to będzie wyglądało: ogniste słowa ni-

21 Chodzi o wiersz Praca (Труд) z 1830 roku. Zob. А.С. Пушкин, Полное собрание сочинений 
в шести томах, t. 2, Москва 1949, s. 129.

22 В.В. Розанов, В мире неясного и нерешенного, dz. cyt., s. 21.
23 Tamże.
24 Tamże, s. 123.
25 Tamże, s. 29.
26 Tamże, s. 107.
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czym błyskawice będą przebijać się przez chmury myśli, oświetlając na mgnienie 
horyzont i znikając, jak gdyby zawstydzone tym, co odsłoniły. Będzie to więc ka-
pryśna i zawiła dialektyka odsłaniania i zasłaniania. Słów odważnych i speszonych. 
Słów sięgających płci i wycofujących się. Niepewnych. Zakłopotanych. Przypomina-
jących rękę kochanka sięgającą ręki kochanki. I nie tylko ręki… Inaczej nie sposób. 
Alternatywną była bowiem „martwa” łacina – czyli język nauki i medycyny. Ten jed-
nak – z natury chłodny i zdystansowany – nie potrafi  opowiedzieć o sferze, w której 
wszelki dystans znika.

Problem krył się jednak nie tylko w samym języku. Nie mniejszą trudność spra-
wiało to, że w powszechnej świadomości cielesne oznaki płci były uznawane za 
nieczyste, za coś niskiego i niegodnego uwagi. Przed wyruszeniem w dalszą drogę 
Roza now musiał więc rozwiać przed samym sobą jeszcze jedną wątpliwość:

Czy nie błądzę? Czy nie gubię swej duszy nieśmiertelnej, a wraz z nią dusz swoich czytelni-
ków, za które autor, ze względu na istotę samej rzeczy, odpowiada przed Bogiem? Zdawa-
łem sobie sprawę, że dziedzina poszukiwań na zwykły (fenomenalny) rozum jest „brudna”; 
ale przecież jedynym celem poszukiwań było dowiedzieć się, czy w całości jest b r u d n a, 
czy ma taki charakter „an und für sich”, w swojej pozaświatowej prawdzie? A jeśli „nie” – 
o c z y ś c i ć. Ale takiego oczyszczenia nie dało się przeprowadzić środkami samej fi lozofi i, 
w istocie swojej zimnej i jedynie prześlizgującej się p o temacie (i być może o b o k niego); 
trzeba było, tzn. zadaniem było zniżyć się do tego tematu albo do pewnego stopnia s a m e -
m u poniżyć się przed nim (…)27.

Prócz niemocy języka należało przeto przełamać pewne społeczne i psycho-
logiczne bariery. Należało, jak wyraził się myśliciel, przezwyciężyć „aprioryczny 
wstręt”28. Trzeba było wreszcie „poświęcenia” – poświęcenia własnego „ja” i własne-
go „autorytetu”, aby mogła zajaśnieć „rzecz sama”29. Kiedy więc Rozanow pokonał 
ostatnie przeszkody na swej drodze, ujrzał widok zaiste nieziemski. Nie należało 
jednak ku niemu iść. Należało wzbić się w powietrze i lecieć…

Ośmieliłem się tam zejść; w pierwszej chwili czuje się tam strach i gorycz, ale potem wę-
drujesz napełniony nową siłą, czymś nowym i nieziemskim, przeciw-ziemskim przyciąga-
niem. Gorycz znika, a słodycz wzrasta – rosną obietnice. Albowiem istota polega na tym, 
że zbliżasz się coraz bardziej i bardziej do Boga. Coraz silniej napinają się skrzydła, cel jest 
bliski – połączenie się z noumenami, z „tamtą stroną” niepojętych tutaj rzeczy (…)30.

Ale nie uprzedzajmy faktów. Zacznijmy raczej od samego początku. Obnaży-
liśmy „centrum” naszej płci – i cóż ujrzeliśmy? Ano to, co „dobrze znamy”. I „do-
brze wiemy”, że nie kryje się tam nic istotnego. Żadna tajemnica. To tylko „organy”: 
„kanaliki, woreczki o kształcie podobnym do gruszki (uter) albo sferycznym (ovum) 

27 Tamże, s. 134.
28 Tamże.
29 Tamże.
30 Tamże, s. 135.
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bądź rozciągniętym (kanał, rurka)”31. Ubóstwo nagiej przedmiotowości. Ubóstwo 
anatomii. „Pustka”32. Rozanow powiada jednak, że w żadnym wypadku nie wolno 
zatrzymać wzroku na samej anatomii:

Oszukani przez nią, nie znaleźliśmy niczego szczególnego za pomocą skalpela albo mikro-
skopu i uznaliśmy [te organy – M.M.] jedynie za przejawy fi zjologii pozbawione jakiejkol-
wiek innej, bardziej subtelnej treści, a już zwłaszcza treści duchowej33.

Rozanow wzywa więc, aby „porzucić skalpel”, albowiem za jego pomocą również 
w mózgu Platona nie odnaleźlibyśmy dialogu Fedon. Zostawmy martwą fi zjologię 
i przyjrzyjmy się owym „organom” okiem hermeneuty: „poprzez wnikliwe bada-
nie myślenia i poezji stosunkowo nielicznych ludzi, którzy poświęcili im szczególną 
uwagę”34. Przypatrzmy się przeto nie samym „organom”, ale naszym myślom na ich 
temat. Ten metodologiczny postulat krył w sobie zresztą nader ważną wskazówkę, 
którą Rozanow nie omieszkał spożytkować hermeneutycznie. Rzecz w tym bowiem, 
że myśli o płci można było potraktować jako przejaw samej płci. Oznaczałoby to, 
że płeć przejawia się nie tylko w sferze cielesnej, ale i duchowej, że ma podwójną 
naturę. Nie tylko „płodzi”, ale i „myśli”. I myśli nasze są jej odbiciem. A my „jeste-
śmy” płciami nie tylko ze względu na oznaki biologiczne, ale także metafi zyczne 
albo ontologiczne.

Zasadnicza teza Rozanowa brzmi więc następująco: płeć ma charakter zarówno 
cielesny, jak i duchowy. I właśnie tej drugiej, nieznanej „twarzy” płci należy się wni-
kliwie przyjrzeć: „Rzeczywiście trzeba odróżnić od siebie c i a ł o płci oraz d u c h a 
płci, który także istnieje. (…) Ciało płci znamy, natomiast o duchu niczego nie wie-
my, a  o n  i s t n i e j e  i  t r z e b a  g o  o d k r y ć”35. A zatem także same „organy” 
płciowe okazują się czymś znacznie więcej niż tylko „organami”. Również one po-
siadają swoją stronę duchową: „in genitalis est animus”36. Na tym jednak Rozanow 
nie poprzestaje. Stwierdza bowiem, że płeć ma nie tylko duchowy charakter, ale jest 
wręcz samą duszą człowieka. Ujmując to zwięźle: płeć jest duszą, a dusza płcią:

Problematyczne punkty w naszym ciele, to właśnie ludzka dusza, wieczny, zaświatowy nou-
men jego ciała (organizmu); stąd płynie ich twórcza siła, obejmująca całego człowieka, 
który właśnie z nich się przędzie, powstaje37.

Przenosząc siedzibę duszy z ich dotychczasowych siedlisk – głowy bądź serca 
– do „centrum” płci, Rozanow odwraca tym samym tradycyjną hierarchię i porzą-
dek świata. Zwróćmy także uwagę na osobliwe słowa „zaświatowy noumen”, które 
Rozanow powyżej użył. Greckie pojęcie „noumen” wprowadził do nowożytnej fi -

31 Tamże, s. 293.
32 Tamże, s. 29.
33 Tamże.
34 Tamże, s. 30.
35 Tamże, s. 88.
36 Tamże, s. 325.
37 Tamże, s. 302.
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lozofi i Kant na określenie „rzeczy samej w sobie”, a zatem ontologicznego wnętrza 
albo jądra bytu, które pozostaje niepoznawale dla krytycznego rozumu38. Tymcza-
sem „zaświaty”, jak sam termin sugeruje, prowadzą poza byt, transcendują go. Obie 
te przeciwbieżne tendencje Rozanow łączy w jedno. Dobrze ilustruje to fragment, 
w którym sam autor wyjaśnia istotę pojęcia „noumen”, odwołując się nie tylko do 
Kanta, ale i Dostojewskiego:

„Noumenami” Kant nazwał drugą i główną, a zarazem skrytą przed racjonalnym pozna-
niem stronę rzeczy. „Istnieją inne światy, których pojąć niepodobna, jednak człowiek żyje 
dzięki tajemniczemu związkowi z nimi: jeśli ów związek zostanie zerwany – znienawidzisz 
i przeklniesz samo życie” – tak formułował tę właśnie myśl Kanta Dostojewski, nadając jej 
wyrazistą postać, a co najważniejsze – zwracając się w swojej formule ku źródłom „życia”, 
dokąd i my zmierzamy39.

Rozanow przywołuje tu myśli z „Rozmów i pouczeń starca Zosimy”, będących 
częścią Braci Karamazow40. Sięgnięcie po dzieło Dostojewskiego nie było oczywiście 
przypadkiem. W istocie Rozanow nawiązywał tu do „innych światów”, o których, 
nader nieśmiało jeszcze, pisał już w Legendzie o Wielkim Inkwizytorze F.M. Dosto-
jewskiego. Ich zapowiedź odczytał właśnie w dziele Dostojewskiego. Wtedy jednak 
nie znał klucza do nich, teraz zaś był przekonany, że go odnalazł. Okazał się nim 
„zaświatowy noumen” płci.

Noumen posiada więc u Rozanowa jednocześnie transcendentny i mistyczny 
charakter. Istota rzeczy prowadzi nas poza nie same, jądro świata jest pomostem 
w zaświaty. Głównym wnioskiem, do którego jednak tutaj zmierzamy, jest teza, że 
sama płeć ma n o u m e n a l n o - t r a n s c e n d e n t n y charakter. Jej najgłębsza istota 
przenosi nas poza byt. Innymi słowy, płeć to nasza zaświatowa twarz: „Płeć posia-
da treść i pozycję transcendentno-religijnego noumenu, wyraża się w nim druga 
i ciemna (z trudem dostrzegalna), extra rerum terrestrium twarz człowieka”41. Wy-
kraczanie „extra rerum terrestrium”, to zwrócenie się ku pozaświatowemu źródłu 
wszelkiego życia i bytu – Bogu. Płeć jest przeto mistycznym pomostem łączącym 
nas z Bogiem. To właśnie poprzez nią komunikujemy się z transcendentną rzeczywi-
stością. Płeć rozrywa więc empiryczną powłokę świata, jest dziurą w świecie, przez 
którą prześwituje nieziemskie światło. Oto nowe odkrycie i jednocześnie nowa he-
rezja Rozanowa.

38 Zob. I. Kant, Krytyka czystego rozumu, przeł. R. Ingarden, Warszawa 1957, t. 1, s. 420–450.
39 В.В. Розанов, В мире неясного и нерешенного, dz. cyt., s. 29.
40 Fragment, do którego odwołuje się myśliciel, brzmi następująco: „Wiele jest na ziemi tajemnic, 

ale w zamian darowano nam tajemnicze, drogie wewnętrzne poczucie żywej spójni naszej ze światem 
innym, ze światem wzniosłym i wyższym, gdyż korzenie naszych myśli i uczuć tkwią nie tu, lecz w in-
nych światach. (…) Oto wziął Bóg nasiona z innych światów i zasiał na tej ziemi, i wyhodował ogrójec 
Swój, i wzeszło wszystko, co wzejść mogło, ale żyje tylko poczuciem tajemniczego stykania się z innymi 
światy; jeśli zaś słabnie lub znika w tobie poczucie, wówczas umiera w tobie i to, co wzeszło. Wtedy sta-
jesz się obojętny względem życia i nawet zaczynasz go nienawidzić”. F. Dostojewski, Bracia Karamazow, 
dz. cyt., t. 1, s. 379–380.

41 В.В. Розанов, В мире неясного и нерешенного, dz. cyt., s. 118.
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Na tym jednak nie koniec. Na najgłębszym poziomie płeć ma charakter onto-
logiczny. Istniejemy bowiem jako mężczyzna i kobieta. Jesteśmy płciami i poprzez 
płcie. Człowiek j e s t płcią. I owo „jest” podkreślam tu nieprzypadkowo. Człowiek 
jest płcią właśnie w sensie ontologicznym. Wyraźnie mówi o tym Rozanow, nawią-
zując do biblijnego dialogu Boga z Mojżeszem (Wj 3,6):

P ł e ć nie jest już w ogóle ciałem – to ciało kłębi się w o k ó ł niej i  p o c h o d z i z  niej, bę-
dąc czasowym fantomem, w którym ona się skrywa jako nieśmiertelny i zaświatowy nou-
men tego ciała, jako twarz z porządku „Jestem” w nas. „Jestem – tak będziesz Mnie nazy-
wał” – cóż za niezrozumiałe, a nawet, na pierwszy rzut oka, pozbawione treści określenie! 
„Je pense – donc je s u i s”, pisał Kartezjusz, a tymczasem jest zupełnie odwrotnie: „je s u i s”, 
i dopiero dzięki temu, na fundamencie tego „suis”-„jestem” – „myślę, czuję, pragnę”42.

Powyższy fragment jest jednym z najważniejszych w całej twórczości Rozanowa. 
Wskazuje on bowiem, że płeć jako noumen odsyła do porządku ontologicznego. 
A zatem – do czystego istnienia, którego źródłem jest Bóg i o którym była mowa 
w O rozumieniu. I okazuje się, że to istnienie ma płeć. Co więcej, jeśli bycie poprze-
dza myślenie, a zarazem jest płcią, to również płeć poprzedza myślenie, pochodzi 
z porządku głębszego. Człowiek istnieje więc dzięki płci i poprzez płeć. J e s t  p ł c i ą. 
A zatem ów noumenalno-transcendentny pomost łączący nas za „zaświatami” oka-
zuje się swego rodzaju ontologicznym wehikułem. Człowieka i Boga łączy w płci nić 
istnienia.

Zadajmy jednak jeszcze jedno fundamentalne pytanie: w jaki sposób istnieje 
płeć? Odpowiedź może być tu tylko jedna: istnienie płci polega na mnożeniu ist-
nienia. A zatem istnienie poprzez płeć powiększa się, pomnaża, rozrasta. Bycie trwa 
dzięki zdolności do narodzin. Bycie j e s t płcią, a płeć r o d z i bycie. Rodzić znaczy 
być. Być znaczy rodzić. „Świat to łono, które umie tylko rodzić i nie może umrzeć”43. 
A zatem formułą bycia nie jest „A = A”, ale „A > A”44. Bycie jest nadmiarem. Albo-
wiem mimo że istniała już „PEŁNIA”, to jednak w momencie płodzenia „nastąpiło 
najbardziej nieprawdopodobne, aontologiczne, alogiczne, nie wspominając już na-
wet, że aarytmetyczne i afi zyczne, DODANIE ŚWIATA”45.

Związane z płcią istnienie to nic innego jak życie, ale rozumiane właśnie w ho-
ryzoncie ontologii i metafi zyki, a nie biologii. Nić istnienia jest nicią życia. A Bóg 
nazywający samego siebie „Jestem” – Bogiem żywym.

Powyższe tezy miały oczywiście liczne konsekwencje. Przede wszystkim 
właściwa płci zdolność do rodzenia okazała się czymś więcej niż mechaniczną mocą 
powielania – ujawniła się jako zdolność tworzenia. Płeć i jej „organy” to „stwarzają-
ce punkty, tworzące samo życie, tkające je na tajemniczych krosnach”46. Jednak aby 

42 Tamże, s. 129.
43 Tamże, s. 132.
44 В.В. Розанов, Апокалипсис нашего времени, Москва 2000, s. 301.
45 Tamże.
46 В.В. Розанов, В мире неясного и нерешенного, dz. cyt., s. 29.
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lepiej zrozumieć istotę tworzenia, Rozanow zestawia ze sobą dwa bieguny człowieka 
– ograny płciowe oraz głowę:

„Płeć” to „cały człowiek”; ale centrum płci i zarazem biologiczne jądro człowieka znajduje 
się w tej a b s o l u t n i e  p u s t e j  p r z e s t r z e n i, którą właśnie otacza ludzkie ciało niby 
futerał albo ubranie, albo świątynia. Ale co to za pustka i co się w niej zawiera, można po 
części odgadnąć z jej „obrazu i podobieństwa” – drugiej, analogicznej głowy. (…)

Tam – myślenie, tutaj – tworzenie; tam jak gdyby świat projektów, tutaj – rzecz zreali-
zowana lub, ściślej, świat nieprzerwanej realizacji. Ciało mózgu tworzy myśli, pustki płci 
tworzą myślące ciała. Zadziwiające jest to przeciwieństwo: mózg jest tak gęsty, pełen ściś-
niętych mas (…). Ale ta obfi tość materii, jej nadmiar cechuje się całkowitą bezcielesnością 
umysłowych tworów (idee, wyobrażenia); na odwrót w płci: wewnętrzną zawartością ko-
mórki jest pustka, ale właśnie w niej, w tym „posiadającym kształt gruszki worku macicy” 
rodzi się, rośnie i do końca formuje człowiek; i wszystko wskazuje na to, że kształtuje się on 
dzięki c z e m u ś lub k o m u ś obecnemu właśnie w tej pustce, a organizm matki dostarcza 
(w krwi) tylko sam budulec. Kto tworzy? Kim jest ten trzeci?47

Tym „trzecim” jest oczywiście Bóg. Płeć podczas szczytu swej aktywności, a więc 
kopulacji, otwiera się niczym okno w zaświaty. Człowiek i Bóg spotykają się w jej 
„pustej” przestrzeni. Płodzenie odbywa się przeto „w Bożej obecności”:

Myśl, że człowiek rodzi się „o d Pana” albo w pewien sposób „w o b e c n o ś c i Boga”, przy 
„Bożym w s p ó ł u c z e s t n i c t w i e” znajduje nie tylko tekstualne potwierdzenie w sło-
wach p i e r w s z e j ludzkiej m a t k i  o  p i e r w s z y m  u r o d z o n y m człowieku: „Otrzy-
małam mężczyznę o d  P a n a” (słowa Ewy [Rdz 4, 1 – M.M.]), ale i w instynkcie wszyst-
kich bez wyjątku ludzi48.

Płodzenie jest zatem aktem… bogoczłowieczym, a myśl Rozanowa staje się no-
wym i nader oryginalnym wariantem fi lozofi i bogoczłowieczeństwa. Płodzenie jest 
bowiem swego rodzaju synergią, „współdziałaniem” człowieka i Boga, które nie 
ogranicza się do samego tylko „myślenia”, zjednoczenia w duchu czy umyśle, ale 
kształtuje i współtworzy sam byt. A zatem jego „pochodzenie” nie ma charakte-
ru czysto biologicznego, ale właśnie „noumenalno-transcendentne” – i „fakt” ów 
określa całą jego istotę. Człowiek nie jest bytem materialno-biologicznym, ale właś-
nie transcendentno-noumenalnym, ponieważ jego źródło leży poza nim samym. 
A „bogoczłowieczym” węzłem łączącym oba światy jest płeć: „My wszyscy rodzimy 
się z płci, a zatem człowiek ma, ściśle rzecz biorąc, charakter noumenalny i pochodzi 
ze świata noumenalnego”49. Skoro tak jest, należy się przyjrzeć samemu momentowi 
płodzenia, w którym świat fenomenalny styka się z noumenalnym – i Rozanow nie 
omieszkał tego uczynić. „Język «kołowacieje», a papier od atramentu zapala się…”, 
ale pisać trzeba. I Rozanow zanotował:

47 Tamże, s. 294.
48 Tamże.
49 Tamże, s. 132.
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Płodzenie dzieci to główny transcendentno-mistyczny akt, w którym człowiek poprzez 
swój udział ściąga duszę z zaświatowych wyżyn i splata ją z żywiołami. Niepodobna nie 
dostrzec w tym akcie trwającego jeszcze po dziś dzień tworzenia świata, ponieważ świat, 
ściśle rzecz biorąc, n a d a l tworzy się, p o n o w n i e powstaje w każdej z płodzonych ży-
wych istot50.

Mamy tu do czynienia z kosmogoniczną alegorią. Płodzenie okazuje się swoistym 
powtórzeniem bądź kontynuacją boskiego creatio ex nihilo. Wszechświat tworzy się 
na nowo. Rozlewające się w kobiecym łonie nasienie Rozanow kojarzy z deszczem 
meteorytów, a także z… „drogą mleczną” przecinającą krągły „nieboskłon” macicy:

Znamy marcowy i wrześniowy deszcz aerolitów, przelatujących przez ziemską atmosferę, 
w której się palą; na dobrą sprawę każde połączenie obu płci jest takim lotem, choć nie 
zawsze połączonym z „wpadnięciem w sferę przyciągania ziemskiego”, całych gwiazdozbio-
rów ludzkich dusz; jest, ściśle rzecz biorąc, „niebieską drogą mleczną” „tchnień życia”, „nie-
śmiertelnych dusz”, która wypływa z wnętrza płci i nie wpada tutaj, nie zderza się z tlenem, 
wodorem, azotem51.

Nasienie okazuje się substancją czysto metafi zyczną, wykraczającą w swej natu-
rze poza „tlen, wodór i azot” i dlatego niekolidującą z nimi. Ma charakter stwórczy, 
boski, duchowy: „nasienie – to p o t o k i ducha, m i r i a d y «tchnień», dusz”52. To 
„kosmiczny wiatr” niosący całe potoki dusz. A sama ejakulacja przypomina mi-
styczny Big Bang, w którym byt rodzi się na nowo…

Nasienie skupia więc w sobie niejako całość bytu i bycia. To dzięki niemu bycie 
jest. To sama substancja istnienia. B y c i e  s a m o. Ściśnięte w jednym punkcie jak 
wszechświat na moment przed powstaniem:

Nasienie to pierwsza rzeczywistość, ponieważ z punktu rozrasta się w kolos, niesie w so-
bie, by tak rzec, rzeczywistość sprężoną młotem o wadze milionów pudów; jest ono tak-
że p i e r w s z ą  ś w i ę t o ś c i ą  w realnym świecie, świętszą niźli rzeczywiste chmury, 
gwiazdy, słońce i księżyc (=„kolosy”, które już w y r o s ł y)53.

Nietrudno zauważyć, że powyższy opis nasienia odpowiada idei potencjalności 
z O rozumieniu. Nasienie to nic innego jak istnienie w jego potencji. To potencja 
sama w sobie – fi zyczna i metafi zyczna, ontyczna i ontologiczna jednocześnie. Klu-
czowa dla O rozumieniu metafora wzrastającego ziarna znalazła swój realny od-
powiednik w nasieniu: „Ciało – r o ś n i e; wzrastanie – jest t a j e m n i c ą; nasienie 
rozrasta się w o r g a n i z m, z punktu przeobraża się w potężny dąb albo myślącego 
człowieka”54. Perspektywa O rozumieniu wcale więc nie została gdzieś po drodze 
porzucona, lecz była wciąż przez Rozanowa rozwijana i kontynuowana. Cała jego 
twórczość wyrosła z zasianego w O rozumieniu ziarna. 

50 Tamże, s. 123.
51 Tamże, s. 124.
52 Tamże, s. 8.
53 Tamże, s. 11.
54 Tamże, s. 8.
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Nasienie, będąc bogoczłowieczą substancją, musiało nieść w sobie też boski logos 
– słowo. I rzeczywiście, Rozanow dostrzega również ten jego wymiar:

Nasienie, ovum… Dlaczego nie miałoby ono także być swojego rodzaju „s ł o w e m” 
i  S ł o w e m, nie znikającym jak miraż w powietrzu, lecz słowem i Słowem twórczym, 
stwarzającym, nakazującym, którego n a k a z y są od razu s p e ł n i a n e. (…) Dlaczego 
związki płci nie miałyby być w ogólne s ł o w a m i, m o w ą, tyle że w niezrozumiałym dla 
nas języku, niesłyszalną przez nas55.

A zatem nasienie ma charakter logosowy, jest „stwarzającym słowem”. Słowo sta-
je się ciałem. Mówienie – tworzeniem. I prawem symetrii: współżycie – mówieniem. 
Boski akt stworzenia zostaje powtórzony: z pustki, z nicości organów płciowych ro-
dzi się świat: „matczyne pustki m a j ą  w ł a d z ę  n a d  r z e c z a m i”56. Oznacza to 
też, że sam logos zstępuje na ziemię albo przejawia się poprzez nasienie jako logos 
spermatikos. Bóg szepcze swoje słowa w rozlewającej się spermie. I jeszcze jeden 
wniosek, który musiał tu wyciągnąć Rozanow. Jeśli bowiem zapładniające nasienie 
jest słowem, staje się nim również zrodzone zeń dziecko:

Tak więc d z i e c k o to noumenalne s ł o w o; stąd zaś wynika, że chwile, w których płcie łą-
czą się, nie tylko nie są „bezsensowne”, „zwierzęce” (w pejoratywnym sensie), ale w owych 
chwilach poprzez nas, jak poprzez namagnesowany metalowy drut z ognistych chmur za 
pośrednictwem burzowego pioruna zstępuje na ziemię niebiańskie słowo: nieuchwytne, 
nieodgadnione; równie niezrozumiałe dla złączonych istot jak dla drutu telegrafi cznego 
niezrozumiały jest biegnący po nim telegram. „Niech się stanie” – ale c o ma się stać? Ro-
dzice nie wiedzą, czy będzie to René Descartes? Teolog? Luter? A może młody przestępca, 
który podpali dom?57

Dziecko to słowo, które stało się ciałem. Płodzenie zaś przypomina mistyczny 
telegraf, dzięki któremu komunikujemy się z Bogiem. I dokonuje się to właśnie po-
przez płeć, a nie „duszę” albo „umysł”. Oznacza to, że podczas „połączenia” zaan-
gażowane w nie „organy” płciowe odmieniają swoją naturę. Wszak nie może być 
inaczej, jeśli „przesącza się” przez nie noumenalno-transcendentne słowo:

Genitalia jako sfera fi zjologiczna w tym momencie, przez 5–8–10 minut, stają się n i e -
s k o ń c z e n i e  d u c h o w ą  i s t o t ą, zachowując swój zwierzęcy kształt. Genitalia poza 
spółkowaniem i w trakcie spółkowania różnią się (…) tak jak głowa Newtona zajęta roz-
mową np. na temat najmu mieszkania i ta sama głowa w chwili odkrywania prawa po-
wszechnego ciążenia58.

Jeśli sięgniemy po język teologii, trzeba będzie powiedzieć, że podlegają one 
przeobrażeniu bądź też przebóstwieniu. Przebóstwienie zaczyna się właśnie tam, 
od tych „wstydliwych punktów”, a nie od „głowy”, sugeruje Rozanow. Albowiem to 

55 Tamże, s. 303.
56 Tamże, s. 29.
57 Tamże, s. 304.
58 Tamże, s. 295.
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nie wzlot ducha, lecz żar aktu seksualnego otwiera okno w zaświaty: „S a m akt jest 
wyższy, bardziej transcendentny i bardziej mistyczny niż ludzka duchowność”59.

Tak wygląda nowy „hermeneutyczny” klucz do drzewa życia. Drzewo życia jest 
płcią, a płeć drzewem życia. Jej korzenie tkwią w ciele, a wierzchołki dotykają nieba. 
Ziemia zapewnia mu życiodajne soki, a logosowy wiatr szepce niepojętne słowa. 
Drzewo rośnie i rozsypuje wokół swoje nasiona. I nigdy nie usycha, nie umiera, ale 
wzrasta bez końca, ponieważ posadził je Bóg.

59 Tamże.
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10. Neochrześcijaństwo

Przedstawione w poprzednim rozdziale odkrycia nie mogły nie wejść w kolizję 
z chrześcijaństwem. Problemu tego niepodobna było ominąć – trzeba było się z nim 
zmierzyć. W świecie niejasnego i nierozstrzygalnego rozpoczyna cały cykl tekstów, 
w których Rozanow będzie się zmagał z chrześcijaństwem. Ogólnie rzecz biorąc, 
wyjścia były dwa. Albo odrzucić chrześcijaństwo jako religię nieprzystającą do sek-
sualnej wykładni drzewa życia (przykład już znamy: Umarli i umierający), albo też 
podjąć próbę „reformy” chrześcijaństwa. Tej pierwszej opcji, mimo pierwszych kro-
ków poczynionych w tym kierunku, Rozanow w istocie nie chciał wybrać – przede 
wszystkim dlatego, że chrześcijaństwo, bez względu na swój charakter, zrosło się 
z życiem społeczeństwa i było na dobrą sprawę jedyną formą, w której naród rosyj-
ski (i w takim samym stopniu wszystkie niemal narody Europy) bez mała od tysiąca 
lat wyrażał religijność właściwą człowiekowi jako takiemu. Niepodobna było przeto 
bezboleśnie odciąć się od chrześcijaństwa, które zrosło się z całą europejską kultu-
rą i stało się synonimem religii jako takiej. Problem w tym jednak, że wchodziło 
w jawny konfl ikt z dopiero co poczynionymi odkryciami, w których prawdziwość 
Rozanow, rzecz jasna, nie wątpił. Pozostawała więc opcja druga. Cóż jednak mogła 
znaczyć „reforma” chrześcijaństwa? Mówiąc najkrócej – przemianę jego „ducha”. 
Taka teza zakładała jednak, że „duch” aktualnego, rzeczywistego chrześcijaństwa jest 
w jakiś sposób zafałszowany, że nie odpowiada on źródłowemu przesłaniu chrześ-
cijaństwa oraz „prawdziwemu” duchowi nauczania Chrystusa. Hermeneutyczną 
podstawą podobnych rozważań stało się rozróżnienia między chrześcijaństwem 
„prawdziwym” i „fałszywym”, a ściślej: „zafałszowanym” w toku dziejów. A zatem 
– chrześcijaństwem „historycznym”. Opierając się na podobnej dystynkcji, można 
było dowodzić, nie popadając automatycznie w herezję, że „prawdziwe” chrześcijań-
stwo pozostało niezrealizowane, a jego przesłanie zapomniane lub zasłonięte przez 
niewłaściwe interpretacje. Tak więc chrześcijaństwo „historyczne”, z którym mamy 
i mieliśmy do czynienia w toku dziejów, w istocie zafałszowało i wypaczyło swój 
„źródłowy” przekaz, nie wcieliło w życie „prawdziwego” ideału, a zatem okazało się, 
jak ujął to Rozanow: „historyczną aberracją”1. W takim wypadku na ławie oskarże-
nia zasiadłaby „historia”, a nie chrześcijaństwo „jako takie”, które samo stało się jej 
zakładnikiem. Środkiem naprawczym pozostawałaby w tym wypadku ponowna in-
terpretacja i lektura jego najważniejszych momentów i idei, które mogłyby wpłynąć 

1 Tamże, s. 314.
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na przemianę „ducha” chrześcijaństwa, a tym samym „odnowić” go. Należało przeto 
„sięgnąć głębiej”2 – poza historię. Rozanow obrał właśnie tę drogę.

Praca Rozanowowskiej krytyki i reinterpretacji przebiegała na trzech komple-
mentarnych płaszczyznach. Pierwszą z nich była krytyka chrześcijaństwa „histo-
rycznego” jako fałszującego chrześcijaństwo „źródłowe”, pochodzące bezpośrednio 
od Chrystusa. Drugą – reaktualizacja sensu osoby i nauczania Chrystusa, a także 
węzłowych „wydarzeń” z jego życia, które miały zostać w toku dziejów „zapozna-
ne”. I wreszcie trzecią, uzupełniającą dwie poprzednie: próba przemyślenia na nowo 
stosunku między Nowym a Starym Testamentem, oznaczająca w praktyce wcielenie 
w chrześcijaństwo niektórych elementów Starego Testamentu.

Celem interpretacyjnych zabiegów Rozanowa bynajmniej nie był akademicki 
spór o samą „istotę” chrześcijaństwa. Wprost przeciwnie, stawka okazywała się naj-
wyższa z możliwych, gdyż dotyczyła samego życia, samej rzeczywistości i samej re-
ligii. Chodziło o „ożywienie” oraz „uratowanie przed wahaniami, a nawet śmiercią”3 
słabnącego chrześcijaństwa, a także słabnącej wraz z nim europejskiej i rosyjskiej 
cywilizacji. Kryzys cywilizacyjny Rozanow zdiagnozował bowiem, jak pamiętamy, 
już na pierwszych stronicach swojej pierwszej książki, a w kolejnych diagnozę tę po-
wtarzał. Słyszymy ją również tutaj: „Prawda p o z o s t a j e prawdą i ja jej n i e  p o d -
w a ż a m, lecz tylko wskazuję, że nie jest napełniona k r w i ą  i  s o k i e m”4. Gra 
toczyła się więc o wcielenie religijnego ideału w życie, albowiem świata bez religii 
myśliciel wyobrazić sobie nie umiał. Religia pozostawała w jego myśli „wielkością 
stałą”, bez której cały „system” by runął. Czy „religijny” oznacza jednak „chrześcijań-
ski”? – na to pytanie należało dopiero odpowiedzieć. Jakkolwiek jednak odpowiedź 
ta by brzmiała, zadanie przeobrażenia świadomości i rzeczywistości wyznaczone 
jeszcze w O rozumieniu, a już wkrótce (poczynając od Miejsca chrześcijaństwa w hi-
storii) przeniesione na płaszczyznę religijną, pozostawało w mocy. I dotyczyło ono 
w równym stopniu religii jak historii. Albowiem ich cele pokrywały się ze sobą. Dro-
gi historii i eschatologii wiodły do tego samego punktu. W historii chodziło bowiem 
tylko i wyłącznie o wcielenie religijnego ideału i  o  n i c  w i ę c e j – aby słowo stało 
się ciałem, a ciało słowem:

Cała męka, całe zadanie religii na ziemi polega na samorealizacji, na u r z e c z y w i s t n i e -
n i u  s i ę; połączmy więc jej koniec z samym centrum realności w sobie, a na całą resztę 
życia rozleje się ona swobodnie sama z siebie5.

Zadanie zostało wyznaczone, a recepta podana. Należy połączyć „koniec religii”, 
czyli Boga, z „centrum realności w sobie”, czyli płcią. Chrześcijaństwo zostanie „ura-
towane”, jeżeli w obręb zbawienia włączy również „noumenalno-transcendentne” 

2 Tamże, s. 117.
3 Tamże, s. 121.
4 В.В. Розанов, Около церковных стен, dz. cyt., s. 476.
5 В.В. Розанов, В мире неясного и нерешенного, dz. cyt., s. 112.
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źródło życia, czyli płeć. Należy spróbować odsłonić zapoznane momenty chrześci-
jańskiej tradycji, które być może będą współgrały z „hermeneutyką płci”.

Logicznym punktem wyjścia powyższych prób stało się niezachwiane przekona-
nie Rozanowa, że płeć „jako taka” ma charakter religijny w najogólniejszym sensie. 
Kryje się w niej bowiem samo źródło religii „jako takiej”: „właśnie tutaj [w płci i jej 
przejawach – M.M.] kryją się prawzory wszystkiego, co duchowe; stąd też biorą się 
jego [człowieka – M.M.] mistyczne dążenia i więzy – mistyczne oraz religijne”6. 
Wynikało stąd, że: „gdzie nie ma poczucia płci, tam też nie ma poczucia Boga!”7. 
Ponadto płeć pozostawała, jak pamiętamy, „oknem w zaświaty”: „rodzące głębie 
człowieka rzeczywiście posiadają transcendentny, mistyczny, religijny charakter”8. 
A skoro tak, religijnymi „z natury” są również przejawy płci, jak na przykład przycią-
ganie płciowe, które ma charakter „p r z y c i ą g a n i a  r e l i g i j n e g o,  t e i s t y c z -
n e g o,  i  w y r a ż a  w ł a d z ę  m o d l i t w y  n a d  g r z e c h e m  i  c z y s t o ś c i 
n a d  b r u d e m”9. Jeżeli przypomnimy sobie wcześniejsze twierdzenia Rozanowa, 
powyższy sąd okaże się w pełni logiczny. Wszak przyciąganie płciowe kieruje nas nie 
tylko ku ciału płci przeciwnej, ale i ku kryjącemu się w niej światu „noumenalno-
-transcendentnemu”.

Kolejnym krokiem w logicznym porządku Rozanowowskiego dyskursu, który 
tutaj rekonstruuję, było poszukiwanie przeciwwagi dla chrześcijaństwa „historycz-
nego” w Starym Testamencie. Temat Starego Testamentu i judaizmu stanie się zresz-
tą już wkrótce idée fi xe Rozanowa. Sięgnięcie po tę księgę okazywało się dlań o tyle 
łatwe, że pozostaje ona świętą również dla chrześcijan, a zatem zwracając się ku 
niej, myśliciel nie popadał w jawny spór z samym chrześcijaństwem. Zasadniczym 
powodem było zaś przekonanie, że jest ona wręcz przesiąknięta „duchem” płci i pro-
kreacji:

Prorocy prorokują o narodzinach i czynią to prawie nad położnicami, a niekiedy nawet nad 
stosunkami płciowymi i o stosunkach płciowych (Ezechiel i wszyscy pozostali), kroniki 
je odnotowują, prawodawcy tworzą dla nich prawo (Księga Powtórzonego Prawa); jest to 
w rzeczy samej jakby szpital położniczy10.

Płeć miała się pojawić już w raju – a zatem jeszcze przed upadkiem człowieka. 
Byłoby to dla Rozanowa kluczowym „wydarzeniem” z Biblii. Co więcej, to właśnie 
Bóg obdarzył człowieka płcią: „n i e  p r z e w i d u j ą c  j e g o  u p a d k u, który, jak 
wiemy i jak uczy Kościół, był rezultatem wolnej woli człowieka”11. Tak więc Bóg 
stworzył człowieka jako Adama i Ewę, mężczyznę i kobietę, a następnie rzekł do 
nich: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się” (Rdz 1, 28). Tak brzmiały pierwsze słowa, 
które Bóg powiedział człowiekowi. A zatem związek obu płci został ustanowiony 

6 Tamże, s. 29.
7 Tamże, s. 37.
8 Tamże.
9 Tamże, s. 34.
10 Tamże, s. 309.
11 Tamże, s. 308.
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i pobłogosławiony u samego zarania historii świętej, zaraz po stworzeniu. Nie został 
on jeszcze wtedy formalnie nazwany małżeństwem, ale w pełni wyrażał jego istotę. 
Dlatego też Rozanow powiada, że małżeństwo ma swoje źródło w raju, jest stanem, 
w którym żyli prarodzice rodu ludzkiego: „S a m o  m a ł ż e ń s t w o tudzież s a m 
s a k r a m e n t – to ciało i kości A d a m o - E w y”12. Oznacza to, że również dzisiaj 
małżeństwo pozostaje ontologicznym powtórzeniem stanu sprzed upadku, jedyną 
dostępną nam formą raju. Okazuje się fragmentem Edenu, który ostał się do na-
szych dni. Rozanow twierdzi, że dowodzi tego właściwy mu fenomen braku wstydu. 
Nadzy mąż i żona nie wstydzą się siebie nawzajem, podobnie jak Adam i Ewa przed 
wygnaniem: „Chociaż mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie 
wstydu” (Rdz 2, 25). Dodajmy, że nie wstydzili się też Boga, a wstyd pojawił się do-
piero po spożyciu zakazanego owocu z drzewa poznania dobrego i złego. A zatem 
małżeństwo oznacza ni mniej, ni więcej, tylko „p o d n i e s i e n i e  s i ę  c z ł o w i e k a 
z e  s t a n u  u p a d k u  w  g r z e c h”13. I odwrotnie: wstyd i grzech są dla Rozanowa 
równoznaczne, są dwoma stronami tego samego fenomenu: „pierwszy jest skorupą 
drugiego, «wstydliwym» rumieńcem na «jabłku» grzechu”14. Pozbawiona wstydu 
nagość małżonków jest jednak nie tylko odzwierciedleniem ich bezgrzeszności, ale 
także kryje w sobie moc przezwyciężenia grzechu. Dokonuje się to dzięki „mechani-
zmowi” płodzenia i rodzenia dzieci: „W rodzeniu dzieci wymykam się «Wężowi» k u 
ż y c i u, zwyciężam jego pokusę oraz owoc pokusy: w s t y d”15. Umknięcie spod wła-
dzy grzechu równa się też „odsunięciu” śmierci, która pozostaje „w tajemniczy spo-
sób związana z grzechem”16. Rodzenie okazuje się więc swoistym „mechanizmem” 
odwlekania grzechu i śmierci. Jest wciąż ponawianym zwycięstwem nad śmiercią, 
ponieważ w narodzinach odradza się sama substancja życia. Jej wcieleniem staje się 
dziecko:

My żyjemy w nim, a poprzez jego narodziny – żyjemy w nieskończoność. „Gdzież jest, 
o śmierci, twój oścień?” Matka umiera za dziecko; ona istnieje w nim; i krótki urywek włas-
nego bytu w sposób naturalny składa w ofi erze za (przyszłą) nieskończoność swojego „ja”. 
Nie tylko ze względu na właściwą sobie barwę, ton, narodziny są przeciwieństwem śmierci: 
one w rzeczy samej wiecznie wyrywają z jej rąk ofi arę, zostawiając w nich, „pod kosą”, ra-
czej skorupę bycia niźli samo bycie, które umyka drogą narodzin ku życiu17.

Dziecko jest ogniwem w nieskończonym łańcuchu życia, mocą, dzięki której 
drzewo życia rośnie i nie umiera. I wreszcie – owocem „noumenalno-transcenden-
tnej” strony bytu i samo w sobie ma taki charakter: „w blasku niemowlęcia kryje się 
noumenalna, zaświatowa świętość”18. A zatem właściwa jest mu również ontologicz-

12 Tamże, s. 317.
13 Tamże, s. 310.
14 Tamże.
15 Tamże.
16 Tamże.
17 Tamże, s. 76.
18 Tamże, s. 78.
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na „bezgrzeszność”19. Pozostaje więc „rajską istotą”, która została rzucona w świat. 
Jest nową gałęzią drzewa życia, a także spełnieniem pierwszego przykazania, jakie 
Bóg dał człowiekowi.

Stary Testament stał się ponadto dla Rozanowa inspiracją do ujęcia krwi jako 
„żywej istoty”: „Krew to nie s u b s t a n c j a, ale i s t o t a – żywa, ruchliwa, głębo-
ko autonomiczna, myślę nawet, że głęboko o s o b o w a”20. Krew okazuje się więc 
synonimem duszy – nie tylko na poziomie językowym, ale i ontycznym21. Ma 
ona podwójną naturę: fi zyczną i metafi zyczną, i ta jej podwójność przekłada się 
na podwójność człowieka w całości. Człowiek dzięki krwi staje się również istotą 
fenomenalno-noumenalną. Krew jest wreszcie zasadą życia: „Krew to ż y c i e, krew 
to r o s n ą c y fakt, krew to ź r ó d ł o  s i ł  i  tego, co s i l n e. Religia, która związała 
się z Bogiem nicią krwi – była religią ż y w ą,  r o s n ą c ą  i  r e a l n ą”22. Zwróćmy 
uwagę na użyte przez Rozanowa słowo „rosnący”. Wskazuje ono, że krew posiada 
charakter potencji, że dzięki niej życie „rośnie”. Krew więc to inne miano „soku” 
drzewa życia. To życie samo w sobie. I dlatego Rozanow widzi w niej kolejną „nić” 
wiążącą nas z Bogiem.

I wreszcie – sprawa ostatnia: obrzezanie. Biblijny przekaz o zawarciu przymierza 
Boga z Abrahamem poprzez nałożenie na tego ostatniego obowiązku obrzezania 
stał się dla Rozanowa, oprócz istnienia płci już w Edenie, koronnym dowodem na 
„cielesno-płciowy” charakter Starego Testamentu i judaizmu. O obrzezaniu Roza-
now więcej będzie pisał w przyszłości, ale już tutaj wskazał na rzecz fundamentalną. 
Obrzezanie miałoby mianowicie bezpośrednio świadczyć o ontoteologicznym cha-
rakterze płci:

W sferę „jestem” zachodnia fi lozofi a nigdy nie wejrzała – stąd wynika jej ateizm, a także 
ubogi racjonalizm – właściwa jej istota, dusza i tendencja. Sfera „jestem” odsłoniła się Se-
mitom, a jej źródło i religijny charakter tego źródła stały się dostępne w „obrzezaniu”23.

A zatem „jestem” dzięki więzi z Bogiem, której znakiem staje się obrzeza-
nie. Obrzezanie to znak mojego bycia na sposób płci, a zarazem znak przymierza 
z Bogiem. Rozanow pisał, że odcięty „pierścień” napletka jest niczym oko, którym 
„kontemplujemy”24 Boga. A ponieważ Bóg zawarł z nami przymierze właśnie poprzez 
„organ” płciowy, „teizm uległ seksualizacji, a sexus – teizacji”25. Obrzezanie było też 
gwarantem „realizmu”26 religii, ponieważ wiązało człowieka z Bogiem poprzez „re-
alne” ciało i krew, a nie „nominalne” słowo. Odwołanie tego obowiązku przez Pawła 
podkopało zaś fundamenty realizmu – twarda podstawa zniknęła, a człowiek zawisł 

19 В.В. Розанов, Религия и культура, dz. cyt., s. 152.
20 В.В. Розанов, В мире неясного и нерешенного, dz. cyt., s. 8.
21 Tamże, s. 295.
22 В.В. Розанов, Около церковных стен, dz. cyt., s. 477.
23 В.В. Розанов, В мире неясного и нерешенного, dz. cyt., s. 129.
24 Tamże.
25 Tamże.
26 В.В. Розанов, Около церковных стен, dz. cyt., s. 492.
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w próżni słów, obrzędów i sakramentów, których związek z „b y c i e m,  ż y c i e m, 
o r g a n i z m e m” pozostaje niejasny, abstrakcyjny, „jedynie «duchowy»”27. Chrześ-
cijańskie sakramenty i obrzędy miałyby więc być jedynie „surogatami”28 obrzezania 
– protezami realności. Do tego tematu jeszcze powrócę.

Rozanow sięgnął po Stary Testament nie po to, aby zastąpić nim Nowy, ale 
żeby odnowić jego „ducha”. I chodziło właśnie o „ducha”, a nie wcielenie w życie 
konkretnych elementów. Pisząc na przykład o obrzezaniu, Rozanow nie myślał 
o wprowadzeniu tego zabiegu na nowo w życie. Nie traktował więc tego dosłownie. 
Rozanow podjął zatem próbę spojrzenia na chrześcijaństwo „ze Wschodu”, w prze-
ciwieństwie do dominującego spojrzenia „z Zachodu”29, które było dlań ozna-
ką „daltonizmu”30. Nadmieńmy jednak, że Rozanowowska linia podziału między 
„Wschodem” a „Zachodem” przebiegała w zupełnie innym miejscu niż tradycyjnie. 
Nie pokrywała się bowiem z granicą między katolicyzmem (i protestantyzmem) 
a prawosławiem, ale między chrześcijaństwem w ogólności a judaizmem albo też 
starożytnym, wschodnim pogaństwem. Na tle tej różnicy, odmienności w obrębie 
konfesji chrześcijańskich schodziły na dalszy plan. Chodziło bowiem o istotę ca-
łego chrześcijaństwa, która była wspólna dla wszystkich Kościołów. Spojrzenie ze 
Wschodu niwelowało wewnętrzne różnice i ujawniało skryte i nieoczekiwane cechy 
wspólne dla wszystkich31. Wszędzie zachwiana była dysproporcja między duchem 
a ciałem, logosem a płcią. Zresztą oddajmy głos samemu Rozanowowi: „Wszyst-
kie komentarze do Biblii zostały napisane, by tak rzec, n a s z y m atramentem, a nie 
żydowską k r w i ą  o b r z e z a n i a”32. A teraz chodzi o to, aby przeczytać Biblię raz 
jeszcze – przez pryzmat „krwi obrzezania” i płci. I napisać do niej nowy komentarz 
– krwią, albo też spermą. 

Przejdźmy teraz na płaszczyznę krytyki chrześcijaństwa „historycznego”, a także 
reaktualizacji sensu dzieła i nauczania Chrystusa.

Za najważniejszy moment w chrześcijańskiej „historii zbawienia” Rozanow 
uznał narodziny Chrystusa. Rzecz w tym, że Bóg nie wcielił się drogą duchową, 
ale narodził się z kobiecego łona: „Oto tajemnica: dlaczego przedwieczne Słowo nie 
zstąpiło na ziemię «po tęczy» albo «łącząc się» z logiczną świadomością jakiegoś 
rabina, ale wybrało drogę «macierzyństwa»”33. Otóż to, dlaczego? Dlaczego Bóg 
„zszedł” ku nam nie po drabinie „tęczy”, ale „po drabinie płci”34? Dlaczego Logos 

27 Tamże, s. 491.
28 Tamże, s. 492.
29 В.В. Розанов, В мире неясного и нерешенного, dz. cyt., s. 117.
30 Tamże, s. 314.
31 Słusznie pisze w związku z tym Sławomir Mazurek: „Antyokcydentalizm Rozanowa słabnie 

w miarę nasilania się jego antychrystianizmu”. S. Mazurek, Wątki katastrofi czne w myśli rosyjskiej i pol-
skiej 1917–1950, Wrocław 1997, s. 34.

32 В.В. Розанов, В мире неясного и нерешенного, dz. cyt., s. 130.
33 В.В. Розанов, Религия и культура, dz. cyt., s. 174.
34 В.В. Розанов, В мире неясного и нерешенного, dz. cyt., s. 113.
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u r o d z i ł  s i ę? I dlaczego lekceważymy tę wskazówkę? Jej sens nie pozostawiał dla 
Rozanowa miejsca na żadne wątpliwości:

Niebieskie połączyło się z ziemskim: zstąpiło na ziemię właśnie przez pępowinę ludzkiego 
bytu. W tym porządku „nielogicznego” wcielenia, choć tym, co wcieliło się, było właśnie 
„Słowo”, kryje się tajemnica i istota chrześcijaństwa35.

Zdaniem Rozanowa, chrześcijaństwo uwypukliło sam Logos, a ukryło jego źród-
ło: łono. Tymczasem nowotestamentowe „«λογοι» wypływają z matczynego łona”36 
– powiada Rozanow. „Słowo stało się ciałem” – właśnie poprzez owo łono. Ciało 
zostało więc w najściślejszy sposób związane ze Słowem, Słowo narodziło się zeń. 
Dlaczego więc ukryliśmy prawdę o Betlejem, dlaczego uznaliśmy ciało, a zwłasz-
cza łono, za siedlisko grzechu, pyta Rozanow. Główna tendencja chrześcijaństwa 
była bowiem nastawiona na rozdzielenie obu zjednoczonych w Betlejem elementów 
i dążyła do tego, aby „odrzucić centralną treść wcielenia: p o ł ą c z e n i e pierwiastka 
boskiego z ludzkim, zjednoczenie elementu niebieskiego i ziemskiego”37. Obie stro-
ny miały zostać rozszczepione, rozłączone38. I operacja ta została przeprowadzona 
na ciele człowieka: „Wbrew objawieniu «Słowo stało się ciałem», rozerwaliśmy «cia-
ło» i «słowo» w sobie, sytuując je na przeciwległych biegunach”39. Konsekwencje 
tego rozłączenia dotyczyły obu stron:

Ten rozdział nie tylko niszczy w nas część zwierzęcą, tzn. część „żywą”, samo „życie”, odbie-
rając im „ideał”, „światło”, „oświecenie”, ale i na odwrót: wprowadza martwotę i bezkrwi-
stość do naszych rzekomych „idei”, pozbawia je soczystości40.

Miało to oczywiście wpływ również na religię, która emigrowała z ciała do duszy, 
zamknęła się w sferze samego tylko logosu i stała „nominalną”: „nasz t e i z m nie jest 
r e a l n y”41. Osierocone ciało zostało zaś uznane za sferę nieczystą: „«religia prze-
stała być cielesną»: w rzeczywistości stała się nominalną, przeistoczyła się w spór 
katedr, w konstruowanie i zbijanie «argumentów» na płaszczyźnie «je pense, donc je 
suis»”42. W ten sposób pojęty został również Bóg, który stał się czystym pojęciem: 
„Bóg jest dostępny dla człowieka tylko na płaszczyźnie «je pense – donc je suis», jako 
abstrakt i fi kcja, jako pewnego rodzaju «deus Terminus», «bóg Termin»”43. Centrum 

35 Tamże, s. 47.
36 Tamże, s. 46.
37 Tamże, s. 47.
38 Szczególnie mocno Rozanow obwinia o to katolicyzm, którego duch miał się objawić w ogłoszo-

nym przez papieża Piusa IX w 1854 roku Dogmacie o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Pan-
ny. Dla Rozanowa był on jawnym świadectwem chrześcijańskiego stosunku do płci jako sfery grzesznej: 
„niemal przeklęliśmy (…) matczyne łono, jej karmiące sutki, istotę niemowlęctwa i narodzin”. Tamże, 
s. 46.

39 В.В. Розанов, Религия и культура, dz. cyt., s. 175.
40 Tamże, s. 174.
41 В.В. Розанов, Около церковных стен, dz. cyt., s. 477.
42 В.В. Розанов, В мире неясного и нерешенного, dz. cyt., s. 42.
43 Tamże, s. 47.
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życia opuściło ciało, przenosząc się w sferę bytów abstrakcyjnych. A zarazem opuś-
ciło ono samo chrześcijaństwo: „bo gdzie w rzeczy samej znajduje się ów owoc, po 
którym moglibyśmy poznać, że drzewo chrześcijaństwa jest nadal żywe?”44 – zapy-
tuje myśliciel. Na pewno nie ma go w „rozumie”: „chrześcijański «rozum», chrześ-
cijańskie «dysputy» – wyczerpały się”45. Wywołany tą drogą kryzys dotknął całą 
Europę: „Europa zagubiła p o c z u c i e Boga, zostając przy samym p o j m o w a n i u 
Boga”46. Stan ów należy zmienić, wzywa Rozanow, ponieważ Bóg nie jest pojęciem, 
lecz samym życiem, substancją życia, która bynajmniej nie sprowadza się do inte-
lektu czy ducha.

Panującego w chrześcijaństwie „nominalizmu” Rozanow doszukiwał się tak-
że w jego dogmatyczno-teologicznym wymiarze. Znalazło to wyraz w artykule 
O adogmatyzmie chrześcijaństwa wygłoszonym przez Rozanowa w 1903 roku pod-
czas słynnych Zebrań Religijno-Filozofi cznych, które odbywały się w Petersburgu 
w pierwszych latach XX wieku. Ich celem miało być zbliżenie duchowieństwa i Cer-
kwi ze świecką inteligencją. W swoim bez wątpienia prowokacyjnym wystąpieniu 
Rozanow zaatakował nie treść konkretnych dogmatów, ale samą formalizację nauki 
Chrystusa:

Jak można było nie porazić się faktem, że S a m Zbawiciel, nie licząc chwili w świątyni, 
kiedy przebywał na osobności z grzesznicą, a n i  r a z u nie wziął p i ó r a do ręki i nie na-
pisał ani jednego słowa. A przecież dogmat jest czymś kamiennym, twardym. I ani jed-
nego kamiennego, nieruchomego dogmatu Zbawiciel nie pozostawił ludziom. „Chodźcie 
do Mnie, ludzie. Będę was nauczać teologii dogmatycznej” – takich słów Zbawiciel nie 
wypowiedział47.

A zatem ujęcie w dogmaty nauczania Chrystusa było według Rozanowa całko-
wicie sprzeczne z samym „duchem” tegoż nauczania. Co więcej, było ono jednym 
z powodów jego kryzysu, ponieważ pod ich wpływem chrześcijaństwo niejako 
„skamieniało”. Rozanow porównuje zbiór dogmatów do wzniesionej przez Szwedów 
i broniącej Helsinek od morza kamiennej twierdzy Sweaborg:

R o ś l i n n e chrześcijaństwo zaczęło przekształcać się w k a m i e n n e; stawało się w ten 
sposób w y r a ź n i e  t w a r d s z e, ale n i e  ż y w e. Sweaborg jest solidny, przyznaję, ale 
żaden fi ński artysta nie namaluje go na swoich obrazach i żaden ptak nie uwije w nim 
gniazda i nie wychowa potomstwa. D o g m a t y c z n ą pracę nad własną strukturą nazy-
wam s a m o z n i s z c z e n i e m chrześcijaństwa48.

Zwróćmy szczególną uwagę na opozycję, po którą sięgnął Rozanow: roślinne 
versus kamienne. Chrześcijaństwo „roślinne”, to religia rozwijająca się naturalnie, 
organicznie – wyrastająca z ziemi i pnąca się swobodnie ku niebu. To nic innego jak 

44 Tamże, s. 57.
45 Tamże, s. 60.
46 В.В. Розанов, Около церковных стен, dz. cyt., s. 476.
47 Tamże, s. 481.
48 Tamże, s. 480.
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drzewo życia. Natomiast kamień jest wieczny, ale jest to wieczność śmierci. Roza-
now zwraca również uwagę na rozrost i infl ację owej „kamiennej” martwoty, która 
przesłoniła własne źródło: „Całe słowo Boże Nowego i Starego Testamentu mieści 
się w jednym tomie, a sam Cyryl Aleksandryjski napisał o wiele więcej niż Bóg”49. 
Hipertrofi a logosu zabiła w nas życie i uczucia, „wzruszenie” zostało zastąpione 
„dowodem”50. Tymczasem nauczanie Chrystusa, powtarza bez końca Rozanow, było 
słowem żywym, a Trójca Święta to nie „prawda arytmetyczna” – zawiera ona w sobie 
„w y p u k ł o ś c i, o r g a n i c z n ą  s p ó j n o ś ć,  g ó r y  i  p r z e p a ś c i e”51 – a zatem 
przypomina powierzchnię ciała lub ziemi. Jest przeto żywym bytem, a nie martwą 
formułą.

Rozanow wymienia jeszcze jedną, niezwykle istotną konsekwencję formalizacji 
prawd wiary. Otóż miała ona przekreślić możliwość prorokowania:

Wygasiliśmy w sobie ducha proroctwa. Istnienie dogmatu zgasiło możliwość prorokowa-
nia. Staliśmy się niezwykle ubodzy – nawet w porównaniu ze starotestamentowymi Żydami. 
W Ewangelii Trójca jaśnieje takim niespotykanym, bogatym i nieskończonym światłem, że 
ja i każdy inny moglibyśmy j e s z c z e  zwrócić się do Ojca Niebieskiego w potrzebie, nie 
powtarzając słów Jezusa, „nie cytując tekstu”, ale tworząc nowe słowo52.

Któż może się skarżyć na niemożliwość prorokowania, jeśli nie ten, kto sam prag-
nie prorokować? Powyższa skarga jest skargą proroka. Rozanow w istocie nie pragnął 
niczego innego, niż wypowiedzieć swoje „nowe słowo”, przeobrażając bieg dziejów, 
chrześcijaństwo, a także samego siebie. „Nowe słowo” – słowo płci, dzięki któremu 
udałoby się powołać do życia „całkowicie nową koncepcję chrześcijaństwa”53.

Kolejnym błędem „historycznego” chrześcijaństwa miało być według Rozanowa 
zasłonięcie Betlejem przez Golgotę. Cudowne i radosne narodziny Chrystusa miały 
usunąć się w cień jego cierpienia i śmierci na krzyżu. Na światło narodzin padł czar-
ny cień śmierci. A przecież Golgota to miejsce wrogie samemu Chrystusowi, miej-
sce, w którym ludzie zabili Boga. Dlaczego zatem je kultywujemy? Dlaczego krzyż 
zasłonił nam stajenkę? Rozanow powiada: „Najwyraźniej «z żywą wodą» przedo-
stała się do wierzącego wnętrza człowieka jakaś gorzka trawa, i stało się to zaraz po 
Golgocie, (…) p o d  w p ł y w e m Golgoty”54. Żywa woda chrześcijaństwa została 
zatruta, a my, niepomni tego, wciąż ją pijemy. Oznacza to, że na dobrą sprawę w ogó-
le nie jesteśmy chrześcijanami, a religia, którą wyznajemy, nie ma nic wspólnego 
z „prawdziwym” przesłaniem chrześcijaństwa: „Tzn. w samym naszym światopo-
glądzie chrześcijaństwo (= «odkupienie») jeszcze się n i e  z a c z ę ł o, n i e  m a  g o 
w  o g ó l e”55. Co więcej, pragniemy w pewnym sensie naśladować los Chrystusa, 

49 Tamże, s. 482.
50 Tamże, s. 484.
51 Tamże, s. 485.
52 Tamże.
53 В.В. Розанов, В мире неясного и нерешенного, dz. cyt., s. 120.
54 Tamże, s. 313.
55 Tamże, s. 313.
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choć koleje jego doli nie mają żadnego związku z naszym losem. Chrystus przyszedł, 
aby nas zbawić i zapłacił za to swoją krwią. Nasza krew nie jest więc do niczego 
potrzebna. Ukrzyżowanie Chrystusa dotyczyło tylko jego samego i nie miało być 
przykładem do naśladowania. Duch chrześcijaństwa jednak podpowiada, według 
Rozanowa, co innego: „Człowiek dokonuje s a m o - u k r z y ż o w a n i a – oto n a j -
p r a w d z i w s z a istota chrześcijaństwa”56.

Przedstawiona powyżej krytyka nie miała na celu odrzucenia chrześcijaństwa, 
lecz była próbą usunięcia zeń „historycznych” warstw, które niczym wulkaniczna 
lawa przykryły pod sobą jego żyzną glebę. I Rozanow usiłował przekopać się przez 
tę trupią skorupę, aby odnaleźć pod nią nieskażone przez „historię” źródło „praw-
dziwego” chrześcijaństwa. Myśliciel na przełomie XIX i XX wieku wciąż bowiem 
jeszcze wierzył w chrześcijaństwo albo przynajmniej usiłował wierzyć. Przekonywał 
sam siebie, że na „żyznym” gruncie chrześcijaństwa synteza rozdzielonych „histo-
rycznie” pierwiastków – ciała i ducha – jest możliwa. Cała jego myśl wydawała się 
bowiem protestem przeciwko temu rozdarciu, ponieważ oznaczało ono dlań rozdar-
cie samej istoty człowieka. Rozanow dążył zatem do ich ponownej reintegracji, syn-
tezy ciała i ducha, ponieważ: „ciała nasze nie są wyłączone z miłości Bożej, ze sfery 
zbawienia”57. Tak więc odnowić chrześcijaństwo można jedynie poprzez odnowie-
nie jego stosunku do ciała. Tym samym „uratowanym” zostałby nie tylko człowiek, 
ale i ono samo. Albowiem dotąd panowała jego „ciemna” strona, teraz więc należy 
odsłonić stronę „jasną”. Spod zastygłej lawy „historii” wydobyć „żyzną” glebę. Tą 
jasną stroną na omawianym etapie rozważań miało być Oblicze Chrystusa:

Mrok, który w tak jawny sposób „objął” świat chrześcijański, bynajmniej nie sięgnął Obli-
cza Zbawiciela (…). Spowił cieniem świat chrześcijański dlatego, że w ogóle nie niesie on 
w sobie Bożego Oblicza, a jedynie zachowuje w wątłej i słabej pamięci usłyszane od Niego 
„λογοι”58.

Jako przeciwwagę „mrocznej” Golgoty Rozanow proponuje „jasne” Betlejem – 
miejsce narodzin Chrystusa: „Trzeba otoczyć czcią nie cechy Golgoty, nie smutek 
grobu, ale cechy Betlejem, radość «Wcielenia Boga»”59. „Nowe” chrześcijaństwo po-
winno się zatem oprzeć na żywym „fakcie” wcielenia Chrystusa, które dokonało 
się drogą cielesnych narodzin: „Chrystus «urodził się», był «niemowlęciem» i miał 
ziemską «matkę»”60. Co więcej, cielesne narodziny Chrystusa miały uświęcić rodze-
nie jako takie oraz wszelkie istoty, które przyszły tą drogą na świat: „Zbawiciel, «ro-
dząc się», uświęcił każde «rodzące się stworzenie»”61. A tym samym przez Chrystusa 
uświęcona została płeć oraz właściwa jej płodność. Dopełnieniem tego stał się dla 
Rozanowa sakrament eucharystii, polegający na spożyciu ciała i krwi Chrystusa, 

56 Tamże, s. 314.
57 Tamże, s. 112.
58 Tamże, s. 60.
59 Tamże, s. 74.
60 Tamże, s. 72.
61 Tamże, s. 117.
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a zatem odwołujący się bezpośrednio do jego strony cielesnej: „Cielesność Zbawi-
ciela stanowi conditio sine qua non eucharystii”62. Oba te elementy stają się dla Roza-
nowa podstawą reinterpretacji chrześcijaństwa:

Tak więc fundamentalny charakter chrześcijaństwa nie jest ani bez-„płciowy”, ani bez-
-„cielesny”, jak sądzą niektórzy, lecz właśnie religia ta z w-„cieleniem” w centrum kryje 
w sobie prawdziwe uwielbienie ciała, które stało się boskim. Znalazło to wyraz w ze wszech 
miar zadziwiającym i właściwie jedynym ustanowionym przez Chrystusa sakramencie: 
„Jedzcie Ciało moje, a pozostaniecie żywi”, „Pijcie Krew moją, a życie wieczne będzie wam 
dane”63.

I tylko trzeci z kluczowych momentów eschatologicznej „historii” ciała Chry-
stusa zostaje przez Rozanowa pominięty – zmartwychwstanie. Bez względu jednak 
na ów fakt możemy stwierdzić, że w pierwszych latach XX wieku Rozanow utoż-
samiał „prawdziwe” chrześcijaństwo z osobą Chrystusa. Krytyka chrześcijaństwa 
nie dotyczyła tu więc Chrystusa, ale chrześcijaństwa „historycznego”, które – jak 
twierdził myśliciel – w sposób „jawny i pełny unieważniło odkupienie, całe d z i e -
ł o Chrystusa”64. Rozanow usiłował zatem sięgnąć do zapoznanego i przesłoniętego 
ideału Chrystusa, aby na jego podstawie zreformować religię chrześcijańską, gdyż 
w swojej aktualnej postaci jest ona wypaczeniem sensu wcielenia i odkupienia. 
Ostrze Rozanowowskiej krytyki z tego okresu ominęło więc Chrystusa – i warto 
o tym pamiętać, ponieważ już wkrótce powyższy rozkład sił miał się radykalnie 
zmienić.

62 Tamże, s. 84.
63 Tamże, s. 79.
64 Tamże, s. 314.
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11. Małżeństwo

Być może głównym oparciem dla Rozanowowskiej reinterpretacji chrześcijaństwa 
było odczytanie na nowo sensu małżeństwa i rodziny. Pokazując chrześcijaństwo 
jako religię uświęcającą ciało, płeć i płodność, Rozanow pragnął uczynić zeń właśnie 
„religię rodziny”. Samą rodzinę pojmował zresztą, jak łatwo odgadnąć, na sposób 
„c i e l e s n y,  n a s i e n n y,  z w i ą z a n y  z  k r w i ą”1. Tym, co spaja rodzinę, są wię-
zy płci. To płeć ją tworzy, to ona jest warunkiem koniecznym jej istnienia. I ponow-
nie nie chodziło tu o wymiar biologiczny, jak mogłoby się wydawać, ale metafi zycz-
ny albo ontologiczny: „Rodzina – to «Ja jestem» każdego z nas, to «ziemia święta», 
na której od zarania stoją ludzkie nogi”2. Człowiek na najbardziej fundamentalnym 
poziomie j e s t istotą rodzinną. I jest nią właśnie poprzez płeć.

W podobny sposób Rozanow rozpatrywał także „instytucję” małżeństwa, czego 
zapowiedź widzieliśmy już we fragmentach inspirowanych Księgą Rodzaju. Rów-
nież ono istnieje dzięki istnieniu płci. Związek małżeński miał być ponadto realiza-
cją ideału androgynicznego. Zarówno mężczyzna, jak i kobieta, zdaniem Rozanowa, 
zawierają w sobie pierwiastki drugiej płci. Przypominają one istniejące w przeciw-
nych płciach archetypy animy i animusa, o których pisał Carl Gustav Jung. Połącze-
nie obu tych pierwiastków czy archetypów w związku małżeńskim przekształcałoby 
męża i żonę w jedną istotę:

Roztopienie się mężczyzny w kobiecie i kobiety w mężczyźnie, tak iż ten pierwszy jest już 
p ó ł-mężczyzną, d o p e ł n i o n y m przez kobietę, a ta druga – p ó ł-kobietą, d o p e ł n i o -
n ą przez mężczyznę, a razem stanowią j e d n ą  i s t o t ę  i  j e d n o życie; ta niewyrażalna 
tajemnica, na której niemal wspiera się świat (p o ł ą c z e n i e wszystkiego w świecie) – to 
małżeństwo!3

Para małżeńska tworzy zatem androgyna, przy czym dokonuje się to już „tutaj 
i teraz” – na ziemi. Słowa Ewangelii: „już nie są dwoje, lecz jedno ciało” (Mt 19, 6), 
Rozanow traktuje więc dosłownie, naturalistycznie – mąż i żona łączą się w „jedno 
ciało” podczas stosunku płciowego.

Najważniejszą sprawą było jednak dla Rozanowa ugruntowanie religijnego 
sensu małżeństwa i rodziny. Sens ów nie płynął jednak z ceremonii zaślubin, ale 
z metafi zycznego „jądra” płci: „Bo czymże jest «małżeństwo», jeśli nie najczystszą 
afi rmacją płci i przeobrażeniem tego afi rmatywnego stosunku w religię, w kult”4. 

1 Tamże, s. 8.
2 Tamże, s. 65.
3 Tamże, s. 125.
4 Tamże, s 78.
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Związane poprzez płeć małżeństwo i rodzina były więc dla rosyjskiego myśliciela 
najwłaściwszą postacią religii – nie „nominalnej”, ale żywej, cielesnej, płciowej, zdol-
nej do pomnażania życia: „rodzina jest tak samo święta jak świątynia”5. A zatem 
to właśnie w ich obrębie człowiek staje się istotą prawdziwie religijną. Człowiek jest 
zwrócony do Boga płcią, a płeć „realizuje się” w małżeństwie i rodzinie, powiada 
Rozanow. Dlatego właśnie rodzina staje się świątynią, a życie w niej – formą mod-
litwy. Małżeństwo i rodzina to religia par excellence. Rozanow pisał przeto, że mał-
żeństwo: „jest oddaniem czci «niewidzialnemu światłu»”6. Zresztą nie tylko oddaje 
mu cześć, ale i samo promieniuje światłem pochodzącym od Boga. „Świetlistość” 
właściwa małżeństwu ma charakter boski, „niebiański”:

Ów „ogień z niebios”, „niebieski płomień”, to płomień więzów małżeńskich, których nie-
bieskie pochodzenie stało się jasne, i które zwiążą ludzkość, inaugurując religię rodzenia 
zamiast religii umierania7.

Właśnie w obrębie tak pojętego małżeństwa i rodziny miałby się realizować na 
nowo odczytany przez Rozanowa chrześcijański ideał: „Chrześcijaństwo, cała jego 
pełnia, cały jego mistycyzm – jest mistycyzmem rodziny”8. Małżeństwo i rodzina 
są więc „domem Bożym”9, odblaskiem skrywającej się w człowieku boskości, niewi-
dzialną świątynią, a także najwłaściwszą formą bycia człowiekiem jako istotą płcio-
wą. Odzwierciedlają one „noumenalno-transcendentną” stronę ludzkiej egzystencji.

Rozanowowska wykładnia małżeństwa i rodziny kryje w sobie jednak pewien 
problem, który zauważyli już wkrótce po publikacji tekstów dotyczących płci Sier-
giej Szarapow i Dmitrij Mereżkowski. Problem ów rzeczywiście rzuca się w oczy. 
Rzecz w tym, że pomimo przedstawionych powyżej prób Rozanow nie potrafi ł po-
dać jasnych argumentów na rzecz małżeństwa jako „właściwych” ram dla aktyw-
ności płci. Dlaczego to właśnie małżeństwo i rodzina miałyby być tymi ramami, 
w których realizuje się życie płci, a nie mógłby nim być wolny i przypadkowy seks 
z przypadkowymi osobami? Wszak i tu, i tam ciała łączą się, a zatem otwiera się 
„okno w zaświaty”. Aktywność w sferze płci bynajmniej nie pociąga za sobą koniecz-
ności zawarcia małżeństwa. Ba, małżeństwo jawi się wręcz jako jej ograniczenie!

Jako pierwszy zwrócił na to uwagę jeszcze w 1899 roku Szarapow – wydawca cza-
sopisma „Russkij Trud”, w którym Rozanow publikował swoje pierwsze artykuły na 
temat płci. Szarapow dostrzegł brak związku przyczynowo-skutkowego między ży-
ciem płci a małżeństwem. Płeć wcale nie implikuje małżeństwa ani płodzenia dzieci. 
Na gruncie metafi zycznej koncepcji Rozanowa nie sposób odnaleźć żadnych argu-
mentów wskazujących na konieczność redukcji życia płci do pożycia małżeńskiego. 
Stąd też istotą krytycznego wystąpienia Szarapowa była obrona „realizmu” prze-

5 Tamże, s. 117.
6 Tamże, s. 75.
7 Tamże, s. 74–75.
8 Tamże, s. 117.
9 Tamże, s. 75.
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ciwko „metafi zyce”. Jego zdaniem Rozanow kompletnie nie pojmował społecznych 
konsekwencji własnej teorii. Jeśli bowiem aktywność płci nie implikuje małżeństwa, 
to przyjęcie Rozanowowskiej teorii musi prowadzić do seksualnej rozwiązłości. 
Zgodnie z jej logiką bowiem, im więcej seksu, tym więcej mistyki. A zatem, jeśli 
zapomnimy o jej „utopijnej” metafi zyce, staje się ona ni mniej, ni więcej, tylko jawną 
zachętą do rozwiązłości:

Jak dobrze byłoby w rzeczy samej udowodnić „na podstawie Pisma”, uznać za naukę Koś-
cioła Rozanowowską teorię, że akt płciowy jest święty jako organiczna część sakramentu! 
Jak bardzo ucieszyliby się wszyscy bigoci i obłudnicy, słudzy i niewolnicy swojego niższego 
piętra! Ale nie uda się to, niepodobna tego dowieść, a wyjaśnić cytatami z Pisma można 
tylko drogą wielkich przekłamań10. 

Tak więc zdaniem Szarapowa myśl Rozanowa była nie tylko błędna (przeczy-
ła tekstowi Pisma Świętego), ale i szkodliwa. Natomiast „ascetyczna” rzekomo na-
uka Kościoła, w opinii krytyka, nie tyle „ogranicza” aktywność płci, ile „w y z w a l a 
c z ł o w i e k a  o d  b y c i a  j e j  n i e w o l n i k i e m”11, co z kolei pociąga za sobą 
myśl Rozanowa. Metafi zyka płci byłaby więc utopią rujnującą obyczaje.

Na sprzeczność między Rozanowowską wykładnią płci i małżeństwa zwrócił 
uwagę w 1904 roku także Dmitrij Mereżkowski. Filozof przyznawał, że nie wie, dla-
czego Rozanow połączył obie sfery:

Trudno rozstrzygnąć, czy Rozanow połączył m a ł ż e ń s t w o  z  p ł c i ą umyślnie. Niekiedy 
wydaje się, że autor wywiesza fl agę rodziny i małżeństwa po to, aby łatwiej przeprowadzić 
kontrabandę świętej i autonomicznej płci; innym razem jednak, przeciwnie, wierzysz, że 
poza sferą małżeństwa albo raczej płodzenia dzieci, Rozanow faktycznie nie uznaje płci12.

Więcej „wiedział” Mereżkowski w prywatnym liście do Rozanowa, w którym pi-
sał: „Jaką nieodpartą siłę zyskałyby Pana słowa, gdyby zerwał Pan raz na zawsze 
wszystkie związki z tą kosmiczną zasadą wszelkiego mieszczaństwa, wszelkiej prze-
ciętności – z Rodziną”13. Rzecz w tym bowiem, że niezależnie od tego, co na ten 
temat sądził sam Rozanow, Mereżkowski dostrzegał sprzeczność w jego poglądach:

Różnica jest duża. Tak duża, jak ta leżąca między problemem p ł c i  a  problemem m a ł -
ż e ń s t w a. Sam Rozanow najwidoczniej nie dostrzega różnicy zakresu pojęć: w reakcji 
na ascetyzm zawarty, w jego opinii, w Ewangelii, broni on świętości p ł c i; a w reakcji na 
ascetyczny charakter historycznego chrześcijaństwa Rozanow broni już tylko świętości 
m a ł ż e ń s t w a.

10 C. Шарапов, По душе, cyt. za: Я.В. Сарычев, В.В. Розанов: Логика творческого становления 
(1880–1890-е годы), dz. cyt., s. 248.

11 Я.В. Сарычев, В.В. Розанов: Логика творческого становления (1880–1890-е годы), dz. cyt., 
s. 249.

12 Д.С. Мережковский, Новый Вавилон, [w:] В.В. Розанов: Pro et contra, dz. cyt., ks. 1, s. 403.
13 Письма Д.С. Мережковского к В.В. Розанову (1899–1908), cyt. za: Я.В. Сарычев, Творчество 

В.В. Розанова 1900–1910-х годов…, dz. cyt., s. 46.
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Windując płeć i jej świętość na poziom pewnego rodzaju absolutu, gorliwie walczy on 
o całkowicie względne przeobrażenie m a ł ż e ń s t w a będącego zjawiskiem społecznym14.

Otóż to. Różnica zakresu pojęć wynika z różnicy zakresu samych zjawisk. Moż-
liwej aktywności płci nie sposób wyczerpać w ramach pożycia małżeńskiego. Mał-
żeństwo ma się do płci tak, jak historyczne chrześcijaństwo do absolutu. Są to zja-
wiska z innych płaszczyzn. Podobnie było z twierdzeniem, że życie płci polega na 
płodzeniu potomstwa. Również to nieprawomocne zawężenie jej sensu Mereżkow-
ski wypominał Rozanowowi:

Jeśli płeć jest święta, to niepodobna jej niczym ograniczyć, i Rozanow jest z m u s z o n y 
podporządkować się temu bez sprzeciwu. Ubóstwionego żywiołu płci nie uda się nigdy 
zamknąć w ramach płodzenia dzieci15.

Zresztą nie trzeba było Szarapowa i Mereżkowskiego. Zauważył to nawet jeden 
z korespondentów Rozanowa, których listy ten ostatni często publikował, opatrując 
komentarzami:

A może znów będzie Pan bezwstydnie zwodził zdrowy rozsądek twierdzeniami o tajemni-
czym procesie płodzenia dzieci? Czyż nie jest on t a k i  s a m  i  w małżeństwie, i w rozpu-
ście? Pies niczego nie mówi i r e p r o d u k u j e; mój przyjaciel NN śpiewa tru-la-la i też r e -
p r o d u k u j e. Jeden tylko W.W. R-w nauczył się f i l o z o f o w a ć w trakcie aktu i dlatego 
ma być świętym?16

Cóż na te zarzuty odpowiedział Rozanow? Nic. Niczego bowiem nie sposób było 
odpowiedzieć – przynajmniej na podstawie argumentów „metafi zycznych”. Nie-
podobna było uzasadnić redukcji metafi zycznej aktywności płci do samego tylko 
pożycia małżeńskiego, a zatem ograniczyć metafi zykę instytucją społeczną. Ani też 
sprowadzić aktu płciowego do płodzenia dzieci.

Zresztą ową chwiejną zależność podważył nieumyślnie (albo i umyślnie…) tak-
że sam Rozanow, kiedy niejako na marginesie, ponieważ w przypisie do jednego 
z listów zamieszczonych w książce W świecie niejasnego i nierozstrzygalnego, podjął 
temat seksualnych „anomalii” – anulujących różnicę płci i różnicę gatunków. Jak 
wiadomo, prokreacja jest w tego rodzaju „anomaliach” biologicznie wykluczona, 
a o „homoseksualnych małżeństwach” na przełomie XIX i XX wieków nikomu się 
nie śniło. Mimo to w nie mniejszym stopniu niż stosunki „naturalne” były one, 
zdaniem Rozanowa, obdarzone wymiarem metafi zycznym, „noumenalno-trans-
cendentnym”. Wskazówkę co do ich istoty zawierała, w opinii myśliciela, sama ety-
mologia przymiotnika, którym je określamy: „przeciwnaturalne”. I inaczej niż głosi 
pogląd „tradycyjny”, wcale nie miał on charakteru pejoratywnego:

14 Д.С. Мережковский, Новый Вавилон, dz. cyt., s. 402.
15 Tamże, s. 404.
16 В.В. Розанов, В мире неясного и нерешенного, dz. cyt., s. 192.
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Rozważmy jednak sam termin, który jako jedyny zdołaliśmy dobrać do opisu niezrozu-
miałego zjawiska: płeć kieruje się p r z e c i w naturze i b u r z y jej prawa – jako tako nam 
znane; obnaża w swojej przyrodzie coś, co nie odpowiada wszystkim naszym pojęciom na 
jej temat, i odsłania ją właśnie od strony transcendentnej17.

Rozanow powtarza tu zatem znany schemat: akt płciowy zawiesza prawa „fi zyki” 
(a w tym wypadku również „natury”) i otwiera „transcendentne” okno w zaświa-
ty. Różnica z aktami „naturalnymi” polega zaś na „unieważnieniu prawa płodze-
nia dzieci”18, co jednak nie czyni ich mniej „wartościowymi” metafi zycznie, lecz 
właśnie, jak podkreśla myśliciel, „e k w i w a l e n t n y m i”19. Jako przykład Rozanow 
przywołuje tu zjawisko… zoofi lii:

W anomalii, której nie śmiemy nazwać po imieniu, człowiek usiłuje i rzeczywiście znajduje 
sposób na wyjście ze swojego „species” – prawa matczynego łona, z którego się narodził, 
a także Prawa Bożego, które oddzieliło dzień jego stworzenia od pozostałych, wcześniej-
szych dni20.

A zatem to transgresja i transcendencja w czystej postaci, poza gatunek, „prawo 
Boże”21, naturę i „fi zykę” jednocześnie. Oto przejaw… najwyższej dostępnej człowie-
kowi mocy:

Jest to zdumiewające, ale to fakt – polega on właśnie na tym, na co wskazujemy: na zjed-
noczeniu na sekundę, na u t o ż s a m i e n i u, a nawet p o ł ą c z e n i u  w  j e d n ą  n i e -
r o z e r w a l n ą  i s t o t ę z żywiołami piątego i czwartego dnia stworzenia. Nigdzie więcej, 
w niczym więcej człowiek nie może dokonać aktu tej mocy, i inaczej niż poprzez płeć nie 
przedrze się nigdy ku temu „wyjściu poza siebie”, „przekroczeniu samego siebie”22.

Tak więc „przekraczając samego siebie”, człowiek łączy się tu ze światem zwie-
rzęcym („dzień piąty”) oraz kosmosem („dzień czwarty”). A jeśli konsekwentnie 
zastosujemy logikę „metafi zyki płci”, trzeba będzie stwierdzić, że jednoczy się on 
również w owym „przeciwnaturalnym” akcie z… Bogiem. Oto mistyczny wymiar 
zoofi lii.

Ale zoofi lia jest tylko jedną z „anomalii”. Jest ich wszak więcej – temat ten Roza-
now podejmie w książce Pośród ciemnych promieni religii. Na razie ogranicza się 
„tylko” do nader istotnego wniosku. Otóż wszystkie anomalie okazują się mieć 
„transcendentno-mistyczny” charakter i prześwitują przez nie „inne gwiazdozbio-
ry” oraz „inne kwiaty”:

17 Tamże, s. 123.
18 Tamże.
19 Tamże.
20 Tamże.
21 „Ktokolwiek by obcował ze zwierzęciem, winien być ukarany śmiercią” (Wj 22, 18); „Nie będziesz 

obcował cieleśnie z żadnym zwierzęciem; przez to stałbyś się nieczystym. Także i kobieta nie będzie 
stawać przed zwierzęciem, aby się z nim złączyć. To jest sromota!” (Kpł 18, 23).

22 В.В. Розанов, В мире неясного и нерешенного, dz. cyt., s. 124.
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Jest to anomalia prowadząca w jednym tylko kierunku, ale istnieje jeszcze cztery albo pięć 
innych, rozchodzących się w różnych kierunkach. W każdej z nich łono świata zostaje jak 
gdyby przewiercone i przez wąski otwór tych zadziwiających przypadków dostrzegamy 
jeszcze drugie łono – „nad” lub „pod” światem; widzimy w rzeczy samej „wciąż jeszcze zie-
mię” i „znowu niebo” – rozgwieżdżone, ale już nie z naszymi gwiazdozbiorami; „liliowe”, 
ale rosną na nim inne kwiaty niż w naszych ogrodach23.

Czyż może być jeszcze mowa o uzasadnieniu małżeństwa w świetle „metafi zyki 
płci”? Odpowiedź wydaje się zbędna. Może więc argument korespondenta Rozano-
wa przywołujący „psa” był… nadużyciem?

Małżeństwa niepodobna było więc uzasadnić na płaszczyźnie metafi zyki, czego 
dowodzą słuszne argumenty zarówno oponentów, jak i przyjaciół (Mereżkowski) 
Rozanowa, a także jego własne teksty. Można było jednak pokusić się o podobne 
uzasadnienie w sferze… etyki. I jest to o tyle niespodziewane, że sam Rozanow pod-
kreślał zawsze swój dystans wobec niej: „Nie jestem wrogiem moralności, tylko po 
prostu «nie przychodzi mi ona do głowy»”24 – pisał. Tymczasem w książce W świe-
cie niejasnego i nierozstrzygalnego znajdujemy coś w rodzaju małżeńskiego kodeksu 
etycznego. Oto jego najważniejsze punkty:

1. Małżeństwo ma charakter rzeczywisty i określa je narodzone niemowlę, które stano-
wi wskaźnik jego konsumpcji lub faktyczności, wiążącej rodziców i dzieci w religio divina. 
(…)

3. Małżeństwo istnieje dopóty, dopóki i s t n i e j ą  z w i ą z e k  i  w i ę ź  m a ł ż e ń s k a 
o r a z  s t o s u n k i  m a ł ż e ń s k i e, i przestaje istnieć, a nie zostaje rozwiązane, kiedy usta-
je pożycie małżeńskie.

4. Wszystkie urodzone dzieci są prawe, pozostają „żywe”, a nie „martwe”. (…)
6. Małżeństwo może mieć charakter monogamiczny i poligamiczny wieczny i czasowy 

– w zależności od indywidualnego wyboru. (…)
10. Możliwość rozwiązania małżeństwa ma charakter wolny i subiektywny, a prawo 

inicjatywy posiada tu zarówno jedna, jak i druga strona. (…)
12. Jest to sakrament n a s i e n i a  i  k r w i, więź oparta na w s p ó l n o c i e krwi i nasie-

nia, a nie s t a t u s i e  s p o ł e c z n y m. (…)
14. „Nie zabijaj”, ponieważ krew „jest u Boga” (Boża sfera, Boża dziedzina w człowie-

ku); „nie cudzołóż”, ponieważ nasienie także „jest u Boga”25.

Rozanowowski kodeks jest osobliwym połączeniem postulatów liberalnych i me-
tafi zycznych. Saryczew słusznie pisze, że bardziej przypomina on program nihilistów 
z lat 60. niż ten zawarty w Starym Testamencie26. Głosząc zaś wolność i subiekty-
wizm, a nawet dopuszczając poligamię, okazuje się mieć charakter liberalny. Dziwi 
to o tyle, że jego autor jeszcze niedawno uważał się za konserwatystę. Sensotwórczą 
osią Rozanowowskiego kodeksu staje się akt płciowy. To przede wszystkim jego ów 
kodeks chroni, o niego się troszczy. Jeśli nie ma pożycia, małżeństwo przestaje ist-

23 Tamże.
24 W. Rozanow, Opadłe liście, dz. cyt., s. 80.
25 В.В. Розанов, В мире неясного и нерешенного, dz. cyt., s. 285–286.
26 Я.В. Сарычев, Творчество В.В. Розанова 1900–1910-х годов…, dz. cyt., s. 49.
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nieć, a zatem tym, co go wiąże, jest właśnie owo pożycie. Potwierdzają to też punkty 
głoszące świętość „będącego u Boga” nasienia. A zatem etyka małżeńska jest w isto-
cie „etyką aktu płciowego”27. Jeśli jednak dołączymy do niej cały korpus seksualnej 
metafi zyki, okaże się, że etyka ta nie jest niczym więcej niż listek fi gowy. Jak bowiem 
uzasadnić postulat: „«nie cudzołóż», ponieważ nasienie także «jest u Boga»”? Dla-
czego „bycie” nasienia „u Boga” ma prowadzić do wierności małżeńskiej? Przecież 
im częściej owo nasienie jest rozlewane, tym więcej mistycznego światła przenika na 
ziemię i tym wyżej rośnie drzewo życia… Nie można ograniczać metafi zyki rama-
mi społecznymi. Skoro małżeństwo wolno w każdej chwili rozwiązać („swobodnie 
i subiektywnie”), to w jakim celu należy je w ogóle zawierać? Tak więc również etyka 
Rozanowa wikła się w trudne do przezwyciężenia sprzeczności, a uzasadnienie mał-
żeństwa na jej podstawie nie przekonuje.

Zasadniczy problem z płcią polega w istocie na tym, że ma ona charakter żywio-
łu, nad którym niepodobna zapanować. Bardzo jasno i wyraziście ujął to Mereż-
kowski:

Rozanow nie może sobie poradzić ze swoją płcią. Jeśli jest ona „transcendentnym noume-
nem”, (…) to człowiek nie potrafi  zapanować nad tym boskim żywiołem. Powinien stać się 
jej niewolnikiem, wzlecieć jak wiór ku wylotowi otworu, przez który widać tamten świat. 
Z nadejściem tej burzy wszystko rozsypuje się jak domki z kart: udoskonalone małżeństwo, 
prawa dzieci z nieprawego łoża, zasady higieny i zdrowego rozsądku – owe tamy, którymi 
ludzie do tej pory szczelnie odgradzali się od powodzi.

Święta autonomiczna płeć, jeśli faktycznie jest ona święta i autonomiczna, powinna 
wszystko zmieść; jest ona żywiołem, którym nawet „królowie nie władają”28.

A zatem „powódź” albo też „burza”. Czysty żywioł życia, które nie uznaje żad-
nych form, kształtów, zasad, praw, niczego, i które pragnie tylko rosnąć. Odsłonięta 
istota drzewa życia okazała się ślepym i niszczycielskim żywiołem. Niszczycielskim 
dla… samego życia. Oto ukryty paradoks, który skrywało w sobie owo drzewo. Ży-
cie należało chronić, albowiem nie jest ono na miarę żywiołowego szaleństwa kry-
jącego się w płci. Podniesiona do rangi absolutu płeć rujnuje wszelkie formy życia 
i każdą instytucję. Ogołaca życie, czyniąc je w istocie bezbronnym i nagim – jak ów 
bezwolny wiór, o którym wspomina Mereżkowski. Potrzebna była tama, ale Roza-
nowowska metafi zyka płci znosiła wszystkie tamy. Życie zwracało się przeciw sobie. 
Wygnaniec z raju, Rozanow, który spróbował sięgnąć po owoc drzewa życia, od-
krył, że ma ono smak niszczycielskiego żywiołu i że ograniczone oraz śmiertelne 
ciało człowieka nie może znieść nieśmiertelnego żywiołu nagiego życia. A kryjące 
się tam życie do złudzenia przypomina śmierć. Nie da się bowiem całkowicie zanu-
rzyć w ten „dionizyjski” żywioł i pozostać żywym. Na tę konsekwencję „metafi zyka 
płci” również nie była przygotowana. Zgodnie z logiką koncepcji Rozanowa ideałem 
byłby permanentny akt płciowy – nieskończona kopulacja. Dzięki niej bowiem za-
wieszona zostałaby różnica między ziemią a niebem. Transcendentno-noumenalne 

27 Tamże.
28 Д.С. Мережковский, Новый Вавилон, dz. cyt., s. 404.

PROOF

Plik do indeksu



Drzewo życia. Fenomen Wasilija Rozanowa132

Plik do indeksu

„okno” rozszerzyłoby się na cały wszechświat, a człowiek przestałby się różnić od 
Boga. Byłoby to seksualne przebóstwienie bytu, który zostałby zalany oceanem mi-
stycznego nasienia. Tak przedstawia się praktyczna konsekwencja metafi zyki płci.

Mamy przeto do czynienia z seksualno-metafi zyczną utopią. Rozanow zdawał 
się jednak nieświadomy logicznych konsekwencji własnej teorii, ślepy na wszystkie 
uwagi. Drążył bowiem ów temat aż do śmierci, nie bacząc na pojawiające się aporie 
i sprzeczności. Jak gdyby oczarowany bliskością raju i smakiem owocu z drzewa 
życia, które wydawało się na wyciągnięcie ręki… Był zafascynowany pięknem i sło-
dyczą kosmicznej paruzji płci, jej ciepła i bezpośredniości, oczarowany bliskością 
Boga. A zarazem ślepy na dzikość żywiołu, która się za nimi kryła.

Myśliciel mógł jednak pokusić się o jeszcze jedno uzasadnienie małżeństwa. Mógł 
mianowicie sięgnąć do ontologii i rozwinąć ontologiczną bądź też egzystencjalną 
wykładnię płci, która w zalążku zawiera się w jego rozważaniach. Wydaje się, że 
najważniejszy dla Rozanowa jest egzystencjalny stosunek do płci – sposób, w jaki 
korzysta z niej nasza wolność. Można z niej bowiem korzystać, by tak rzec, w kon-
tekście religijno-ontologicznym albo też traktować jako narzędzie czysto zmysło-
wej rozkoszy. Liczy się tu samo ontologiczno-egzystencjalne nastawienie. Albo więc 
czerpiemy radość z aktu płciowego w jego boskim i rajskim wymiarze, albo też po-
sługujemy się nim jak biologiczną dyspozycją. W pierwszym wypadku pozostajemy 
świadomi „noumenalno-transcendentnego” wymiaru płci, drugi przypadek zaś wy-
miar ów zapoznaje, sprowadzając płeć do „narządów” i „organów”, czyli odzierając 
je z ich metafi zycznego wymiaru. Czyniąc ze zbliżenia narzędzie rozkoszy, zdradza-
my własną „noumenalną” twarz. Albo też, innymi słowy, zapoznajemy noumenalny 
wymiar płci, zadowalając się jej stroną fenomenalną, czyli zewnętrzną, zmysłową, 
biologiczną, materialno-cielesną. Czy to ontologiczno-egzystencjalne rozróżnienie 
pokrywa się z różnicą dzielącą akty „małżeńskie” od „pozamałżeńskich”? Nie, po-
nieważ nie można przecież wykluczyć, że otworzymy się na wymiar „noumenalno-
-transcendentalny” w czasie zbliżenia z kimkolwiek, a podczas aktu z małżonkiem 
to nie nastapi. Kryterium to nie pokrywa się z żadnymi zewnętrznymi oraz insty-
tucjonalnymi rozróżnieniami, pozostając czysto wewnętrznym, „niedostrzegalnym 
dla oka”29. Wydaje się, że Rozanowowi właśnie o coś takiego chodziło, ale nie potrafi ł 
tego wyraźnie sformułować. Różnicę z jednej strony nazywał bowiem „kolosalną”, 
a z drugiej nie potrafi ł jej uchwycić, uciekając się do zaznaczenia dyskretnej i niewi-
dzialnej dystynkcji bezbronnymi słowami: „«nie to»”30. Owszem, to „nie to samo”, 
ale dlaczego tak jest – tego powiedzieć jasno nie umiał.

Konsekwencją nie do końca świadomie wprowadzonego kryterium ontologicz-
no-egzystencjalnego było zrównanie tradycyjnego poglądu na płeć, odwołującego 
się do religii, z poglądem nieodwołującym się do niej, „świeckim”. Ten pierwszy 
zwykle uważał płeć za sferę „nieczystą”, „grzeszną”, a ten drugi najczęściej znajdował 
w niej jedynie biologiczne lub zwierzęce „organy” – służące prokreacji i niczemu 

29 В.В. Розанов, В мире неясного и нерешенного, dz. cyt., s. 135.
30 Tamże, s. 134.
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więcej (opcja naturalistyczna) lub też dostarczające przyjemności (opcja hedoni-
styczna). Tymczasem w rzeczywistości i jeden, i drugi pogląd skrywa jednakową 
pogardę dla płci. Dzieje się tak również w wypadku poglądu hedonistycznego, który 
redukuje płeć do mechanizmu produkującego rozkosz. Źródłem mniej lub bardziej 
skrywanej pogardy jest więc niewłaściwy egzystencjalnie stosunek do samej płci, 
a więc postrzeganie jej jako sfery z jednej strony „grzesznej”, a z drugiej – czysto 
biologicznej. Rozanow szedł tu przeto pod prąd poglądów tradycyjnych. Zrównał 
wykładnię religijną z wykładnią pozareligijną, zarzucając i jednej, i drugiej zapozna-
nie metafi zycznego wymiaru płci oraz wzgardę dla niej. Współżycie seksualne w ob-
rębie tego rodzaju „horyzontów hermeneutycznych” samo nabiera „biologicznego” 
względnie „grzesznego” charakteru. I co najważniejsze, ratunku nie przynosi tu tak-
że wstrzemięźliwość seksualna albo cnota, ponieważ ona również opiera się pogar-
dzie dla płci i jej „fenomenalnych” przejawów. A w praktyce oznacza jej deprawację:

Uczynić ludzkość c n o t l i w ą… Od dwóch tysięcy lat jest t o rozumiane jako o d r z u c e -
n i e płci, z n i s z c z e n i e jej; i nikt nie domyśla się, że jest to właśnie przejaw cadence płci, 
jej zanieczyszczenie, jej deprawacja31.

 Tak więc, zdaniem Rozanowa, rzecz ma się dokładnie na odwrót: „Cnota (…) to 
szacunek człowieka do własnej płci, milczący i troskliwy stosunek do niej jako cze-
goś nienaruszalnie-ś w i ę t e g o w nas”32. Otóż to. Rzecz polega na samym „stosun-
ku” do płci, a nie na etyce aktów moralnie „dopuszczalnych” i „niedopuszczalnych”. 
Podobny „stosunek” zaś nie może mieć innego wymiaru niż właśnie ontologiczno-
-egzystencjalny. Dlatego też jasne jest, że prawdziwa „cnota” w żadnym razie nie 
równa się abstynencji seksualnej. Wręcz przeciwnie: „Akt płciowy w swoim duchu 
i prawdzie, które obecnie zupełnie zatraciliśmy, nie jest aktem zniszczenia cnoty, ale 
właśnie nabycia jej”33. „Cnota” jako powstrzymanie się od aktów płciowych może 
więc być… mniej cnotliwa niż same te akty. Rzecz w tym bowiem, że abstynencja 
seksualna z reguły wynika właśnie z potępienia płci jako sfery „nieczystej”. A tym 
samym źle pojęta „cnota” paradoksalnie niszczy swój własny cel – „czystość”. Po-
nieważ płeć pojęta jako sfera „nieczysta” będzie „nieczystą” także wtedy, kiedy nie 
będziemy z niej korzystać. Najwyższym przejawem cnoty nie jest więc dla Rozanowa 
abstynencja, ale nowo narodzone dziecko: „niemowlę, owoc aktu płciowego, jest 
w c i e l o n ą  c n o t ą”34. Tak więc to płodzenie dzieci, a nie ascetyzm, abstynencja 
i kastracja, jest prawdziwie cnotliwą drogą prowadzącą z powrotem do raju. Onto-
logiczna propozycja Rozanowa wywraca zatem do góry nogami mieszczańską i koś-
cielną moralność. 

31 Tamże, s. 111.
32 Tamże, s. 77.
33 Tamże, s.
34 Tamże, s. 78.
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Hermeneutyka płci nie dotyczyła jedynie samych „organów” płciowych, ale roz-
ciągała się na całe ciało człowieka. Rozanow w nader interesujący i nowatorski spo-
sób opisywał na jej podstawie na przykład twarz, dłonie, stopy czy skórę:

Czym jest t w a r z? Jakie to dziwne, że nasze ciało ma nie tylko c z ę ś c i, nie tylko o r g a -
n y, jak przystawałoby organizmowi, ale posiada również coś niezwykłego, niepojętnego, 
prawie całkowicie zbędnego w sensie utylitarnym, co nazywamy dla siebie, a nawet dla 
świata t w a r z ą,  o s o b o w o ś c i ą35.

Twarz zależy od płci, jest j e j twarzą. Innymi słowy, nie ma ona charakteru „lo-
gosowego”, ale właśnie płciowy: „Istnieją twarze m ę s k i e i ż e ń s k i e, ale nie ma 
twarzy «matematycznych» i «fi lologicznych»”36. Płeć nie tylko jednak określa „typ” 
twarzy, ale i konstytuuje ją jako taką: „g d z i e  n i e  m a  p ł c i  –  t a m  n i e  m a 
t w a r z y”37. Twarz jest w ścisłym sensie „odbiciem płci”38. Również wiek twarzy 
(twarze dziecięce, młodzieńcze, dorosłe czy starcze) odzwierciedla „s t a d i u m  ż y -
c i a płci”39. A od spojrzenia na twarz rodzi się nie „matematyka” bądź „fi lologia”, 
ale miłość, a zatem uczucie związane z płcią, pisze Rozanow. Twarz jest więc jawną, 
w języku Rozanowa, „fenomenalną”40, zwróconą w stronę świata, stroną płci.

Twarz oraz płeć mają również swoje „embrionalne”41, jak wyraża się rosyjski fi -
lozof, postacie: dłonie oraz stopy. Ich wewnętrzne, wrażliwe strony są właśnie emb-
rionalnymi formami twarzy oraz płci. Posiadają własną pamięć, zmysł, duszę42. To 
dzięki nim możliwe są na przykład czuły dotyk czy podanie ręki na powitanie. 
To samo dotyczy też skóry, która – jak twierdzi Rozanow – nie jest bynajmniej tylko 
czymś na kształt „futerału”, ale samą „duszą”43 i istnieje na granicy świata noume-
nalnego i fenomenalnego.

Hermeneutyka płci wprowadzona przez Rozanowa w książce W świecie niejasne-
go i nierozstrzygalnego, podobnie jak wcześniejsze poszukiwania myśliciela, nie mia-
ła na celu samej próby zrozumienia i opisu rzeczywistości, ale jej przemianę. Stawką 
znowu było wcielenie religijnego ideału w życie, wielka synteza odczytanej na nowo 
religii i historii, słowa i ciała. A zatem przeobrażenie całej europejskiej cywilizacji, 
która znalazła się w kryzysie – uczynienie ją „cielesną” i „płciową”. Właściwy jej „no-
minalizm”, skupienie na „słowie”, nadwyżka racjonalizmu, przy jednoczesnej wzgar-
dzie dla ciała i płci, miały, zdaniem Rozanowa, świadczyć także o panującej w niej 
nierównowadze pierwiastka męskiego i żeńskiego. Pierwiastek żeński i właściwe mu 

35 Tamże, s. 22.
36 Tamże, s. 23.
37 Tamże, s. 24.
38 Tamże, s. 23.
39 Tamże.
40 Tamże, s. 38.
41 Tamże, s. 22.
42 Tamże, s. 290–292.
43 Tamże, s. 19.

PROOF

Plik do indeksu



11. Małżeństwo 135

cechy miałyby mianowicie zostać zdominowane i zepchnięte w cień przez pierwia-
stek męski. Cywilizacja europejska byłaby więc nazbyt męska:

Nasza kultura, cywilizacja, podporządkowując się męskim instynktom, poszła drogą spe-
cyfi cznie męskich cech: wysokiego rozwoju „obywatelskości”, wychowania „rozumu”, połą-
czonego z zapoznaniem i lekceważeniem jako czegoś niewiele znaczącego albo jako niskiej 
„przyjemności” wszystkiego, co płciowe, tzn. samych źródeł, podstaw rodziny oraz wyda-
rzających sie wciąż i wciąż narodzin44.

Jako uzupełnienie jednostronnego charakteru europejskiej cywilizacji Rozanow 
proponował rozwój „kultury płci”. „Kulturowej rewolucji” w jej łonie powinny do-
konać kobiety, wprowadzając doń żeński pierwiastek:

Oto, gdzie pojawia się wielkie zadanie czekające kobietę. Jest to zadanie przekształcenia 
naszej cywilizacji, upodobnienia jej do własnego typu; zwilżenia jej suchych cech wilgocią 
macierzyństwa, zwięzłej „rzeczowości” nagością i poezją dziecka, i chciałoby się dodać – 
jego bezgrzesznością i świętością. Ponieważ w rzeczy samej zadanie to nie ma charakteru 
wyłącznie kulturowego, ale i religijny: poprzez „matczyne łono”, tę tajemniczą „ziemię” na-
szego bytu, może przeniknąć religia „wrażeń” zamiast religii „świadomości” – jedynej, jaką 
posiadamy w naszym teologicznym nominalizmie, w czczonym przez nas νους ποιητικος 
Arystotelesa45.

Postulowana przez Rozanowa „feminizacja” kultury nie oznacza więc uczynienia 
z kobiet „obywatelek”, czyli włączenia ich w pełni w obieg „nominalistycznej” cywi-
lizacji, ale coś przeciwnego – przekształcenie charakteru tejże cywilizacji poprzez 
wprowadzenie do niej „źródłowo” kobiecych cech. Chodziło więc nie o zbliżenie 
typu kobiecego do męskiego, ale o zbliżenie typu męskiego do kobiecego. Postulaty 
Rozanowa były więc zupełnie inne niż współczesnego mu liberalnego „feminizmu 
pierwszej fali”. Przypominały raczej niektóre idee feminizmu lub gender studies dru-
giej połowy XX wieku.

Hermeneutyka płci zamykała poszukiwania Rozanowa, mające na celu odnale-
zienie klucza do drzewa życia. Odsłoniła jego język i istotę. Drzewo to wyrastało 
z płci i rosło dzięki niej. Mając ów klucz w dłoni, można było się pokusić o „prze-
mianę świata”. Można (i trzeba) było zapewnić drzewu warunki do swobodnego 
rozwoju. Okazało się jednak, że jego natura jest żywiołowa i nieobliczalna i że drze-
wo pnie się wzwyż, nie zważając na wszelkie ramy, w które usiłuje się je zamknąć. 
Najpierw rozsadziło „konserwatyzm”, którego istota była przeciwna istocie samego 
rośnięcia. Następną ofi arą stało się chrześcijaństwo – chwiało się, ledwie wytrzymu-
jąc rozrywający je od środka napór nieokiełznanej siły. Rozanow czynił zabiegi ma-
jące na celu jego ocalenie, posuwał się niekiedy do ekwilibrystki dogmatycznej – ale 
wszytko na nic. Sprzeczności narastały. A drzewo chciało tylko rosnąć, bez wzglę-
du na wszystko. Nietkniętym pozostał jeszcze tylko Chrystus. Czy osoba i dzieło 
Chrystusa pokrywają się z istotą drzewa życia? Czy między Chrystusem a płcią nie 

44 В.В. Розанов, Религия и культура, dz. cyt., s. 177.
45 Tamże, s. 178.
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ma sprzeczności? Oto kluczowe pytanie. W książce W świecie niejasnego i nieroz-
strzygalnego Rozanow wierzył, że tak właśnie jest, ale wiarę tą czekał jeszcze trudny 
egzamin. Należało odpowiedzieć na powyższe pytanie w sposób wyczerpujący i de-
fi nitywny. Rzecz nie cierpiała zwłoki. Chodziło bowiem o wszystko, co najdroższe, 
o sens życia i świata. I właśnie to stało się najbliższym i niecierpiącym zwłoki zada-
niem Rozanowa. 
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Książki W świecie niejasnego i nierozstrzygalnego oraz Koło ścian cerkiewnych sta-
nowią niejako pierwszą część cyklu publikacji poświęconych chrześcijaństwu. Ce-
chowała je próba odnalezienia kompromisu, próba reformy chrześcijaństwa. Część 
drugą zainaugurowała wydana w 1906 roku książka Rosyjska Cerkiew, a zwieńczył 
tom Pośród ciemnych promieni religii. Pierwsza ukazała się w Paryżu, a drugą ro-
syjska cenzura nie dopuściła do druku w 1910 roku. Mimo to większość materiału 
wydana została w kolejnym roku w dwóch osobnych tomach: Ciemne oblicze oraz 
Ludzie księżycowej poświaty.

Kłopoty z cenzurą nie wzięły się z niczego. Inaczej niż w książkach „pierwszego 
cyklu” Rozanow pozbywa się tu złudzeń co do chrześcijaństwa. Nie szuka już kom-
promisu, nie usiłuje go reformować, lecz oskarża i neguje.

Porzucono tu zasadę hermeneutyczną, na której opierała się możliwość kon-
struktywnej krytyki chrześcijaństwa oraz prób jego reinterpretacji, a więc sam 
podział na chrześcijaństwo „prawdziwe” i „historyczne”. Rozanow przechodzi do 
krytyki „nie tylko empirycznej h i s t o r i i chrześcijaństwa”, ale i „samej n a u k i jej 
Założyciela”1. Jest to fundamentalna zmiana w porównaniu z poprzednimi książ-
kami. Jeśli bowiem powyższe rozróżnienie znika, obiektem ataku stają się w równym 
stopniu chrześcijaństwo oraz sam Chrystus. Krytyka nie będzie więcej szukała kom-
promisu i porozumienia, albowiem Rozanow nie wierzy już w możliwość kompro-
misu. Chrześcijaństwo jest religią fałszywą i należy je odrzucić. Oto wyjściowa teza 
nowych książek Rozanowa.

Kolejną nowością była transformacja metodologii, spojrzenia na chrześcijań-
stwo. Rozanow ponownie sięgnął tu po „estetyczną metodę” Konstantina Leontjewa. 
Tym razem estetyka chrześcijaństwa miała odsłonić jego metafi zykę. Piękno chrześ-
cijaństwa miało objawić ukrytą prawdę o nim. Należało przeto odnaleźć miejsce, 
w którym owa estetyka przejawia się w największym natężeniu. Należało odszukać 
miejsce najbardziej estetyczne, gdyż właśnie ono, zgodnie z założeniami przyjętej 
metodologii, skupiło w sobie jego prawdziwą istotę. I takie miejsce Rozanow znalazł 
w monasterze: „Chrześcijaństwo dojrzało właśnie w monasterze. To jego bezsporny 
szczyt, ostrze”2. Zgromadziły się w nim wszystkie jego kluczowe cechy. Monaster to 
jakby wydestylowane chrześcijaństwo, wcielenie jego czystej istoty. I świadczy o tym 
właśnie jego piękno:

1 В.В. Розанов, В темных религиозных лучах, Москва 1994, s. 26.
2 W. Rozanow, Ciemne oblicze. Metafi zyka chrześcijaństwa, przeł. H. Paprocki, Warszawa 2006, s. 
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Znowu odczułem, jak bardzo w monasterze, a przy tym tylko w nim, chrześcijaństwo 
otrzymało skrzydła, poezję, wzlot, wolność i fi lozofi ę. Jakże ono tutaj pasuje, co odczuwa 
się natychmiast po przekroczeniu bram monasteru3.

Monaster skupił w sobie i skondensował samą istotę chrześcijaństwa. Jest jego 
najczystszym wcieleniem. Należy więc bacznie się przyjrzeć tym jego „skrzydłom”, 
„poezji”, „stylowi”4 oraz „tonacji”5 – gdyż to właśnie z nich „wszystko się rodzi, 
w tym także dogmaty”6. Prawdę kryją bowiem owe ledwie dostrzegalne tony, niu-
anse, drobiazgi:

Ta książka będzie się interesować właśnie chrześcijańskimi „różniczkami” – „małymi wiel-
kościami”, wychodzącymi ze źródła naszej Światłości. Bada ona wyłącznie to, co subtelne, 
niezauważalne, bezbarwne, niewidoczne, nieudokumentowane. Bada „smak” i „zapach”, 
a nie części i członki ciała (arytmetyka)7.

Zbadać należy więc „niewidzialne części spektrum chrześcijaństwa”8. A zatem 
rozszczepić jego światło na barwy składowe i sprawdzić, która z nich skrycie domi-
nuje i przesądza o kolorystycznej „tonacji” całości. Ów schemat skrytego/nieskry-
tego przypomina Freudowską koncepcję świadomości sterowaną przez skryte treści 
nieświadomości. Podobnie miałoby być z chrześcijaństwem:

Niekiedy wydaje się, że chrześcijaństwo wcale nie żyje tymi tezami,  jakie do-
nośnie głosi,  a  autentycznie żyje tymi tezami,  o któr ych nigdy nie mówi, 
a nawet w sposób świadomy i refl eksyjny – nic o nich nie wie. Chociaż wszystkie serca biją 
zgodnie z ich rytmem9.

Jak więc wygląda owa skryta „tonacja” monasteru? Usiłując ją uchwycić, Roza-
now wprowadza grecką różnicę między ἓν – „jedno”, oraz πολλὰ – „wielość”. Wie-
lość albo różnorodność miałaby cechować świat: „Świat jest różnorodny i ma swój 
styl, swoją namiętność w tej różnorodności”10. Jeśli przeniesiemy ową „wielość” na 
płaszczyznę religii, okaże się, że świat jest pełen bogów. A zatem ma politeistyczną, 
pogańską naturę. I taką też naturę, w opinii Rozanowa, a wbrew Tertulianowi, po-
siada ludzka dusza: „dusza ludzka jest ze swojej natury poganką”11. Jej „pozachrześ-
cijański i przedchrześcijański” charakter bynajmniej nie oznacza jednak, że istnieje 
ona „poza Bogiem i bez Boga”12. Odbiciem tej pogańskiej różnorodności byłaby tak-
że, zdaniem Rozanowa, kultura i wywodzący się ze starożytności humanizm: „Sta-

3 Tamże, s. 60.
4 Tamże, s. 34.
5 Tamże, s. 39.
6 Tamże, s. 32.
7 Tamże, s. 17.
8 Tamże, s. 12.
9 Tamże, s. 63.
10 Tamże, s. 35.
11 Tamże, s. 36.
12 Tamże, s. 38.
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rożytność, pogaństwo – oto właśnie Humanität, czyste i wyłączne człowieczeństwo, 
któremu nowe pieśni śpiewali Goethe i Schiller”13. Przeciwieństwem tej wielości 
miałaby być „jedność” właściwa chrześcijaństwu, której najdoskonalszą egzempli-
fi kacją okazuje się wspomniany monaster. Oznacza to, że wstępując do monasteru, 
człowiek musi ograniczyć własną duszę – przejść przez „ciasną bramę” (Mt 7, 14). 
Ośrodkiem owej „jedności”, „jedynym” jest zaś Chrystus: „Wraz z Chrystusem na 
ziemię zeszło ἓν, «jedyne» (…); «jedyne, co potrzeba»”14. Wcielenie Chrystusa re-
dukuje więc wielość świata, podporządkowując go jednej zasadzie. Wielowymiaro-
wość zostaje sprowadzona do jednowymiarowości. Wielość idei – do idei naczelnej. 
A monaster staje się najdoskonalszą realizacją tej właśnie redukcji sensów. Ozna-
cza to więc, że natura świata i zdenaturalizowana „natura” monasteru są wzajemnie 
sprzeczne, a nawet wrogie: „W tym sensie «świat» i «monaster» na zawsze pozostaną 
we wrogości”15. Ograniczenie „wielości” właściwej duszy i światu pociąga za sobą 
ograniczenie samego życia. Zdaniem Rozanowa działa tu prawo wyłączonego środ-
ka. Skoro tylko Chrystus jest Bogiem i jest świętym, wszystko, co istnieje poza nim, 
poza orbitą jego oddziaływania, pozostaje grzesznym. I owym „wszystkim” okazuje 
się cała „wielość”, czyli życie i świat. Powtarza się tutaj schemat z Piękna w przyrodzie 
i jego sensu – tyle że sprzeczność, której Rozanow wówczas nie dostrzegał, teraz zna-
lazła się w centrum jego myśli. Życie zamienia się ze śmiercią miejscami: „Wszystko, 
co żyje, jest grzeszne, a co już nie żyje – uniknęło grzechu. Wszystko, co się rodzi, 
wymaga oczyszczenia, a śmierć jest autentycznym oczyszczeniem, które nadeszło 
dla «ja»”16. A zatem chrześcijaństwo jest religią nie życia, a śmierci – oto zasadni-
czy wniosek, który wyciąga Rozanow. Drzewo życia okazuje się skażone grzechem, 
a ocalić je może tylko śmierć.

Drugą ilustracją podświadomości chrześcijaństwa, po którą sięgnął Rozanow, 
były przypadki motywowanych religijnie samobójstw. Cała seria takich wydarzeń 
nastąpiła w 1896 i 1897 roku w jednym z chutorów koło Tiraspola w Mołdawii. 
Mieszkający tam staroobrzędowcy na wieść o powszechnym spisie ludności w im-
perium rosyjskim postanowili popełnić zbiorowe samobójstwo, zakopując się żyw-
cem w ziemnych jamach. Uznali bowiem, że pojawienie się ich imion w spisie bę-
dzie zdradą „prawdziwej wiary chrześcijańskiej”17, a także Chrystusa, który „jest 
wszystkim, i imieniem, i imieniem ojca”18. Rosyjski aparat państwowy oraz rosyjską 
Cerkiew prawosławną uważali od czasów reformy liturgicznej patriarchy Nikona 
z połowy XVII wieku za narzędzie Antychrysta – a zatem znalezienie się na spo-
rządzanych przez nie spisach równałoby się obecności na liście Antychrysta. Tego 
rodzaju samobójstwa nie były zresztą w Rosji niczym nowym – pojawiały się od 
czasów wspomnianej reformy. Kijowski psychiatra Iwan Sikorski, którego tekst na 

13 Tamże, s. 36.
14 Tamże, s. 38.
15 Tamże.
16 Tamże, s. 73.
17 Tamże, s. 123.
18 Tamże.
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temat wydarzeń na chutorze Rozanow w całości przedrukowuje w swojej książce, 
opatrując go nader licznymi i obszernymi komentarzami w przypisach, pisał o tym 
następująco:

W wydarzeniach na chutorze widzimy wiele wspólnego z samospaleniami,  utopienia-
mi się  i  samobójstwami, które ze szczególną siłą przejawiły się w końcu XVII i w XVIII 
wieku w Rosji, a które szybko nie znikły i pojawiały się nawet w 1862 roku. Wydarzenia 
na chutorze stanowią jedno z ostatnich ogniw w tym szczególnym zjawisku, właściwym 
narodowi rosyjskiemu19.

Na chutorze zostało dobrowolnie zakopanych w sumie 25 osób. Wszystkich, włą-
czając to własne dzieci, żonę, rodzeństwo i matkę, zakopał Fiodor Kowalow, który 
miał następnie zamorzyć się głodem na śmierć, aby „przejść na niebo”20, ale osta-
tecznie nie udało mu się tego dokonać21.

Rozanow twierdzi, że wydarzenia te ujawniają skrytą logikę chrześcijaństwa – 
jego „podświadomość” i jego „ducha”. Powyższych czynów dokonali oczywiście fa-
natycy, ale czymże jest „fanatyzm”, jeśli nie „silniejszą wiarą”22, wiarą najgorętszą, 
najbardziej gorliwą? Można go zatem zestawić w jednym szeregu z monasterem – 
obydwa są wyrazem najwyższej religijności: „Monaster jest jak Alpy chrześcijaństwa, 
lecz na chutorach koło Tiraspola wzbił się w niebo ostry szczyt tychże Alp”23. Jeśli 
więc także „fanatycy” wspinają się na alpejskie szczyty religii, oznacza to, podobnie 
jak w wypadku monasteru, że również ich działania są niczym soczewka skupia-
jąca światło danej religii: „Jaka religia – taki i jej «fanatyzm», biały lub czarny, 
dodatni lub ujemny”24. I duch owego „fanatyzmu” pozwoli ujawnić „niewidzialne” 
barwy chrześcijańskiego spektrum. Co więcej, Rozanow nie czyni tu żadnej różnicy 
między prawosławiem a raskołem, są one dlań przejawem dokładnie tego samego 
chrześcijańskiego ducha: „Oczywiście to nie obrzędy kościelne, ale duch Kościoła 
ich zakopał, a duch ten i u nich, i u nas jest ten sam”25.

Fanatykom z chutoru zarzucano niepoczytalność i szaleństwo. Był to spryt-
ny manewr, pozwalający oczyścić chrześcijaństwo z wszelkich podejrzeń o skrytą 
motywację ich postępków. Rozanow jednak nie zgadzał się z podobną kwalifi kacją 
wydarzeń na chutorze. „Szaleństwo” fanatyków było dlań odbiciem „szaleństwa” 
kryjącego się w chrześcijaństwie. Myśliciel dokonał swoistej transpozycji „choroby 
psychicznej” z fanatyków na samą religię:

19 Tamże, s. 122–123.
20 Tamże, s. 155.
21 „– Trzy lub cztery dni nic nie jem i nie piję – opowiadał Kowalow – i widzę, że nie odchodzę do 

nieba, więc czwartego dnia napiłem się wody. Piątego dnia też nie ma przejścia do nieba – zjadłem ba-
kłażana. Minęły dwa tygodnie i widzę, że nic się nie dzieje, do więzienia nie biorą, wojny nie ma. Co to 
takiego – pomyślałem sobie – i zacząłem jeść chleb, powoli wszystko zacząłem jeść”. Tamże.

22 Tamże, s. 114.
23 Tamże, s. 169.
24 Tamże, s. 114.
25 Tamże, s. 189.
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Zadziwiająca tendencja prof. Sikorskiego do przedstawiania tych wydarzeń jako fak-
tu psychiatrycznego – co z ochotą zaakceptowały klechy. „Chorzy! Cierpiący!”, „Nie byli 
przy zdrowych zmysłach”, „Osoby psychopatologiczne!” W istocie oczywiście mamy do 
czynienia z neuropatyczną religią, z „zaraźliwym kontaktem”, ale zaszczepionym ludziom 
zdrowym psychicznie, z temperamentem, rozumem, sercem. (…) Wszystko, co wiąże się 
z samobójstwem, w żadnym wypadku nie ma nic wspólnego z chorobą umysłową, spętaną 
wolą, nie ma w tym jakichkolwiek śladów patologii, poza ideą „umrzeć za Pana”, ale nie 
traktując tego jako samobójstwa (jak wyraźnie stwierdzono przy pierwszym zakopywaniu 
ludzi), a tak po prostu – „Żyliśmy dla Pana i umrzemy dla Pana, wszystko – dla Pana”. Jest 
to przecież idea wszystkich prawosławnych i wszystkich religijnych ludzi26.

A zatem, zdaniem Rozanowa, to nie „fanatycy” byli chorzy, ale sama religia –
chrześcijaństwo. Fanatycy „zachorowali”, ponieważ „zarazili się” treścią chrześcijań-
skiej wiary, oddając się jej całym sercem, w całej pełni.

Jak przedstawia się zatem logika chrześcijaństwa, odsłonięta przez samobójców 
z chutoru? Odpowiedź może być tu tylko jedna: to logika choroby i śmierci. Logi-
ka choroby prowadzącej do śmierci. Wszystko sprowadza się do prostej formuły: 
„Życie jest grzechem, a śmierć świętością”27. Albowiem sens, istota i wartość życia 
zostają przeniesione poza samo życie – w zaświaty, ku życiu wiecznemu. A życie 
ziemskie okazuje się tylko jego marnym i grzesznym odbiciem, bezwartościowym 
wstępem do niego. Prawdziwe życie ma nastąpić dopiero po tym życiu. Nie należy 
zatem mylić obu światów. Nie wolno brać pozoru za prawdę. Kto tak czyni, ten błą-
dzi i grzeszy. Ten zapomina o Bogu, który jest wszystkim. A jeśli Bóg jest wszystkim, 
to ziemia i nasze życie tutaj są niczym. Tak, według Rozanowa, działa chrześcijań-
skie „prawo wyłączonego środka”. W tym też przejawia się właściwy chrześcijaństwu 
nihilizm. W praktyce zaś oznacza on ograniczanie życia w jego przeróżnych funk-
cjach i sferach:

A wszystko zaczęło się od takiej miłości, jak „ograniczenie pokarmu i napoju, gdyż jest to 
przyjemne Bogu”, „ograniczymy się do jednej żony, gdyż jest to przyjemne Bogu”, po prostu 
„ograniczymy się”, gdyż objawił się Bóg ograniczeń i małych spraw, Bóg ciągłego ograni-
czania. A cóż jest mniejsze od mogiły, więc w nią rzucili się nieszczęśnicy28.

Duch chrześcijaństwa jest więc duchem postu, ascetyzmu, wstrzemięźliwości – 
a zatem powściągania sił życiowych i aktywności życiowej. Zacytujmy zresztą jesz-
cze jeden nader barwny, iście „Rozanowowski” fragment na ten temat:

Dlaczego „dla Boga” nie oddawać się rozkoszy i nie objadać się? Dlaczego post jest „dla 
Boga”, a nie czwarte danie na obiad? Problem polega na tym, że „Bóg” został wbity w głowę 
ludu (przez duchowieństwo) jako Ten, który zawsze „zmniejsza porcję”, nie daje „dokład-
ki”, jest „Bogiem smutku”, a nie „Bogiem dobrodziejstwa”. W tym aksjomacie cała rzecz: 

26 Tamże, s. 182.
27 В.В. Розанов, Около церковных стен, dz. cyt., s. 475.
28 W. Rozanow, Ciemne oblicze…, dz. cyt., s. 175.
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Kościół odkrył ludowi Boga jako skąpca, który wszystko skraca i nie dojada. Jest to całko-
wicie odwrotne do „Boga łask”, „Stwórcy świata”29. 

Według myśliciela życie w „duchu” chrześcijańskim powinno więc polegać na 
poszczeniu, umartwianiu się, cierpieniu i wyrzeczeniu się „grzesznego” świata. Tak 
czynili wielcy asceci i chrześcijańscy święci. To właśnie podpowiada nam chrześ-
cijańska „podświadomość”. To są skryte promienie „spektrum” chrześcijańskiego 
światła. Wszystko zaczyna się „niewinnie” – od postu, ale to właśnie on nadaje kie-
runek, „ton”. Praktycznym i logicznym końcem tych wyrzeczeń i resentymentów 
okazuje się śmierć – defi nitywne porzucenie „marnego i grzesznego” świata. Idea-
łem jest przeto „współpogrzebanie z Chrystusem”30, które zrealizowali mieszkańcy 
chutoru. Ideałem wydaje się wieczna Golgota:

„Golgota” Chrystusa – to jedno, chwila, ale po niej przyszła Golgota ludzkości „w imię 
Chrystusa” – i trwa już ona tysiąclecia. Krzyż, do którego był On przybity – to jedno, trwało 
kilka godzin, ale pociągnęło za sobą „krzyż ludzkości”, który trwa już dwadzieścia wie-
ków31.

Nikt jednak nie protestuje, mówi dalej Rozanow, gdyż nasze życie jest ledwie 
przygotowaniem do życia „prawdziwego”, które czeka nas „tam”, za grobem. Dlatego 
też silne uczucie religijne w chrześcijaństwie powoduje nie rozkwit życia ziemskie-
go, ale jego negację:

W innych religiach, normalnych, a nie patologicznych, doprowadziłoby to i doprowadzało 
do rozkwitu, płodności, życia wiecznego i radosnego tutaj, na ziemi; natomiast w religii, 
która wszystko przenosi „tam”, wszelką radość, światłość i rozkwit przenosi poza próg nie-
ba, do tego przerażającego, wszystko pożerającego „istnienia pozagrobowego”, która jak 
wampir wysysa żywą krew – w tej religii „pocieszeń pozagrobowych” idealiści po prostu 
rwą się „do raju”!32

Innymi słowy, owi „idealiści” po prostu pragnęli wcielić w życie ideał własnej 
wiary: „Zakopanie na chutorze świadczy o dążeniu do ideału, o tęsknocie za idea-
łem, a nie o ucieczce od ideału”33.

Dążenia te, tęsknotę za życiem „prawdziwym” miałby jeszcze potęgować obecny 
w chrześcijaństwie duch strachu. Odpowiedzialnym za niego Rozanow czyni Chry-
stusa:

Narzucenie strachu ludzkości – to jedna z metafi zycznych stron Ewangelii (…). Ten strach 
przeszedł jak pług przez serca ludzi, prowadzony przez Tego, który nazwał się „Synem 
Człowieczym”, i przeorał „grunt” dla przyjęcia ziarna swojej własnej nauki34.

29 Tamże.
30 Tamże, s. 179.
31 Tamże, s. 172.
32 Tamże, s. 182.
33 Tamże, s. 181.
34 Tamże, s. 171.
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Rozanow zarzuca Chrystusowi wprowadzenie idei piekła, nieobecnej w Starym 
Testamencie35. Idea piekła jako kary za grzechy w korelacji z tymże grzechem czyha-
jącym na każdym kroku w życiu ziemskim wzmagałaby negację całego życia ziem-
skiego. Lepiej bowiem wyrzec się świata, niż narazić na kryjące się w nim pułapki. 
Zgodnie z duchem chrześcijaństwa i kara, i nagroda miały mieć charakter transcen-
dentny, a zatem w obu wypadkach życie ziemskie okazuje się niepełnowartościowe, 
pozbawione sensu. Na odwrót było natomiast w Starym Testamencie, który zakładał 
ich immanentny charakter:

Oba motywy – wieczne motywy Kościoła, który postawił ludzi między lękiem przed pie-
kłem a obietnicą raju (pozagrobowego), „Raj” i „Piekło” – to zabranie człowiekowi wolnej 
woli, wolnych decyzji (…). Jest godne uwagi, że w Starym Testamencie, przy całkowitym 
milczeniu na temat istnienia pozagrobowego, nie ma żadnych obrazów „piekła” i „raju”. 
Ludzie są karani groźbami bezpłodności, dogorywania rodu i krwi oraz „oblicza ludzkie-
go” tutaj, na ziemi; natomiast liczne potomstwo jest nagrodą. Takie są naturalne wyrazy, 
z jednej strony religii nasienia i potomstwa – a z drugiej strony religii „poczęcia dziewicze-
go” i bezpłodności36.

Chrześcijańska transcendencja niesie więc w sobie także negację płci. Jest du-
chem kastracji. Pragnąc uzasadnić tę tezę, Rozanow sięga po nader wyrazisty przy-
kład wyrosłej w drugiej połowie XVIII wieku na gruncie raskołu sekty skopców. Za 
warunek zbawienia uważali oni całkowitą abstynencję seksualną, która często obja-
wiała się w dokonywaniu dobrowolnej kastracji. Skopcy powoływali się przy tym na 
słowa Chrystusa z Ewangelii św. Mateusza: 

Bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili; i są niezdatni do 
małżeństwa, których ludzie takimi uczynili; a są i tacy bezżenni, którzy dla królestwa nie-
bieskiego sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje!37

Skopcy powyższy fragment rozumieli dosłownie. U mężczyzn odcinano ich or-
gan płciowy, a u kobiet sutki lub piersi w całości oraz wystające części łona. Jak 
bowiem powiada Ewangelista Łukasz: „Szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły, 
i piersi, które nie karmiły” (Łk 23, 29). Wykastrowani ludzie nie mieli już możliwo-
ści popełnienia „grzechu” spółkowania:

Poprzez swoją śmierć dla natury i życie dla duszy [członek sekty – M.M.] na zawsze odgra-
dzał się od lubieżnego grzechu natury, zwyciężał w sobie zwierzęce instynkty, raz na zawsze 
przechodził na służbę Bogu, przynosił siebie w ofi erze dla Boga38.

Dobrowolnym kastratom Pismo Święte obiecywało nagrodę: mieli się znaleźć 
w gronie „stu czterdziestu czterech tysięcy” zbawionych „dziewic”, o których wspo-
mina Apokalipsa:

35 Tamże, s. 114.
36 Tamże, s. 181–182.
37 Mt 19, 12.
38 Л. Энгельштейн, Скопцы и Царство Небесное, Москва 2002, s. 30.
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I śpiewają jakby pieśń nową przed tronem i przed czterema Zwierzętami, i przed Starcami: 
a nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć prócz stu czterdziestu czterech tysięcy – wykupionych 
z ziemi. To ci, którzy z kobietami się nie splamili: bo są dziewicami; ci, którzy Barankowi 
towarzyszą, dokądkolwiek idzie; ci spośród ludzi zostali wykupieni na pierwociny dla Boga 
i dla Baranka, a w ustach ich kłamstwa nie znaleziono: są nienaganni39.

Innymi słowy, organy płciowe oraz wszelka aktywność seksualna zostają uzna-
ne przez skopców za źródło wszelkiego grzechu oraz narzędzie Szatana. Usuwając 
organy, pozbywają się oni „pieczęci Szatana” widniejącej na ich własnych ciałach:

Kiedy już kastracja zostanie dokonana, to jeden ze starców podnosi z podłogi odcięty or-
gan i pokazując go nowemu „szczęśliwemu” członkowi sekty, mówi: „Oto oścień szatana, 
wyrwałeś go z siebie”40.

A zatem wiara skopców pociągała za sobą praktyczną negację płci, której Roza-
now nadawał „transcendentno-noumenalny” charakter i uważał ją za źródło życia. 
Dla skopców zaś Rozanowowskie źródło życia było „ościeniem szatana”, natomiast 
kastracja równała się zbawieniu. Życie zamieniło się miejscami ze śmiercią, a Bóg – 
z Szatanem:

Oczywiście, religia jest tam, w mogile; natomiast tutaj, gdzie się zaczyna, gdzie będzie 
przez dzieci i rodzenie ucieczką przed mogiłą – to tylko wpadanie w grzech, wejście w oce-
an „ościenia szatana”. Szatan jest życiem, Bóg jest śmiercią41.

Wspominając o skopcach, Rozanow zdawał sobie oczywiście sprawę, że ich prak-
tyki w żaden sposób nie były aprobowane przez Kościół. Rozumiał też, że jest to na-
der skrajna i radykalna interpretacja oderwanych fragmentów z Nowego Testamen-
tu lub nauki Kościoła. Ale tak jak pisałem na początku tego rozdziału, Rozanowowi 
chodziło o odsłonięcie nie „świadomości”, ale właśnie „podświadomości” chrześci-
jaństwa. I jej wyrazem mieli być między innymi opisani przezeń sekciarze. Dzięki 
nim udało się wskazać sam kierunek dążeń chrześcijaństwa, tonację jego „ascetycz-
nego” charakteru – i możliwe było to właśnie dlatego, że sekciarze doprowadzali 
go do skrajności, do ostateczności42. Staroobrzędowcy z chutoru i skopcy wyciągali 
ostateczne wnioski z wybranych elementów chrześcijańskiej wiary, obnażając tym 
samym jej skryte potencje. Niewyraźny na pierwszy rzut oka, ponieważ zmieszany 
z różnymi „pozachrześcijańskimi” elementami charakter chrześcijaństwa stawał się 
tu widoczny w całej swojej ostrości i jednoznaczności. Chrześcijaństwo zwracało 
się ku negacji życia „tutaj” w imię zapewnienia życia „tam”. Życie ziemskie stawało 
w opozycji do życia zaświatowego. I właśnie owa ogólna tendencja chrześcijaństwa 
przesądzała o naturze sekt, które wyrastały na jego gruncie. Żadna z nich nie uznała 
bowiem za warunek zbawienia na przykład płodzenia jak największej liczby dzie-

39 Ap 14, 3–5.
40 W. Rozanow, Ciemne oblicze…, dz. cyt., s. 88.
41 Tamże, s. 92.
42 А. Эткинд, Хлыст. Секты, литература и революция, Москва 1998, s. 180.
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ci, czerpania radości z życia bądź też spożywania „czwartego dania”. Tego rodzaju 
sekt na gruncie chrześcijaństwa nie było. Występowały zaś: asceza, posty, ubóstwo, 
samospalenia, kastracje – cała paleta chrześcijańskich „cnót” doprowadzonych do 
skrajności. Dominował zatem duch „ograniczania się”, duch negacji życia. I ponow-
nie ascetycznemu chrześcijaństwu Rozanow przeciwstawił w tym miejscu Stary Te-
stament:

Kto w chrześcijaństwie „podoba się” „Bogu”? W Starym Testamencie są to ci, którzy po-
częli dzieci z 3–5–10 kobietami; ci, którzy żyją nie z żoną, ale z żonami, a jeszcze lepiej, 
jeśli prócz nich mają także kochanki. Ogólnie rzecz biorąc, mamy tam do czynienia z per-
manentnym maximum b y t u,  w z r o s t u. Albowiem „Bóg” to „Jestem”, a główną księgą 
jest Księga „Rodzaju”, „Genesis”. (…) Tymczasem u nas przy „umarłym i pogrzebanym 
Bogu” „człowiekiem, który podoba się Bogu”, jest człowiek umniejszający samego siebie, 
cherlawy, mało jedzący, mało pijący, w ogóle nieaktywny, a najlepiej jeśli nie żyje między 
ludźmi, stara się pozostać nieznanym, niewidocznym dla nikogo i niczego nie czyni: m i -
n u s  i  m i n u s  bytu, jego n e g o w a n i e  i  n e g o w a n i e43.

„Minus bytu” oraz płci przekłada się także na skrycie negatywny stosunek do 
małżeństwa. Znowu do głosu dochodzi tu nie tyle „świadomość”, ile „podświado-
mość” chrześcijaństwa. Chrystus, Ojcowie Kościoła, wszyscy święci – byli bezżenni, 
a przecież to właśnie oni nadają chrześcijaństwu ton. Nie na darmo podkreśla się 
też dziewiczość Maryi i niepokalane poczęcie Chrystusa. Zarówno Chrystus, jak 
i Matka Boska to dla Rozanowa pierwowzory mnichów44. Dlatego też sakrament 
małżeństwa pozostaje dla Rozanowa „nominalną” fi kcją:

Małżeństwo kościelne, w odróżnienia od ś w i e c k i e g o, od jego światowej koncepcji, nie 
zawiera w sobie ani dzieci, ani związku, ani miłości – w ogóle n i c z e g o w sobie nie za-
wiera; jest to fatamorgana, łudzące z oddali kłamliwe przywidzenie, p o d o b i e ń s t w o45.

Duch Kościoła i duch małżeństwa nie mają ze sobą niczego wspólnego, gdyż 
ich „tonacje” są diametralnie różne. Duch Kościoła jest duchem ascezy i kastracji, 
a duch małżeństwa – duchem miłości, pocałunków i… Zresztą posłuchajmy Roza-
nowa, który odmalowuje „obraz niemożliwy”:

N i e z g o d n o ś ć  ś w i ą t y n i  i  m ł o d e j  p a r y – jest porażająca. (…) W świątyni pra-
wosławnej, chrześcijańskiej… pocałunki, uściski, pieszczoty (!), obnażone piersi, gorące 
ręce (!!), wreszcie – samo zapłodnienie (!!!). Dokonuję trudnego eksperymentu. Jest on 
potrzebny. Uczy on nas, że wedle światopoglądu kościelnego „w s z y s c y  j e s t e ś m y 
d z i e ć m i  z  n i e p r a w e g o  ł o ż a, a  c a ł e małżeństwo – to nierząd”46.

43 В.В. Розанов, Около церковных стен, dz. cyt., s. 494.
44 В.В. Розанов, В темных религиозных лучах, dz. cyt., s. 281.
45 Tamże, s. 56.
46 Tamże, s. 50–51.
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W istocie więc kościelna koncepcja małżeństwa okazuje się wewnętrznie 
sprzeczna, co czyni ją „n i e m o ż l i w ą”47 realnie, a możliwą tylko „nominalnie”. 
Małżeństwo nie mieści się w ramach chrześcijaństwa, a jeśli przypomnimy sobie 
przyjmowane przez myśliciela założenie, że religia powinna objąć wszelkie sfery ży-
cia, wówczas trzeba będzie wyciągnąć wniosek, że jest ono częścią „i n n e j (…), 
n i e c h r z e ś c i j a ń s k i e j”48 religii. To samo dotyczy także „chrześcijańskiej ro-
dziny”, którą Rozanow nazywa „iluzją”, dodając: „niczego podobnego nie było i nie 
będzie do końca świata!!”49. Oba człony tego niefortunnego związku pojęć mają się 
bowiem wykluczać: „Gdy tylko rodzina stanie się poważną – chrześcijaństwo prze-
kształca się w żart, a gdy poważne jest chrześcijaństwo – w żart przemienia się 
rodzina, literatura, sztuka”50. Próby uzasadnienia małżeństwa lub rodziny na pod-
stawie chrześcijaństwa podejmowane przez Rozanowa jeszcze kilka lat wcześniej 
zakończyły się więc całkowitym fi askiem, a sam myśliciel pozbył się w tej kwestii 
wszystkich złudzeń.

Ostateczny wniosek, do którego doszedł Rozanow, był następujący: chrześcijań-
stwo jest religią wrogą światu i życiu: „«Świat», «byt», «nasze życie» – nie są Boskie, 
a to znaczy, że «grób», «po śmierci», «tamten świat» – są Boskie”51. Zgodnie z logiką 
Rozanowa obie strony wykluczają się nawzajem. Skoro jedna zawiera w sobie całą 
„Boskość”, druga okazuje się grzeszna i zbędna:

Kościół zawsze uważał Chrystusa za Boga i eo ipso zmuszony był uważać cały świat, nasz 
świat, same urodziny, nie mówiąc o naukach i sztukach – za demoniczne, za „leżące w złu”. 
Tak też postępował Kościół. I to wcale nie w sensie, że coś trzeba polepszyć, ale po prostu 
w tym sensie, że wszystko należy zniszczyć52.

Kluczową w tym rozumowaniu jest formuła „eo ipso”, która wprawia w ruch za-
sadę wyłączonego środka. Chrześcijaństwo i świat są nie do pogodzenia, a zatem 
należy odrzucić nie świat, ale chrześcijaństwo. Ta fatalna alternatywna nie wzię-
ła się znikąd. Jej źródłem jest, zdaniem Rozanowa, nie kto inny jak Chrystus. 
„W Chrystusie zgorzkniał świat”53 – stwierdził Rozanow, w Chrystusie świat został 
„pogrzebany”54. Tak więc niesie on w sobie nie życie, ale śmierć: „w Chrystusie-
-śmierci” dokonało się „światowe spopielenie wszystkich rzeczy”55. Nie mogło zresz-
tą być inaczej – działało tu bowiem „prawo wyłączonego środka”. I właśnie Chrystus 
był owym prawem, to on przyniósł je na ziemię i to w nim świat spłonął. A zatem 

47 Tamże, s. 51.
48 W. Rozanow, Ciemne oblicze…, dz. cyt., s. 98.
49 Tamże, s. 213.
50 Tamże, s. 216.
51 Tamże, s. 222.
52 Tamże.
53 Tamże, s. 220.
54 Tamże, s. 222.
55 Tamże.
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nie sprowadził on zgody i harmonii, ale właśnie rozłam. Rozanow znajduje potwier-
dzenie swoich słów w Ewangelii:

Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. (…) Czy 
myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bo-
wiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje 
przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka 
przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej56.

Ten konfl ikt i rozłam dotknął przede wszystkim chrześcijan, którzy poszli za 
Chrystusem, oraz Żydów, którzy pozostali przy wierze w jednego Boga – „Boga 
Izraela”. Nowy Testament wcale więc nie wynika harmonijnie ze Starego, wcale nie 
jest jego kontynuacją, ale zaprzeczeniem i negacją: „Nowy Testament ma się tak do 
Starego, jak śmierć do poczęcia albo pogrzeb do narodzin, albo klasztor do rodziny, 
haremu (u Dawida i Salomona) i placu (bazaru)”57. Ich koegzystencja jest niemożli-
wa. Chrześcijaństwo jako „religia śmierci” oraz judaizm jako „religia życia” tworzą 
dwa bieguny: „czarny” i „biały”58. Tym samym pozostają „z konieczności” wzajem-
nie wrogie: „Chrześcijaństwo i judaizm są wzajemnie g ł u c h e et eo ipsissimo śmier-
telnie w r o g i e”59. Winnym tego rozłamu jest ponownie Chrystus.

Przepowiedziany i zaprowadzony przez Chrystusa rozłam nie dotyczy zresztą 
wyłącznie ludzi, ale także całego kosmosu. Pojawienie się Chrystusa zniszczyło bo-
wiem również kosmiczną harmonię między ziemią a niebem. Jezus niczym chłodne 
ostrze rozciął kosmos na dwie przeciwstawne połowy: „Niebo i ziemia rozerwały 
się. Ziemię przejmuje chłód, a niebo dumnie wznosi się nad nią i myśli nie o po-
jednaniu z ziemią, ale o pokonaniu jej”60. Rozerwanie nieba i ziemi zachwiało tak-
że pnącym się dotąd z ziemi ku niebu drzewem życia. „Korona «drzewa życia»”61 
została złamana. Jego wierzchołki nie sięgają już nieba. Zbędny okazał się też sam 
jego wzrost i zbędne – ono samo: „Nie trzeba młodych gałązek, nie trzeba owoców – 
i pni wtedy też nie trzeba. «Rąb wszystko»”62. Chrystus nie tylko rozpołowił kosmos 
cienkim ostrzem, ale i wziął w dłonie siekierę, aby ściąć drzewo życia, rosnące na 
ziemi od stworzenia świata. Co więcej, występując przeciwko „drzewu życia” i „zie-
mi”, Chrystus wystąpił tym samym przeciwko… dziełu własnego Ojca, przeciwko 
jego pierworodnemu „dziecku”. A Rozanow, przypisując samemu sobie rolę „pro-
roka”, ośmielił się wtrącić w ów teologiczno-kosmiczny spór, stając w obronie Ojca 
przeciw jego własnemu Synowi. A zarazem broniąc „pogańskiej wielości” przeciwko 
„chrześcijańskiej jedności”:

56 Łk 12, 49–53.
57 В.В. Розанов, Около церковных стен, dz. cyt., s. 493.
58 Tamże, s. 492.
59 В.В. Розанов, В темных религиозных лучах, dz. cyt., s. 397.
60 В.В. Розанов, Около церковных стен, dz. cyt., s. 170.
61 W. Rozanow, Ciemne oblicze…, dz. cyt., s. 169.
62 Tamże, s. 168.
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Bóg ma nie jedno dziecko – Jezusa, ale dwa – świat i Jezusa. Świat jest dzieckiem Bożym, 
gdyż jest stworzony przez Boga. Jako odłamek, dający prawo istnienia, w tym świecie jest 
także Gogol, poezja, gra, żart, gracja, rodzina, Grek, Żyd i całe pogaństwo. Wszystko to jest 
dzieckiem Boga-Rodziciela i owocem Jego zrodzenia63.

Może więc Chrystus nie jest Bogiem, nie jest Synem Bożym, a jedynie podszywa 
się pod Boga…? Może wcale nie jest Synem Bożym, ale tylko człowiekiem? Tylko 
i wyłącznie człowiekiem, który w dodatku wystąpił przeciw Bogu? Byłby to zarzut 
ostatni i najcięższy. Zarzut ostatecznego zerwania z chrześcijaństwem jako religią 
całkowicie fałszywą. I Rozanow zarzut ów stawia: „Ten Bóg, który raj «zasadził dla 
człowieka», wcale nie jest tym, kim jest ten człowiek («Oto człowiek»), nauczający 
z Bożą władzą i mocą”64. Chrystus nie jest Bogiem. Chrystus jawi się jako fałszywy 
prorok. Oto ostatnie słowo „prawdziwego proroka”, Wasilija Rozanowa.

Estetyczna metoda zastosowana przez Rozanowa pozwoliła mu odsłonić „ciem-
ne oblicze” chrześcijaństwa i Chrystusa. Chrystus okazał się „Bogiem poświaty księ-
życowej” – oświetlającym ziemię chłodnymi i bladymi promieniami, które niczego 
nie rodzą, pod wpływem których nic nie rośnie. Poświata ta niesie w sobie piękno, 
ale jest to piękno bezpłodne. Rozanow nazwał więc Jezusa niebiańskim „mono-
-kwiatkiem”65, który nie dopuszcza wokół siebie ziemskich kwiatów. Chrystus „już 
za życia swego był ikoną”66 i „nigdy się nie śmiał”67, ponieważ zaburzyłoby to pod-
niosły monizm Ewangelii, a także naruszyłoby „ciemną” estetykę chrześcijaństwa.

Zapożyczona od Leontjewa metoda, a także bardzo zbliżony w niektórych mo-
mentach opis „poezji” chrześcijaństwa, doprowadził jednak Rozanowa do wyciąg-
nięcia diametralnie innych niż Leontjew wniosków. Podczas gdy autor Bizantynizmu 
i Słowiańszczyzny znajdował w „ciemnej” estetyce chrześcijaństwa warunek jego ży-
wotności i trwałości, Rozanow dostrzegał w niej piękno zwrócone przeciwko życiu. 
Leontjew szukał zbawienia w murach monasteru, a Rozanow z ulgą go opuścił:

„No, to jedziemy już do domu!” – pomyślałem nie bez ulgi, wsiadając do kolaski. – Bliżej 
do kapuśniaku, a nie do tej całej mistyki, białych i czarnych promieni, muzyki dnia i nocy. 
– Zaraz za murami monasteru zaczęło się chlupotanie błota, parowy i pagórki, od razu 
weszliśmy w realne życie. To coś zupełnie innego. Wszystko poznaje się przez sprzeczności, 
można powiedzieć, że bez pobytu w negacji życia nie można zakosztować samego życia. 
(…) Woźnica, gdy zawrócił w stronę domu, rozweselił się:
– Ej, wy, zielone! – łagodnie pokrzykiwał na konie68.

Ten kapuśniak, błoto, pagórki i konie to oczywiście zwrot ku pogaństwu. 
I Rozanow był tego doskonale świadom: „Świat jeszcze nie przeminął i jesteśmy 

63 Tamże, s. 217.
64 Tamże, s. 81–82.
65 Tamże, s. 212.
66 Tamże, s. 80.
67 Tamże, s. 213.
68 Tamże, s. 63.
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poganami”69. Pogaństwo, prócz idei wielkości, kryło w sobie także zasadę indywi-
dualności i prywatności. Świat dla poganina nie jest światem obcym, niczyim, ale 
j e g o światem. Własnym, indywidualnym, prywatnym. Światem, z którym łączą go 
więzy krwi i ciała. To zaś po raz kolejny wchodzi w konfl ikt z chrześcijaństwem, 
które nakazuje wyrzec się świata i wyczekuje jego końca:

„Moja żona! Moje dzieci! Mój dom!” – wszystko to jest negowaniem, odwiecznym nego-
waniem chrześcijaństwa, które naucza, że jego ostateczny tryumf nastąpi wtedy, gdy „prze-
minie postać tego świata” [1J 2, 17 – M.M.]70.

Oba powyższe fragmenty oznaczają również odrzucenie samej „estetycznej” 
metody71. Idealnie „estetyczny” Chrystus zaćmiewa sobą świat i życie. Piękno jego 
oblicza okazuje się „pięknem spopielającym”72. Jest to piękno śmierci, piękno, które 
prowadzi poza życie. Piękno, które rozrywa człowieka na dwie części – zbawioną 
i potępioną. To piękno, którego niepodobna oglądać w jego doskonalej chwale i po-
zostać żywym. Sprawdzają się tu słowa wypowiedziane przez Boga do Mojżesza: 
„Nie będziesz mógł oglądać mojego oblicza, gdyż żaden człowiek nie może oglą-
dać mojego oblicza i pozostać przy życiu”73. Piękno to równa się śmierci. Dlatego 
też Rozanow odwraca się do niego plecami i opuszcza mury monasteru. „Można 
umrzeć estetycznie, ale żyć estetycznie nie można”74. I Rozanow odjeżdża z mona-
steru w świat, aby ocalić życie: „«Mój zielony koń!», «Moje czarnookie dzieci!» – 
wszystko znane z nazwy, indywidualne, konkretne. To – kolumna świata, «pępek 
ziemi»”75. „Kolumną” i „pępkiem” świata okazuje się więc „nasze” życie. „Nasze”, 
a więc „twoje” lub „moje”. Oznacza to, że nic nas nie dzieli od centrum życia. Znamy 
je tak dobrze, jak własny oddech, ciepło, ciało. To czysta bezpośredniość. I właśnie ta 
sfera okazuje się drzewem życia. Ono wyrasta wprost z nas. To „my” nim jesteśmy. 
To „ja” nim jestem.

Przed siedzącym w kolasce Rozanowem odkrywał się nowy horyzont. Horyzont 
tego, co moje, prywatne, indywidualne. Tego, co zrosło się z samym życiem w niero-
zerwalną jedność. Poza wszelkim pięknem i estetyką. Na horyzoncie widać było już 
było drzewo, z którego opadały liście…

Otwarte wystąpienie Rozanowa przeciwko Chrystusowi nie mogło oczywiście 
spotkać się z milczeniem. Spór z Rozanowem podjęło wielu ówczesnych intelek-
tualistów. W sposób najobszerniejszy i najgłębszy uczynił to Nikołaj Bierdiajew 
w opublikowanym w 1908 roku artykule Chrystus i świat. Bierdiajew doskonale 

69 Tamże, s. 65.
70 Tamże, s. 64.
71 Wbrew Siergiejowi Nosowowi, który twierdził: „Myślenie Rozanowa znajduje się całkowicie we 

władzy estetyki”. С.Н. Носов, В.В. Розанов. Эстетика свободы, dz. cyt., s. 30.
72 W. Rozanow, Ciemne oblicze…, dz. cyt., s. 65.
73 Wj 33, 20.
74 W. Rozanow, Ciemne oblicze…, dz. cyt., s. 65.
75 Tamże, s. 66.
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zdawał sobie sprawę, że krytyka chrześcijaństwa przeprowadzona przez Rozano-
wa w omawianych książkach była wymierzona nie w jego „historyczną” postać, ale 
w samego Chrystusa: 

Chrystus jest dla Rozanowa gorszy od chrześcijaństwa (…). Rozanow jest wrogiem Chry-
stusa, i tylko brak prawdziwego męstwa zmusza go do maskowania tej wrogości i wprowa-
dzania w błąd dobrych ludzi, którzy wciąż myślą, że Rozanow żąda jedynie poprawek do 
chrześcijaństwa, że jego cele są reformatorskie76.

Ponadto Bierdiajew zarzucał Rozanowowi całkowite niezrozumienie sensu 
chrześcijaństwa. Przede wszystkim miał on nie dostrzegać „ciemnej” strony świata, 
w którym oprócz pomnażania życia i rodzenia nowych istot istnieją także: „prawo 
rozpadu, niewolnicza konieczność, potrzeby i choroby, brzydota i fałsz”77. Ignorował 
on zatem problem zła: „Problem pochodzenia i istoty zła nie został przez Rozano-
wa rozwiązany, a nawet pojęty”78. W świecie Rozanowa nie istniało zło, Bierdiajew 
miał co do tego całkowitą rację. Co więcej, Rozanow nie zdołał zrozumieć tragizmu 
kryjącego się w ludzkiej śmiertelności. Nadzieję na przezwyciężenie śmierci pokła-
dał w zdolnościach rozrodczych, w płodzeniu potomstwa. Rodzące się dziecko było 
dlań świadectwem triumfującej mocy życia:

My żyjemy w nim, a poprzez jego narodziny – żyjemy w nieskończoność. „Gdzież jest, 
o śmierci, twój oścień?” Matka umiera za dziecko; ona istnieje w nim; i krótki urywek 
swojego własnego bytu w sposób naturalny składa w ofi erze za (przyszłą) nieskończoność 
swojego „ja”79.

Narodziny oznaczały dla Rozanowa zwycięstwo nad śmiercią, ponieważ każdo-
razowo ją odwlekały – odwlekały w nieskończoność, gdyż dzięki nim w nieskoń-
czoność trwało samo życie. Moc unieśmiertelnienia posiadała więc sama przy-
roda i dlatego nie trzeba jej było poszukiwać w zaświatach. Dla Bierdiajewa zaś 
znaczyło to „pomieszanie bytu z niebytem, rzeczywistości z pozorem, wieczności 
z przemijaniem”80. Co więcej, pociągało to za sobą również całkowite zapoznanie 
sensu poszczególnej jednostki, czyli antypersonalizm: „Ten sposób ocalenia od tra-
gedii śmierci możliwy jest tylko dla istoty, które odczuwa realność rodu i nie od-
czuwa realności jednostki”81. Indywiduum roztapia się w tym wypadku we włas-
nym „rodzie”, w łańcuchu pokoleń: „W «świecie Rozanowa» jednostka ginie wraz ze 
wszystkimi swoimi absolutnymi potencjami”82. Z tym właśnie nie mógł się pogodzić 

76 Н.А. Бердяев, Христос и мир, [w:] В.В. Розанов: Pro et contra, dz. cyt., ks. 2, s. 25.
77 Tamże, s. 28.
78 Tamże, s. 34. Ten sam zarzut stawiała mu Maria Kałłasz: М.А. Курдюмов (М.А. Каллаш), 

О  Розанове, [w:] Настоящия магия слова. В.В. Розанов в литературе русского зарубежья, red. 
А.Н. Николюкин, Санкт-Петербург 2007, s. 99.

79 В.В. Розанов, В мире неясного и нерешенного, dz. cyt., s. 76.
80 Н.А. Бердяев, Христос и мир, dz. cyt., s. 28.
81 Tamże, s. 30.
82 Tamże, s. 35.
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Bierdiajew, stwierdzając, że Rozanowowska alternatywa „Chrystus albo świat” jest 
fałszywa i powinna zostać zastąpiona alternatywą „jednostka albo świat”83. Podob-
nie brzmiała krytyka Dmitrija Mereżkowskiego: „Rozanow niczego nie rozumie 
w chrześcijaństwie, ponieważ zupełnie nie pojmuje sensu jednostki”84. Nie jest też 
prawdą, kontynuował Mereżkowski, że nieśmiertelność rodu unieważnia ból po 
śmierci jednostki85. Rozanow tymczasem zupełnie nie pojmował tragicznego wy-
miaru śmierci konkretnego człowieka i towarzyszącego jej bólu. Nie dostrzegał, że 
śmierć kogoś bliskiego może być raną, która już nigdy się nie zagoi. Jego stanowi-
sko było w tym punkcie dokładnym przeciwieństwem poglądów innego rosyjskie-
go myśliciela, Nikołaja Fiodorowa, który twierdził, że ból po śmierci bliźniego jest 
absolutnie nieredukowalny. A skoro nie możemy się pogodzić ze śmiercią innych, 
powinniśmy wskrzesić ich wszystkich z powrotem do życia86.

Łączy się z tym wszystkim główny zarzut Bierdiajewa, głoszący, że Rozanow nie 
rozumiał sensu centralnego dla chrześcijaństwa kerygmatu zmartwychwstania:

Zadam Rozanowowi jedno pytanie, od którego wszystko zależy. Czy Chrystus zmartwych-
wstał, a jeśli zmartwychwstał, to co stanie się z jego dylematem: Chrystus lub świat? Czy 
jeśli uwierzy on w zmartwychwstanie Chrystusa, będzie nadal upierać się, że religia Chry-
stusowa jest religią śmierci?87

Rozanow całkowicie odwraca więc sens misji Chrystusa, który „przyszedł, aby 
wybawić świat od śmierci, a nie uśmiercić go”88. Dla Rozanowa zaś zwycięzca śmier-
ci stał się tym, który przyniósł śmierć. Myśliciel był zdania, że ze zmartwychwsta-
nia Chrystusa niekoniecznie wynika przyszłe zmartwychwstanie umarłych ludzi: 
„Przede wszystkim «zmartwychwstanie Chrystusa» niczego nam nie obiecuje. On 
to Bóg, a my – ludzie: ze «zmartwychwstania» Boga nic nie wynika dla człowieka”89. 
Co więcej, Rozanow nie był pewien, czy pragnąłby, aby powyższe wynikanie zacho-
dziło. „Czy chciałbym zmartwychwstać?” – pytał samego siebie, i odpowiadał: „Nie 
wiem”90. Rozanow odrzucał więc kerygmat zmartwychwstania, ale nie dlatego, że 
uważał je za „oszustwo albo mit”91, jak sugeruje Bierdiajew, lecz ze względu na wy-

83 Tamże.
84 Д.С. Мережковский, Розанов, [w:] В.В. Розанов: Pro et contra, dz. cyt., ks. 1, s. 415.
85 Tamże, s. 416.
86 Szerzej na ten temat: М. Мильчарек, „Смерть! Где твое жало?” Н. Федоров и В. Розанов о 

смерти, „Вече” 2014, nr 26, s. 245–256; M. Milczarek, Z martwych was wskrzesimy. Filozofi a Nikołaja 
Fiodorowa, Kraków 2013.

87 Н.А. Бердяев, Христос и мир, dz. cyt., s. 35. Ten sam zarzut stawiało mu również całe gro-
no współczesnych mu intelektualistów: А.К. Закржевский, Религия. Психологические параллели. 
В.В. Розанов, [w:] В.В. Розанов: Pro et contra, dz. cyt., ks. 2, s. 153; П.А. Флоренский, О В.В. Розанове 
(письмо М.И. Лутохину), [w:] В.В. Розанов: Pro et contra, dz. cyt., ks. 2, s. 316; В.В. Зеньковский, 
Русские мыслители и Европа. В.В. Розанов, [w:] В.В. Розанов: Pro et contra, dz. cyt., ks. 2, s. 370; В.Н. 
Ильин, Стилизация и стиль, [w:] В.В. Розанов: Pro et contra, dz. cyt., ks. 2, s. 425.

88 Tamże, s. 28.
89 В.В. Розанов, Во дворе язычников, Москва 1999, s. 360.
90 Tamże.
91 Tamże, s. 35.
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nikające zeń przeniesienie sensu i istoty życia poza grób. To zaś, jak już wiemy, ozna-
czało dlań uśmiercenie życia na ziemi. Dlatego też zmartwychwstanie jest w istocie 
zbędne, ponieważ życie go nie potrzebuje:

„Zmarli” nie mają zupełnie po co wychodzić z grobów, dlatego że ziemia nie jest pusty-
nią; na grobach wyrosły nowe kwiaty pamiętające o wcześniejszych, odnoszące się do 
nich z uwielbieniem, a nawet w  i s t o c i e  p o w t a r z a j ą c e  s o b ą  t e  w c z e ś n i e j -
s z e. Śmierć nie jest śmiercią o s t a t e c z n ą, ale tylko drogą o d n o w y: przecież ż y j ę 
w dzieciach, w nich ż y j e  m o j a  k r e w  i  c i a ł o, a zatem dosłownie w  o g ó l e  n i e 
u m i e r a m, lecz umiera wyłącznie moje d z i s i e j s z e  i m i ę92.

Zmartwychwstanie i zbawienie nie są potrzebne, gdyż mocą zbawienia dysponuje 
sama przyroda. Moje życie zostaje zbawione, ponieważ odradza się w innych istotach. 
A że ginie jednostka – nie ma to znaczenia. Wszystko to powtarza się w nieskończo-
ność, gdyż brak tu idei końca. Zdaniem Biediajewa podobne stanowisko prowadziło 
do „immanentnego panteizmu”:

Rozanowowski światopogląd można nazwać i m m a n e n t n y m  p a n t e i z m e m – skry-
wa on w sobie silne odczucie boskości ziemskiego życia, bezpośredniej radości życia, i bar-
dzo słabe poczucie tego, co transcendentne, obce są mu transcendentna tęsknota i oczeki-
wanie transcendentnego rozwiązania93.

Nieco wyraźniej sformułował to Aleksander Glinka, piszący pod pseudonimem 
Wołżski – autor głośnego eseju o Rozanowie. Glinka twierdził, że podstawą świa-
topoglądu Rozanowa był „p o g ł ę b i o n y  m i s t y c z n i e  r e a l i z m”94, uznający 
istnienie świata „noumenalno-transcendentnego”, a także usiłujący dotrzeć do „sa-
mych korzeni życia”95, kryjących się pod empiryczną „powłoką” rzeczywistości. Re-
alizm ten jednak w następstwie kontaktu ze sferą „noumenalno-transcendentną” 
przekształcał się w „mistyczny panteizm”:

W misteriach płci Rozanow pozwala życiu zetknąć się z „innymi światami”; tutaj też, 
w mrokach swoich pogłębionych mistycznie uczuć, łączy je z Bogiem, utożsamia naturę 
z Bóstwem, teizuje przyrodę i naturalizuje Boga96.

Interpretacje Glinki i Bierdiajewa idą chyba jednak w tym punkcie o krok za 
daleko. Rozanow rzeczywiście przyznawał „noumenalno-transcendentny” wymiar 
płci i życia, ale nie utożsamiał przyrody z Bogiem. Przyroda została stworzona przez 
Boga i kryje się w niej ziarno boskości, ale sama nie jest Bogiem. Rozanow nie był 
więc panteistą w pełnym tego słowa znaczeniu, a tym bardziej „panteistą immanen-

92 В.В. Розанов, В темных религиозных лучах, dz. cyt., s. 287.
93 Н.А. Бердяев, Христос и мир, dz. cyt., s. 29.
94 Волжский, Мистический пантеизм В.В. Розанова, [w:] В.В. Розанов: Pro et contra, dz. cyt., 

ks. 1 s. 438.
95 Tamże.
96 Tamże, s. 39.
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tnym”, który odrzuca sferę transcendentną. Rozanowowski Bóg wciąż pozostawał 
w „zaświatach”, a w tym świecie rosło jedynie posadzone przez niego drzewo życia97.

Ostateczna konkluzja Bierdiajewa jest następująca: krytyka chrześcijaństwa do-
konana przez Rozanowa opierała się na fałszywych przesłankach i zapoznawała jego 
prawdziwy sens. W podobnym tonie wypowiadali się także inni chrześcijańscy my-
śliciele tego okresu. Paweł Florenski twierdził:

W istocie swojej jest to Bogoburca: nie uznaje ani cierpień, ani grzechu, ani utrat, ani 
śmierci, nie potrzebuje ani odkupienia, ani zmartwychwstania, ponieważ jego skrytym 
pragnieniem jest żyć wiecznie, i w inny sposób nie postrzega on świata98.

Analogicznie oceniał Rozanowa Gieorgij Fłorowski99. Warto też przytoczyć frag-
ment „listu otwartego” do Rozanowa autorstwa Kornieja Czukowskiego, który nie-
jako zebrał i podsumował opinie reszty intelektualistów na temat Rozanowowskiej 
krytyki chrześcijaństwa:

Nie bał się Pan zwrócić przeciwko Bogu, zwrócić tak gwałtownie, że ludzie wierzący jed-
nym głosem zakrzyknęli o Panu:
– Antychryst!!!
Bierdiajew nazwał Pana: „wrogiem Chrystusa, straszniejszym niż Nietzsche” (…), Mereż-
kowski: „równie genialnym jak Nietzsche, ale bardziej prekursorskim w swojej antychrześ-
cijańskiej istocie”, a Fiłosofow – „najgłębszym spośród antychrześcijańskich pisarzy” (…), 
Wołżski zaś napisał wprost: „Rozanow to Antychryst” (…)100.

Cytowane przez Czukowskiego opinie zestawiające Rozanowa z Nietzschem nie 
wzięły się znikąd. Jako pierwszy dostrzegł w Rozanowie „rosyjskiego Nietzsche-
go” Mereżkowski101. Później przyznali to także inni102. Porównania te bynajmniej 
nie były bezpodstawne. Rozanowowska krytyka chrześcijaństwa z Ciemnego obli-
cza pokrywała się w dużej mierze z Nietzscheańską. Nietzsche również dostrzegał 
w chrześcijaństwie negację woli życia:

Chrześcijańskie pojęcie Boga – Bóg jako Bóg chorych, Bóg jako pająk, Bóg jako duch – 
jest jednym z najbardziej zepsutych pojęć Boga, do jakich doszliśmy na Ziemi (…). Bóg, 
który wyrodził się w przeciwieństwo życia, miast być jego rozpromienieniem i wiecz-
nym „Tak”! W Bogu zapowiedziana wrogość wobec życia, natury, woli życia! Bóg formułą 

97 Zarzut panteizmu odrzuca także Wasilij Zieńkowski: В.В. Зеньковский, История русской 
философии, dz. cyt., t. 1, cz. 2, s. 276.

98 П.А. Флоренский, О В.В. Розанове (письмо М.И. Лутохину), dz. cyt., s. 316.
99 Г. Флоровский, Пути русского богословия, Париж 1937, s. 459–462.
100 К.И. Чуковский, Открытое письмо В.В. Розанову, [w:] В.В. Розанов: Pro et contra, dz. cyt., 

ks. 2, s. 134.
101 Д.C. Мережковский, Л. Толстой и Достоевский. Вечные спутники, Москва 1995, s. 150.
102 Н.А. Бердяев, О „вечно бабьем” в русской душе, [w:] В.В. Розанов: Pro et contra, dz. cyt., ks. 2, 

s. 49; Волжский, Мистический пантеизм В.В. Розанова, dz. cyt., s. 449; В.В. Зеньковский, История 
русской философии, dz. cyt., s. 266; М.М. Пришвин, О В.В. Розанове. (Из „Дневника”), [w:] В.В. 
Розанов: Pro et contra, dz. cyt., ks. 1, s. 121; Э. Голлербах, В.В. Розанов. Жизнь и творчество, dz. 
cyt., s. 4.
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wszelkiego oczerniania „świata doczesnego”, formułą każdego kłamstwa o „zaświatach”! 
W Bogu ubóstwienie nicości, uświęcenie woli nicości!103

Obu fi lozofów łączyła także afi rmacja życia i jego twórczych mocy – u Nietz-
schego wyrażała to idea „wiecznego powrotu”, u Rozanowa zaś niewyczerpalność 
życia i jego zdolności do wzrostu i pomnażania się. Zbliżał ich do siebie głoszony 
przez jednego i drugiego antymoralizm. Jednoczyło Nietzschego i Rozanowa rów-
nież dążenie do przezwyciężenia fi lozofi i, objawiające się zarówno w treści ich roz-
myślań, jak i w samej formie. W następnym rozdziale będzie mowa o „opadłych 
liściach” Rozanowa, które pod względem formalnym stanowią wyzwanie rzucone 
i fi lozofi i, i literaturze. Nietzsche zmierzał jednak w stronę ateizmu, a Rozanow, 
przeciwnie, nigdy nie wyrzekł się Boga, rozumiał go jednak na sposób starote-
stamentowy lub pogański – jako tego, w którym skupia się „wola życia”. Glinka 
vel Wołżski zwrócił też słusznie uwagę, że krytyka Nietzschego była wymierzona 
przede wszystkim w chrześcijaństwo, Rozanow zaś zdecydował się zaatakować sa-
mego Chrystusa104. Słowa Nietzschego z Antychrześcijanina wskazują na to, że po-
dobnie jak Rozanow na przełomie XIX i XX wieku rozróżniał on chrześcijaństwo 
„źródłowe” (w terminologii Nietzschego: „ewangeliczne”) oraz „historyczne”:

Kto szukałby znaków tego, że w wielkiej grze świata miesza swe palce jakieś ironiczne 
 bóstwo, ten znalazłby niemałe oparcie w ogromnym znaku zapytania, który zwie się 
chrześcijaństwem. Że ludzkość klęczy na kolanach przed przeciwieństwem wszystkiego, 
co było źródłem, sensem, prawem ewangelii, że w pojęciu „Kościoła” właśnie to kanoni-
zowała, co „posłaniec radosnej nowiny” odczuwał jako leżące poniżej  niego, poza nim 
– daremnie szukać większej formy światowej  ironii105.

Oparając się na powyższym rozróżnieniu, Nietzsche, podobnie jak Rozanow kil-
ka lat wcześniej, usiłował odsłonić zafałszowany przez Kościół sens życia i nauczania 
Chrystusa. I również odwoływał się do życia „tutaj” i „teraz” oraz relatywizował 
śmierć:

„Królestwo Niebieskie” jest stanem serca – nie zaś czymś, co nadejdzie „ponad Ziemią” 
czy „po śmierci”. W ewangelii brak całego pojęcia śmierci naturalnej: śmierć nie jest po-
mostem, przejściem, brakuje jej, ponieważ należy ona do zupełnie innego, tylko pozor-
nego, tylko za znak służącego świata. (…) „Królestwo Niebieskie” nie jest czymś, czego 
się oczekuje; nie ma ono żadnego „wczoraj” i „pojutrze”, nie nastąpi za „tysiąc lat” – jest 
ono doświadczeniem serca; jest wszędzie, jest nigdzie… (…) Ten „posłaniec radosnej 

103 F. Nietzsche, Antychrześcijanin. Przekleństwo chrześcijaństwa, przeł. G. Sowinski, Kraków 1999, 
s. 51. Rozanowa i Nietzschego różnił jednak, na co zwraca uwagę Piotr Nowak, punkt wyjścia krytyki. 
Dla Nietzschego chrześcijaństwo było godną pogardy religią ludzi słabych, dla Rozanowa zaś, przeciw-
nie, wyznaniem „nadludzi” zdolnych do negacji własnego, ziemskiego życia i dążących w zaświaty. Zob. 
P. Nowak, „Na początku Bóg stworzył Rozanowa...”, [w:] W. Rozanow, Opadłe liście, dz. cyt.

104 Волжский, Мистический пантеизм В.В. Розанова, dz. cyt., s. 451.
105 F. Nietzsche, Antychrześcijanin…, dz. cyt., s. 72.
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nowiny” umarł tak, jak żył, jak nauczał – nie po to, by „odkupić ludzi”, lecz by pokazać, 
jak należy żyć106.

Prawda ta obejmowała również Golgotę, która stała się dla Nietzschego 
ostatecznym symbolem afi rmacji „immanentnego” bytu. „Tak” wobec życia Nietz-
sche wkłada w usta wiszącemu na krzyżu Chrystusowi:

Całą ewangelię zawierają słowa skierowane do łotra na krzyżu. „Zaprawdę był to człowiek 
boski, dziecię Boże”, powiada łotr. „Jeśli to czujesz – odpowiada Odkupiciel – jesteś w raju, 
także ty jesteś dzieckiem Bożym…”107.

Sensem Ewangelii według Nietzschego miała więc być pełna afi rmacja życia. 
Oznacza to też, że Chrystus był jednym „prawdziwym” chrześcijaninem, a „chrześ-
cijaństwo”, które zapanowało po jego śmierci, całkowicie odwróciło sens jego życia:

– Już samo słowo „chrześcijaństwo” jest nieporozumieniem – w istocie rzeczy, był tylko 
jeden chrześcijanin, który umarł na krzyżu. „Ewangelia” umarła na krzyżu. Co odtąd 
zwie się „ewangelią”, jest już przeciwieństwem tego, czym on żył: „złą nowiną”, dysan-
gelium108.

Miał więc rację Glinka, że choć antychrześcijańska krytyka Nietzschego wyda-
wała się „bardziej śmiała i zdecydowana”, to ostatecznie Rozanow „poszedł dalej”109, 
ponieważ uderzył w samego Chrystusa. I podczas gdy Nietzsche był raczej „anty-
chrześcijaninem”, Rozanow wystąpił w Ciemnym obliczu jako „Antychryst”110. To 
samo przyznawał Bierdiajew: „w głębi swojego ducha Nietzschemu było bliżej do 
Chrystusa niż Rozanowowi”111. A zatem słowa Mereżkowskiego o Rozanowie jako 
„rosyjskim Nietzschem” okazywały się ze wszech miar usprawiedliwione nawet wte-
dy, kiedy bierzemy pod uwagę samą tylko treść rozważań112. To samo dotyczyło bo-
wiem także formy fi lozofowania. Nadmieńmy też, że antychrześcijaństwo Rozano-
wa nie powstało pod bezpośrednim wpływem lektury pism Nietzschego.  Rozanow 
przeczytał wprawdzie niektóre teksty niemieckiego fi lozofa, nie wpłynęły one jed-
nak na formowanie się jego poglądów. Własną fi lozofi ę Rozanow wypracował sam, 

106 Tamże, s. 71.
107 Tamże [przekład zmieniony]. Przy okazji pragnę zwrócić uwagę na błąd w polskim przekła-

dzie G. Sowinskiego, który fragmenty „jesteś  w raju” oraz „jesteś  dzieckiem Bożym” tłumaczy na 
modłę ewangeliczną jako „będziesz  w raju” i „będziesz  dzieckiem Bożym”, całkowicie zmieniając 
tym samym ich sens. W niemieckim oryginale użyty został czas teraźniejszy, a nie przyszły: „Wenn du 
dies fühlst – so bist  du im Paradise, so bist  auch du ein Kind Gottes [wyróż. – M.M.]”. A zatem „raj” 
istnieje już „tutaj i teraz”, na ziemi i na krzyżu, a nie poza nimi.

108 Tamże, s. 75.
109 Волжский, Мистический пантеизм В.В. Розанова, dz. cyt., s. 449.
110 Tamże, s. 451.
111 Н.А. Бердяев, О „вечно бабьем” в русской душе, dz. cyt., s. 49.
112 Dokładniej omawia ów temat petersburski badacz Igor Jewłampijew: И.И. Евлампиев, В. Ро-

занов и Ф. Ницше: поиски истинного христианства, „Вестник РХГА” 2011, t. 12, cz. 3, s. 136–148. 
Wadą artykułu Jewłampijewa jest jednak pominięcie tekstów Rozanowa, w których występuje on nie 
tylko przeciw chrześcijaństwu, ale przede wszystkim przeciw Chrystusowi.

PROOF

Plik do indeksu



Drzewo życia. Fenomen Wasilija Rozanowa156

Plik do indeksu

przezwyciężając wpływ kilku „mistrzów”, o których wspominałem wcześniej. Nietz-
schego nigdy wśród nich nie było. Zalążek i ontologiczna podstawa myśli Rozanowa 
kryły się w O rozumieniu. Zresztą w latach 90. XIX wieku, kiedy Rozanow stopniowo 
krystalizował własne stanowisko, oceniał Nietzschego negatywnie113. Jego stosunek 
do autora Tako rzecze Zaratustra zmienił się w pierwszym dziesięcioleciu XX wie-
ku. W pochodzącym z 1905 roku artykule o Apoteozie nieoczywistości Lwa Szesto-
wa Rozanow nazwał Nietzschego „wczesną, bardzo wczesną jaskółką, przynoszącą 
«nową porę roku» naszej cywilizacji”114. Ponownie niepodobna doszukiwać się tu 
jednak inspiracji Nietzschem – fragmenty o nim są skąpe i nie zdradzają fascynacji. 
Później (w Opadłych liściach) ponownie się od niego dystansował: „Z Nietzschem… 
żadnej analogii!”115. Mimo to można jednak mówić o pośrednim wpływie Nietzsche-
go na Rozanowa, który dokonał się poprzez „mistrza” Rozanowa z początku lat 90., 
Konstantina Leontjewa. W 1903 roku, publikując własną korespondencję z Leontje-
wem, Rozanow pisał: „Leontjew to Nietzsche que Nietzsche même”116, a zatem 
był on bardziej „Nietzschem” niż sam Nietzsche, był „prawdziwym Nietzschem”117. 
Jeśli więc przypomnimy sobie, że Rozanow właśnie od Leontjewa zaczerpnął „este-
tyczną metodę”, a zarazem uświadomimy, że zastosował ją na opak, przeciw intencji 
Leontjewa, a zgodnie z „intencją” Nietzschego, czyli przeciw chrześcijaństwu, bę-
dzie można wyciągnąć wniosek, że to nie Leontjew, ale właśnie sam Rozanow był… 
bardziej „Nietzschem” niż sam Nietzsche, był „prawdziwym Nietzschem”. Poszedł 
bowiem do samego końca, występując przeciwko Chrystusowi, którego „ciemnego 
oblicza” Nietzsche nie dostrzegł, dopuszczając się fałszowania słów Ewangelii, obie-
cujących łotrowi raj nie „tutaj” i „teraz” – na krzyżu – ale dopiero „tam”, w „zaświa-
tach”. Rozanow zaś przeczytał Ewangelię w sposób radykalny – i w równie radykalnie 
wyrzekł się jej. „Rosyjski Nietzsche” prześcignął więc swój pierwowzór. A w Prze-
lotnym z 1914 roku pokusił się nawet o własną wykładnię „nadczłowieczeństwa”:

Nagle usłyszałem szum koło siebie i cofnąłem się…
Prężąc żyły, wielce przestraszona i w popłochu wyskoczyła z wąwozu w odległości trzech 
sążni ode mnie krowa. Wszystko działo się tak szybko, że nawet nie zauważyłem, jaką ma 
barwę. „Coś zamigotało”… W ślad za nią wyskoczył byk… I ten „skok” – trwające sekundę 
wrażenie – nazwałem „skrzydlatym bykiem”, bo przypomniał mi starożytną mitologię.
Sam pan wie, jak wielka jest masa byka. Ale napięcie wewnętrznej energii do tego stopnia 
przewyższyło swą mocą tę masę, że byk skoczył z lekkością wiewiórki, która przeskakuje 
z rozłożonym ogonem z jednego drzewa na drugie, stojące w odległości dwóch sążni. Zie-

113 W 1896 roku Rozanow pisał: „Nietzsche, w ciągu 14 lat powoli tracący rozum (choroba dzie-
dziczna) i właśnie w tym okresie piszący swoje dzieła, mógł pomieścić w nich wiele ciekawego, ale 
wszystko to posiada tę wadę, że jest n i e p r a w d z i w e”. В.В. Розанов, О писательстве и писателях, 
Москва 1995, s. 19.

114 В.В. Розанов, Во дворе язычников, dz. cyt., s. 342.
115 W. Rozanow, Opadłe liście, dz. cyt., s. 277–278.
116 В.В. Розанов,  Литературные изгнанники. Н.Н. Страхов…, dz. cyt., s. 327.
117 Tamże, s. 329.
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mia – nie istniała, nogi – nie istniały; zresztą nie dało się tego zauważyć. Rogi, tępa morda, 
trzask łamanych gałęzi, skok – i nic więcej.
„Mignęło”…
(…)
Nie minęło więcej niż 5 minut, a krowa i byk powróciły i zeszły z powrotem do wąwozu. 
Nie zwracałem na to uwagi. Wkrótce potem nastała pora śniadania i poszedłem do domu. 
Kiedy zbliżyłem się do bramy, na spotkanie wybiegły mi dzieci, krzycząc:
– Tato! Wbiegły do nas dwie krowy (dzieci były małe), a służba je siłą wypędziła. Wyglą-
dały jak wściekłe…
(…)
– I ten bieg (…), tak myślę, był piękny. Piękniejszy niż skok lwa albo lot orła. Bo one są do 
tego przystosowane, są do tego stworzone. Tymczasem byk jawnie nie jest do tego ani przy-
stosowany, ani stworzony. Cóż więc widziałem? Cudo. On przezwyciężył całą swoją naturę, 
całą swoją budowę, plan oraz wolę swojego Stwórcy – i stał się J A  S A M. Przekroczył 
własne granice i wcielił marzenie Nietzschego. Ale ja zauważyłem coś jeszcze. Marzenie 
Nietzschego o nadczłowieku realizują w ogóle wszystkie żywe istoty w tych cudownych 
chwilach, kiedy byk „dyszy pożądaniem”, a „koń porywa żonę Heraklesa” i ogólnie w przy-
rodzie dzieje się „coś niedobrego”… Ale jakże p i ę k n e jest to „coś niedobrego”… Ach, ja 
też jestem już stary i głupi jak ten ociężały byk, ale r o z u m i e m118.

„Nadzwierzę” ukazało zatem prawdziwy sens nadczłowieczeństwa. Przekroczyło 
granice własnej natury, podążając za zewem pochodzącym ze sfery „noumenalno-
-transcendentnej”, która nakazuje pomnażać życie. Byk pognał za krową wiedziony 
mistycznym przeczuciem. Przeczuciem nieświadomym, objawiającym się w samej 
woli życia. To Bóg był tym, ku któremu pomknął byk. Bóg, którego „nieważkie” na-
sienie tkwiło w jego „ociężałym” ciele. Przebóstwiony byk stał się nieważki. Unosił 
się nad ziemią jak na skrzydłach. Tak, to był cud. Widząc go, Bóg uśmiechnął się. 
A drzewo życia urosło o kolejny centymetr.

118 В.В. Розанов, Когда начальство ушло..., Москва 2005, s. 569.
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13. Opadłe liście

Na początek – cytat:

Wiatr szumi o północy i miecie liśćmi… Tak też bystry prąd życia wyrywa nam z duszy wy-
krzykniki, westchnienia, pół-myśli, pół-uczucia… Które, jako ułamki dźwięków, o tyle są 
istotne, że „wypływają” wprost z duszy – nie obrobione, pozbawione celu, wyzute z intencji, 
z czegokolwiek ubocznego… Ot, po prostu, „dusza żyje” – to znaczy „żyła”, „oddychała”… 
Już od dawna te „nieumyślne wykrzyknięcia” z jakichś powodów lubiłem. Właściwie płyną 
one w nas bez przerwy, tylko nie nadążamy z ich zapisywaniem (nie ma papieru pod ręką), 
więc umierają. Potem za skarby świata nie sposób ich sobie przypomnieć. Jednakże coś 
tam udało mi się utrwalić na papierze. I tak rosły owe zapiski, aż wreszcie postanowiłem te 
spadłe liście zebrać1.

Tymi słowy rozpoczyna się nowy etap w twórczości Rozanowa – etap tak zwa-
nych „opadłych liści”, będący zapewne najoryginalniejszym i najciekawszym wkła-
dem Rozanowa w rosyjską fi lozofi ę i literaturę jednocześnie. To właśnie „opadłe li-
ście” stały się jego „znakiem rozpoznawczym”, to właśnie w nich z największą mocą 
objawił się Rozanowowski geniusz. Stały się one też najwłaściwszym i ostatecznym 
wyrazem myśli Rozanowa, która – jak widzieliśmy w poprzednich rozdziałach – nie 
była „dana od razu”, ale krystalizowała się w procesie dialektycznej wspinaczki. To 
także w „opadłych liściach” drzewo życia objawiło swą istotę w sposób najbardziej 
pełny. Ba, „opadłe liście” okazały się właśnie z niego pochodzić.

Na „opadłe liście” składa się cały cykl książek napisanych przez Rozanowa 
w drugim dziesięcioleciu XX wieku. Niektóre z nich zostały opublikowane za życia 
autora, reszta – dopiero współcześnie. Cykl zainaugurowała w 1912 roku publikacja 
Odosobnionego, następnie w latach 1913–1915 wyszły dwa „koszyki” Opadłych liści. 
Do druku przygotowana została przez Rozanowa również Sacharna, ale w wydaniu 
przeszkodziła rewolucyjna zawierucha w Rosji. Dwa tomy Mgnień oraz najbardziej 
skandaliczne Ostatnie liście ukazały się dopiero teraz. Taką samą formę miała częś-
ciowo wydana pod sam koniec życia Rozanowa Apokalipsa naszych czasów, którą 
omówię oddzielnie.

Cykl „opadłych liści” był rewolucją, ale nie tyle w poglądach myśliciela, które 
wprawdzie do pewnego stopnia wciąż w nich ewoluowały, ile przede wszystkim 
w formie. Składają się nań krótsze lub dłuższe zapiski, mające charakter intymnych 
notatek, aforyzmów, wypowiedzi na przeróżne tematy, dziennika, sporów, wyznań 
czy też cytatów. Ułożone są w porządku chronologicznym, a nie logicznym, przez co 

1 W. Rozanow, Pół-myśli, pół-uczucia, przeł. I. Kania, Kraków 1998, s. 55.

PROOF

Plik do indeksu



Drzewo życia. Fenomen Wasilija Rozanowa160

Plik do indeksu

sprawiają wrażenie chaotycznych i przypadkowych. Ów „chaos” i „przypadkowość” 
zostały jednak przez Rozanowa zamierzone.

Wspomniany cykl jest także powszechnie uważany za najwyższy wyraz Roza-
nowowskiego talentu czy wręcz geniuszu literackiego. Niezwykły dar Rozanowa 
dostrzegali chyba wszyscy ówcześni intelektualiści komentujący jego twórczość. Ni-
kołaj Bierdiajew pisał: „Jego dar literacki był zadziwiający, największy dar w prozie 
rosyjskiej. To prawdziwa magia słowa”2. Lew Szestow wspominał o „niezrówna-
nym talencie literackim”3. „Genialnym pisarzem”4 nazwał go Michaił Priszwin. 
Dmitrij Fiłosofow stwierdził zaś:

Po Puszkinie, Turgieniewie i Dostojewskim, kiedy wydawało się, że język rosyjski osiągnął 
szczyt swego wyrazu i bogactwa, Rozanow znalazł w nim nowe piękno, uczynił go całkiem 
innym – nie wkładając w to żadnego wysiłku, bez żadnej troski o „styl”5.

Natomiast Aleksiej Remizow porównał poetykę tekstów Rozanowa z „żywym” 
i „naturalnym” stylem protopopa Awwakuma oraz dostrzegł w niej elementy 
„jurodstwa”6 – niebezpodstawnie. Podobne opinie można zresztą usłyszeć i dziś. An-
direj Siniawski nazwał „opadłe liście” „zupełnie nową formą literatury”7, a Aleksan-
der Nikolukin stwierdził: „W trylogii Rozanowa (Odosobnione i dwa kosze Opadłych 
liści) niezmiennie poraża magia słowa. Niepodobna ją omówić. Nie wolno zmieniać. 
Można tylko słuchać”8. Natomiast Walerij Fatiejew ocenił: „w XX wieku Rozanow 
jako stylista nie miał sobie równych”9.

Punktem wyjścia Rozanowa w „opadłych liściach” było rozpoznanie subiektyw-
nej podstawy życia. Rozanow uświadomił sobie, że dostęp do życia jako takiego po-
siadamy tylko poprzez swoje własne życie, poprzez własną podmiotowość i indy-
widualność, za pośrednictwem własnej „duszy” i własnego ciała, dzięki własnemu 
„ego”. „Rozanow to: Ja jestem!”10 – jak napisał Gieorgij Gaczew. I właśnie w tym 
„punkcie” kryje się życie – „m o j e” życie. A jeśli dodamy do tego pojawiające się 
w pismach Rozanowa „prorockie aspiracje”, zrozumiemy, że uważał on siebie same-
go za podmiot szczególny, wyróżniony. Podmiot, który ma charakter „podmiotowy” 
w stopniu najwyższym: „Dlatego, żem jest cały duchem, podmiotem; w istocie pier-
wiastek subiektywny rozwinięty jest we mnie ogromnie, w stopniu, jakiego nigdy nie 

2 Штрихи воспоминаний, [w:] В.В. Розанов: Pro et contra, dz. cyt., ks. 1, s. 254.
3 L. Szestow, Spekulacja i objawienie. Filozofi a religijna Włodzimierza Sołowjowa i inne artykuły, 

przeł. J. Chmielewski, Kęty 2007, s. 82.
4 М.М. Пришвин, О В.В. Розанове. (Из „Дневника”), dz. cyt., s 108.
5 Д.В. Философов, Рец.: В.В. Розанов, „Около церковных стен”, тт. I и II, СПб., 1905–1906, 

[w:] В.В. Розанов: Pro et contra, dz. cyt., ks. 2, s. 6.
6 А.М. Ремизов, „Воистину”. Памяти В.В. Розанова, [w:] В.В. Розанов: Pro et contra, dz. cyt., 

ks. 2, s. 354.
7 А. Синявский, „Опавшие Листья” В.В. Розанова, dz. cyt., s. 108.
8 А.Н. Николюкин, Розанов, dz. cyt., s. 273.
9 В.А. Фатеев, Жизнеописание Василия Розанова, dz. cyt., s. 4.
10 Г.Д. Гачев, Розанов, [w:] Василий Васильевич Розанов, dz. cyt., s. 69.
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widziałem ani nie przeczuwałem u nikogo”11. Odkrycie subiektywnej natury życia 
oraz przeświadczenie o własnym wybraństwie stały się podstawą nader osobliwego 
eksperymentu literacko-ontologicznego, który Rozanow postanowił na samym so-
bie przeprowadzić. Cel pozostawał niezmienny – odnalezienie klucza do „drzewa 
życia”. Po raz kolejny przemieszczeniu uległa jednak perspektywa hermeneutyczna, 
która miała umożliwić dostęp doń. Tym razem miała to zapewnić już nie płeć „jako 
taka” oraz religia „jako taka”, ale właśnie sam… Rozanow. Ni mniej, ni więcej, Wasi-
lij Rozanow uznał samego siebie za klucz do „drzewa życia”. Z samego siebie uczynił 
„hermeneutyczną platformę” rozumienia życia, bytu i Boga. Zaleta tej nowej „plat-
formy” polegała na tym, że nie wykluczała ona wszystkich poprzednich „platform”, 
ale mieściła je w sobie. Rozanow nie wyrzekł się więc dyskursów o płci, Bogu, życiu 
i tak dalej, lecz powiązał je z „platformą hermeneutyczną” swojego własnego „ja” – 
„ciała” i „ducha”. A zatem „drzewo życia” – to właśnie „ja”, Rozanow:

Mieszanie się mego życia, fatum, a zwłaszcza myśli, przede wszystkim zaś pisania, z Bożym 
„chcę” – zachodziło u mnie stale od młodości, nawet od chłopięctwa. Stąd chyba wypływa 
moje niedbalstwo. Niedbały byłem dlatego, że jakiś wewnętrzny głos, jakieś przemożne 
wewnętrzne przekonanie mówiło mi, że wszystko, co mówię, jest tym, czego Bóg chce, bym 
mówił. Nie zawsze było to tak samo intensywne, ale nieraz to przekonanie, ta wiara do-
chodziła do jakiegoś rozpłomienienia. Jak gdybym cały gęstniał, gęstniała dusza, myśli za-
czynały układać się jakoś szczególnie i „język mówił sam”. Nie zawsze w takich sytua cjach 
miałem pióro pod ręką; wówczas w y p o w i a d a ł e m, co miałem w duszy… Ale c z u ł e m, 
że w tym, co wypowiadam, jest taki napór mocy („gęstości”), iż ściany by nie wytrzymały, 
nie mogłyby ostać się instytucje, cudze prawa, także cudze „przekonania” (…). W takich 
chwilach czułem, że mówię jakąś prawdę absolutną, i to „pod dokładnie takim kątem na-
chylenia”, jak to jest w świecie, w Bogu, w „prawdzie samej w sobie”. Przeważnie jednak nie 
bywało to zapisywane (nie miałem pióra)12.

Utożsamienie własnych myśli z Bożym „chcę” stanowi potwierdzenie wybrań-
stwa. Bóg posłał proroka Rozanowa, aby ten sławił Go oraz stworzony przezeń 
świat, a także nauczył ludzi właściwego języka komunikacji z absolutem. I wreszcie 
– aby skorygował nauczanie fałszywego proroka, Jezusa Chrystusa. „Opadłe liście” 
są przeto, ni mniej, ni więcej, tylko nowym „p i s m e m  ś w i ę t y m”:

Każda linijka mego pisania jest święta (nie w sensie szkolnym ani „użytkowym”), każda 
moja myśl jest święta, każde moje słowo jest święte.

– Jak pan śmie? – wrzeszczy czytelnik.
– Ano, śmiem i już – ś m i e j ę  m u  s i ę  w odpowiedzi.
Cały jestem „w Opatrzności”… Boże, jak bardzo to czuję13.

Wiara we własne wybraństwo prowadziła do pełnej autoafi rmacji. Wszystko, 
co czynię, myślę i piszę, jest „dobre”. We wszystkim tym przejawia się Boże „chcę”. 

11 W. Rozanow, Pół-myśli, pół-uczucia, dz. cyt., s. 64.
12 Tamże, s. 86–87.
13 Tamże, s. 84.
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Podobna wiara zwalnia z odpowiedzialności i stawia poza społecznością ludzką14. 
Prorok pozostaje sam na sam z Bogiem oraz własnymi myślami.

Myśli zaś płynęły bez przerwy: „Tak więc ledwie u s i ą d ę i wezmę pióro do ręki, 
a myśli płyną i płyną, dopóki nie skończę i wstanę, bo «obiad gotowy» albo «weszli 
do pokoju»”15. Przy czym płynęły one niekoniecznie według porządku logiczne-
go, a poza tym podlegały licznym przemianom. Prowadziło to do paradoksalnych 
wniosków:

– Ile można mieć poglądów, myśli na dany przedmiot?
– Ile się chce… Tyle, ile jest „myśli” w samym przedmiocie: nie ma bowiem przedmiotu bez 
myśli, a niekiedy – bez mnóstwa myśli w sobie.
– Czyli według Pana można mieć ile się chce m o r a l n y c h „poglądów na przedmiot”, 
„przekonań” na jego temat?
– Według mnie i w ogóle na zdrowy rozum – ile się chce.
– A w jakim czasie?
– W ciągu jednego dnia, a nawet jednej godziny. Podczas natchnienia – w ciągu kilku mi-
nut.
– Jak to? Czyż ma Pan sto głów na ramionach i sto serc w piersi?
– Jedną głowę i jedno serce, ale ono nieprzerwanie „puk, puk, puk”. Zwłaszcza wtedy, kiedy 
wy „śpicie”, „lenicie się” albo nic was „nie obchodzi”.
(…)
– Straszne to i beznadziejne dla czytelnika… Gdzież więc leży prawda?
– W pełni wszystkich myśli. Naraz. W strachu przy wyborze jednej. W  w a h a n i u  s i ę16.

Myśli płyną więc jak rzeka. Nic nie stoi w miejscu. Wszystko się zmienia. I ta 
rzeka przepływa przez nas:

Już Heraklit powiedział, że „rzeczy płyną”, „wymykają się z rąk” i „z myśli”, a nawet powie-
dział coś jeszcze bardziej zadziwiającego: „Nie może j e d e n  i  t e n  s a m  c z ł o w i e k 
w e j ś ć  d o  r z e k i  i  w y j ś ć  z  n i e j”. Rzeczywiście, wyszedłszy, p o s t a r z a ł  s i ę 
o  p i ę ć  m i n u t, chemia jego organizmu nieco się z m i e n i ł a, mignęły w nim zupełnie 
inne m y ś l i, i rzeczywiście „nie jest on t y m  s a m y m człowiekiem, który pięć minut 
wcześniej wszedł do wody!”. W rzeczy samej: „z wody wyszedł i n n y  c z ł o w i e k”!17

Niekiedy ów rejs po krętej rzece własnej świadomości miał osobliwe konsekwen-
cje. Bywało, że Rozanow pisał jednocześnie dwa sprzeczne w swojej politycznej 
wymowie artykuły: „Wprawdzie zdarzało mi się tego samego dnia pisać artykuły 
«czarnosecinne» i eserowskie, ale w obu wierzyłem w swoje racje. Czyż nie ma 1/100 
prawdy w rewolucji? I 1/100 prawdy w czarnoseciństwie?”18. Rzeka bytu będąca 
przejawem Bożego „chcę” nie tylko nigdy się nie kończy, ale jest także nieskończe-
nie głęboka. Dlatego też życie jest w gruncie rzeczy nieopisywalne: „z a w a r t o ś ć 

14 W. Krzemień, Filozofi a w cieniu prawosławia, Warszawa 1979, s. 100–101.
15 В.В. Розанов, Сахарна, Москва 2001, s. 225.
16 В.В. Розанов, Загадки русской провокации, dz. cyt., s. 412–413.
17 Tamże, s. 418.
18 W. Rozanow, Opadłe liście, dz. cyt., s. 331.
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wszystkiego, co żywe, ciągnie się w nieskończoność”19. I oczywiście dotyczyło to za-
równo życia oraz wszystkich rzeczy, jak i nas samych. Rozanow wcale nie na żarty 
pisał, że nie wie, kim jest: „Jeśli już zdecydowanie czegoś nie wiem, to tego, kim 
j e s t e m – i właśnie dlatego, że zbyt głęboko znam samego siebie”20. Nie wiem, po-
nieważ mój obraz samego siebie jest utkany z nietrwałych myśli, które porywa ów 
„nurt we mnie”21, przynosząc na ich miejsce inne myśli. I tak – bez końca.

Stąd, jak twierdził Rozanow, trudno nas winić za to, że nasze poglądy się zmie-
niają, ponieważ zmienia się wszystko. Jedna myśl zastępuje drugą. Wystarczy od-
wrócić kartkę papieru, a już myśl się odmienia. Żyjemy w pajęczynie myśli, wciąż 
ją tkając i łatając. Nasze myśli nie są wiecznotrwałe, ale starzeją się, blakną i stają 
obce: 

To nie my „zmieniamy myśli jak rękawiczki”, lecz, niestety, nasze myśli łachmanią się, jak 
rękawiczki. Rozciągają się. Nie opinają dłoni. Nie opinają duszy.
A my ich nie zrzucamy, po prostu przestajemy nosić.
Przestajemy posługiwać się myślami kalendarzowej starości22.

Rzeka czasu płynie bez przerwy, unosząc ze sobą wszystko. W duszy nic nie jest 
trwałe. Żadna myśl nie żyje również w izolacji. Myśli współistnieją razem. Mieszają 
się ze sobą. Biją o brzeg świadomości jak fale. Kotłują się. Zjawiają nieoczekiwa-
nie. Uderzają jak grom. Blakną. Nie sposób poddać ich pełnej kontroli. Niepodobna 
w całości zaprząc je w logiczny proces rozumowania. Zawsze coś się wymyka, coś 
pozostaje.

Podobne „stanowisko” wywoływało oburzenie wielu ówczesnych intelektua-
listów. Zarzucali oni Rozanowowi „cynizm”23 i „nieodpowiedzialność”24, zgorsze-
nie budziła w nich jego współpraca jednocześnie z prawicowymi i lewicowymi cza-
sopismami, drażniły pojawiające się w tekstach myśliciela sprzeczności: „niekiedy 
jego ręka pisała wieczorem coś przeciwnego do tego, co pisała rano”25. Niektórzy 
mówili bez ogródek o… „bredzeniu pigmeja” i „barbarzyństwie”26. Piotr Struwe 
zestawił ze sobą nawet cytaty z dwóch różnych artykułów Rozanowa, ujawniające 
jego sprzeczny stosunek do rewolucji z 1905 roku – i zapytał ironicznie: „A może 
Rozanow stoi poza prawdą i kłamstwem?”27. Zarzucił mu ponadto nihilizm i amo-

19 В.В. Розанов, Загадки русской провокации, dz. cyt., s. 418.
20 Tamże, s. 419.
21 В.В. Розанов, Сахарна, dz. cyt., s. 212.
22 W. Rozanow, Opadłe liście, dz. cyt., s. 399.
23 Б.А. Грифцов, В.В. Розанов, [w:] В.В. Розанов: Pro et contra, dz. cyt., ks. 2, s. 105.
24 В. Германов, Религия быта. (Розанов. Уединенное. Опавшие листья, т. I и II), [w:] 

В.В. Розанов: Pro et contra, dz. cyt., ks. 2, s. 251.
25 А.А. Измайлов, Закат ересиарха († В.В. Розанов), [w:] В.В. Розанов: Pro et contra, dz. cyt., 

ks. 2, s. 98.
26 А.Л. Волынский, „Фетишизм мелочей”. В.В. Розанов, [w:] В.В. Розанов: Pro et contra, dz. cyt., 

ks. 2, s. 241, 244.
27 П.Б. Струве, Большой писатель с органическим пороком. Несколько слов о В.В. Розанове, 

[w:] В.В. Розанов: Pro et contra, dz. cyt., ks. 1, s. 380.
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ralizm: „Rozanow to nie tylko niemoralny pisarz – on jest naturą organicznie amo-
ralną i bezbożną”28.

Zwróćmy uwagę na użyte przez Struwego słowo „organiczny”, które wprowadza 
do interpretacji Rozanowa interesujący trop i przenosi ją w nowy wymiar. Zdaniem 
Struwego amoralne i cyniczne pisarstwo Rozanowa miałoby wynikać z jego „orga-
nicznej wady”: „Problem dotyczy czegoś fundamentalnego, organicznego w pisa-
rzu, jego istoty i natury, nieredukowalnej i nieusuwalnej. Wielki pisarz z organiczną 
wadą!”29. Opinia Struwego wskazuje zatem na ścisły związek myślenia oraz sfery 
biologiczno-cielesnej. Rozanowowskie myślenie nie byłoby logicznym procesem 
oderwanym od całej reszty procesów życiowych, lecz wypływałoby wprost z nich. 
Miałoby więc charakter fi zjologiczny, byłoby kolejną funkcją organizmu. Najbar-
dziej wyraziście i barwnie ujął to Andriej Bieły:

Bodaj w nikim życie mglistych pojęć nie buzowało aż tak cieleśnie. Rozanow brał i wydzie-
lał te swoje myśli – ślinowym gruczołem, gruczołem nosowym; cmokając, mlaszcząc; bul-
gocząc i bryzgając strugami śliny; bez żadnego powodu miękł, słabł, i tak aż do wyjścia; on 
się w tym cały wyrażał. Tam gdzie normalni ludzie przeprowadzali abstrakcyjne wywody, 
on bulgotał, toczył pianę; życie Rozanowa to ślinienie, nieistnienie; to wyślizgane mydło, 
nie myśl30.

W podobnym tonie pisał o Rozanowie Bierdiajew. Jego interpretacja wprowadza 
ponadto kolejną interesującą myśl:

Trudno oddać swoimi słowami myśli Rozanowa. Zresztą nie ma u niego żadnych myśli. 
Wszystko zawiera się w organicznym życiu słów i nie może być od nich oderwane. Słowa 
nie są u niego symbolami myśli, ale ciałem i krwią. (…) Pisarstwo jest dlań biologiczną 
funkcją jego organizmu. On nigdy nie sprzeciwia się żadnemu ze swoich biologicznych 
procesów, on je nieprzerwanie zanosi na papier, przelewa nań potok życia. Czyni to Roza-
nowa całkowicie wyjątkowym, niebywałym zjawiskiem, do którego trudno podejść ze zwy-
kłymi kryteriami. (…) Rozanow – to jakaś pierwotna biologia, przeżywana jako mistyka. 
Rozanow nie boi się sprzeczności, ponieważ sprzeczności nie boi się biologia, a lęka się 
ich tylko logika. Gotów jest odrzucić na kolejnej stronie to, co powiedział na poprzedniej, 
zachowując jedność procesu życiowego, a nie logicznego. (…) Według niego sam potok 
życia w swojej mocy to Bóg31.

Ciekawe interpretacje Struwego oraz Bierdiajewa są oczywiście trafne, ponieważ 
Rozanow rzeczywiście starał się unieważnić różnicę między myśleniem a ciałem. Ich 
słuszność ma jednak ograniczony zakres. Rzecz w tym bowiem, że nie wyczerpują 
one istoty fenomenu Rozanowa, ponieważ „naturalizują” jego myślenie, zatracając 
tym samym jego wymiar ontologiczny. Bliższy prawdy był oczywiście Bierdiajew, 
mówiący o „biologii przeżywanej jako mistyka”, ale i jego sformułowanie okazu-

28 Tamże, s. 385.
29 Tamże, s. 387.
30 A. Bieły, Rozanow, przeł. P. Nowak, [w:] W. Rozanow, Odosobnione, przeł. I. Kania, P. Nowak, 

Warszawa 2014, s. 8.
31 Н.А. Бердяев, О „вечно бабьем” в русской душе, dz. cyt., s. 41–42.
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je się nieprecyzyjne. Ponownie w samo sedno trafi a tu metafora „drzewa życia”. Jego 
podstawą jest biologia, drzewo to żyje podobnie jak każdy inny organizm, ale nie 
sposób zredukować je do biologii. Drzewo to miał zasadzić Bóg, stwarzając świat 
i życie na nim. W jego ziarnie był zawarty cały jego przyszły rozwój. Drzewo to 
rośnie ku Bogu, jego wierzchołki pną się ku niebu, gdyż pragnie ono powrócić do 
swojego źródła. Tak aby zamknął się eschatologiczny krąg bytu. Drzewo życia to 
samo istnienie. Sam czasownik „jest”, który rośnie i dąży do zachowania własnej 
istoty. Dąży do tego, aby b y ć dalej. I właśnie z tym „drzewem” utożsamił się Roza-
now. Wyrazem tej właśnie perspektywy było jego myślenie. To nie Rozanow myślał. 
To myślało w nim i poprzez niego drzewo życia, które wyrosło w jego ciało. Którym 
Rozanow był. Dlatego nie należy tu mówić o biologii, ale o ontologii. To nie ontolo-
gia została przezeń zredukowana do biologii, ale biologia do ontologii. Niech więc 
myśli płyną jak chcą – należy im na to pozwolić i nie kontrolować ich. Ponieważ to 
nie są „po prostu” myśli. Nic tu nie jest „po prostu”. To rośnie „drzewo życia”. Każda 
myśl jest jego kolejnym atomem, kolejną gałęzią, kolejnym liściem. To czysta on-
tologia. Czyste widzenie świata w horyzoncie słowa „jest”. Można by tu powtórzyć 
znane twierdzenie Parmenidesa z Elei: „Tym samym jest myślenie i bycie”32. Tak 
więc trzeba dać drzewu rosnąć. Trzeba pozwolić mu być:

W takim razie pokłońcie się wszyscy „Rozanowowi”, za to, że, by tak powiedzieć, „rozbiw-
szy” jajka różnych niosek – gęsie, kacze, wróble – kadeckie, czarnosecinne, rewolucyjne – 
wylał je „na jedną patelnię”, ażeby nie dało się już rozróżnić między „prawym” i „lewym”, 
„czarnym” i „białym” – na tle,  które ze swej  istoty jest  kłamliwe i  wstrętne… 
I zrobił to z okrzykiem:

– Ze mną jest Bóg.
Nikomu by się to nie udało. Albo udałoby się fałszywie i nieudanie. Mój „sukces” po-

lega na tym, że ja naprawdę nie potrafi ę rozróżniać między „czarnym” i „białym”, wszela-
ko nie z głupoty czy naiwności, lecz dlatego, że stamtąd, „gdzie szybują anioły”, w istocie nie 
widać, „gdzie Himalaje, gdzie grzbiety Uralu”, gdzie „Morze Kaspijskie”, a gdzie „Czarne”33.

Z miejsca, w którym „szybują anioły”, treść poszczególnych myśli przestaje mieć 
znaczenie. Liczy się tylko to, że myśli te s ą, że się „myślą” i w ten właśnie sposób 
– żyją. Nośnikiem życia i istnienia okazuje się zaś płeć. To z niej rodzą się myśli. 
A zatem myśli są inną postacią nasienia, a teksty – ejakulacją:

Wyraźnie, niemal przez skórę czuję, że „pot ze mnie wyszedł” i jestem zmęczony (pro-
mienieję i jestem zmęczony), że się „narodziło”, „urodziłem”, że „wyszło ze mnie nasienie” 
– i będę teraz spał, aż do zbierze się nowe nasienie.
(…)
Mój pot – to moje nasienie. A nasienie – to słowo przyszłości i wieczności.
(…)

32 Fragment B3.
33 W. Rozanow, Opadłe liście, dz. cyt., s. 333.
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Nasienie – to życie. I przekazałem część mojego życia… nawet nie czytelnikowi, ale „w po-
wietrze”, „w przestrzeń”. Ale z pomocą techniki drukarskiej ta „część mojej duszy” przenik-
nęła w czytelnika34.

Dlatego właśnie teksty Rozanowa miały wyrosnąć nie na „wodzie”, ale na „nasie-
niu”: „Wszystkie moje utwory to ciasto zarobione nie na wodzie ani nawet na oliwie, 
lecz na ludzkim nasieniu; jakże nie mielibyście płacić za nie drożej?”35. I nie ma w tej 
charakterystyce niczego zaskakującego. Nasienie jest „substancją” drzewa życia, 
a „literatura” wyrasta z nasienia tak samo jak ono. Słowo za słowem. Liść za liściem.

Najważniejsza była jednak sama „hermeneutyczna” decyzja Rozanowa, aby owe 
myśli, które od lat „chłopięcych” szeptał mu na ucho Bóg i które płynęły w jego 
duszy bez końca, zacząć zapisywać. A zatem – zapisać swoje własne życie. Wszystko, 
co zjawia się w duszy: „wykrzykniki, westchnienia, pół-myśli, pół-uczucia”. Wszyst-
kie te przelotne myśli, mgnienia, pomyślenia… Pojawiające się – i chwilę później 
znikające. Całe życie duszy, czyli – życie po prostu. Takim, jakie ono jest. Takim, 
jakie żyje. Innymi słowy – zapisać w s z y s t k o: „Każde poruszenie duszy łączy się 
u mnie z w y p o w i a d a n i e m. A każdą wypowiedź chcę nieodmiennie z a p i s a ć. 
To instynkt”36. „Każde” – mogło jednak oznaczać również: prywatne, intymne, 
wstydliwe i banalne… Rozanow nie czynił jednak wyboru. „Wszystko” znaczyło 
wszystko:

Trzeba zauważyć, że sama m e t o d a zastosowana w  t y c h książkach polega na rozmyśl-
nym braku „wyboru”, „selekcji”, wybierania tego tylko, co „dobre” albo „mądre”, „ciekawe” 
itd., a zatem na p r z e l e w a n i u  n a  p a p i e r (a następnie oddawaniu bez jakichkol-
wiek zmian do druku) sumy wszystkiego (w języku), co wydarzyło się w ciągu roku. 
W ten sposób w pełni widzialne staje się to, co wewnętrznie-przeżyte, mądre, głupie, 
haniebne, cnotliwe, zwykłe. Bardzo wiele miejsc mnie samemu było niezwykle t r u d n o 
d a ć  d o  d r u k u – chodzi mi o miejsca najintymniejsze, subtelne, a z drugiej strony, 
najordynarniejsze (o pieniądzach), pojedyncze. A l e  z m u s i ł e m  s a m e g o  s i e b i e. 
Oczywiście z łatwością potrafi łbym dokonać „wyboru”. Ale wtedy byłaby to nie „dusza”, ale 
„literatura”37.

A zatem należało się obnażyć. Wystąpić w druku… „bez kalesonów”38. „Roze-
brać się” na papierze39. Dlatego też Rozanow wyznawał: „Znalazłem się jak gdy-
by w łaźni, na golasa”40. I pośród „opadłych liści” można natknąć się na fragmenty 
całkowicie intymne, prywatne. Szczególnie wyróżniał Rozanow pod tym względem 
prywatne listy, które otrzymywał od różnych osób, a następnie publikował, nie pyta-

34 В.В. Розанов, Последние листья, Москва 2000, s. 87–88.
35 W. Rozanow, Opadłe liście, dz. cyt., s. 385.
36 В.В. Розанов, Листва, Москва–Санкт-Петербург 2010, s. 32.
37 В.В. Розанов, Сахарна, dz. cyt., s. 8.
38 W. Rozanow, Opadłe liście, dz. cyt., s. 264.
39 Olga Matich nazwała to „retorycznym ekshibicjonizmem”. О. Матич, Эротическая утопия: 

новое религиозное сознание и fi n de siècle в России, Москва 2008, s. 256.
40 W. Rozanow, Opadłe liście, dz. cyt., s. 112.
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jąc nadawcy o zgodę. Ponieważ właśnie one miały być najbliższym ideału wyrazem 
życia duszy – prywatnego, nieliterackiego, niegazetowego, a więc prawdziwego.

W zbiorach znalazły się jednak nie tylko intymne rzeczy: „Ale do tego koszy-
ka, Wasiliju Wasiljewiczu, oprócz liści wpadło także zaschnięte błoto ulic, różne 
śmieci – takie żałosne”41 – napisał jeden z czytelników. Rozanow odpowiadał na to: 
„Skoro wszystko to jest we mnie – niech będzie również na papierze; nie należy być 
w książce lepszym niż w rzeczywistości”42. Wspomniane „śmieci” to przede wszyst-
kim fragmenty, w których Rozanow wdaje się w polityczne spory, pisze trywialne 
komentarze do bieżących wydarzeń albo angażuje się w niewybredną polemikę 
z oponentami. I wtedy „opadłe liście” – jak zauważył Andriej Siniawski – prze-
kształcały się w „gazetę”43. Myśliciel przyznawał jednak tym „gazetowym” myślom 
takie same prawa, jak i całej reszcie. Były one bowiem równoprawnymi elementami 
„życia duszy”. Dlatego też, jak wyrażał się Rozanow, literatura ściśle przylegała do 
jego ciała – była niczym… spodnie: „Czuję literaturę, jakby to były moje spodnie. 
Jest tak samo blisko i jest tak samo «własna»”44. Literatura była więc częścią jego 
samego, a nie „miejscem”, które leży gdzieś na zewnątrz i do którego „zagląda się” 
raz na jakiś czas. Literatura była w nim, a on w niej. I to od zawsze: „Moja litera-
tura (…) to «mój dom», do którego nigdy nie «przychodziłem», ale zawsze w nim 
mieszkałem i zapewne nieświadomie się urodziłem”45. I jak zobaczymy – będzie 
mu towarzyszyła aż do samej śmierci. O tym, że „literatura” była przy Rozanowie 
zawsze i wszędzie, świadczą również lakoniczne zapiski, znajdujące się pod niektó-
rymi fragmentami i odnotowujące okoliczności ich powstania: „jadąc do sklepu”, 
„przy porządkowaniu pocztówek kupowanych w studenckich czasach”, „idąc do 
lekarza”, „podczas kolacji na daczy”, „w dorożce”, „przy skręcaniu papierosa”, „ran-
kiem, przy myciu”, „przy warcabach z dziećmi”, „jedząc arbuza”, „w foyer teatru, 
wychodząc”46… Powyższe „okoliczniki” wskazują na to, że „fi lologiczna translacja” 
„przelotnych” myśli na słowa powinna się dokonywać bez przerwy. Albowiem „li-
teratura” tworzy się wszędzie i bez ustanku. Rozanow odczuwał jej permanentną 
obecność: „Stanowczo nie mogę zatrzymać się ani powstrzymać od wypowiadania 
własnych myśli (od ich zapisywania); wszystko zaś, co mi w tym przeszkadza, od-
rzucam niecierpliwie (sprawy życiowe) albo wypuszczam z rąk (książki)”47. A za-
tem pisanie wieczne, nieskończone, nieprzerwane – ponieważ pisanie to życie. Ży-
cie było pisaniem, a pisanie życiem:

Cała osobowość i całe życie przekształcone w literaturę…
Nie przekształcone: coś innego. Oto – „żyję”, oto – (j a) „ja” marzę, wierzę…

41 В.В. Розанов, Мимолетное, dz. cyt., s. 265.
42 Tamże, s. 266.
43 А. Синявский, „Опавшие Листья” В.В. Розанова, dz. cyt., s. 144.
44 W. Rozanow, Opadłe liście, dz. cyt., s. 161.
45 В.В. Розанов, Сахарна, dz. cyt. s. 226.
46 W. Rozanow, Opadłe liście, dz. cyt., s. 49, 109, 154, 169, 257, 335, 371, 486.
47 W. Rozanow, Odosobnione, dz. cyt., s. 130.
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I całe to „ja” oraz „życie” zostało przeniesione przez jakiś prąd „do literatury” – i na tej 
„płycie”, „zewnętrznie” doskonale odzwierciedlono to, co „jest” i „żyje” t u t a j.
Jedyny przypadek, w którym „podmiot” i „przedmiot” połączyły się. Jedność (stąd moje 
określenie: „spodnie”).
Każdy inny – „tworzył”. Ja zaś nigdy nie „tworzyłem”: nigdy nie istniał żaden plan „moje-
go utworu”. Nigdy nie „wymyślałem”. „Obmyślanie” było mi całkowicie obce („nie umiem 
sobie wyobrazić”).
Żył…
Ja…
I to w s z y s t k o. Dlatego myślę, że „całego człowieka” można znaleźć tylko „w moich 
dziełach”48.

Przyjrzyjmy się jeszcze, jak wyglądał ów proces „fi lologicznej translacji”. Jak to 
się działo, że „życie duszy” stawało się „literaturą”. Rozanow mówił w tym kontekście 
o „«rękopiśmienności» duszy”49 – metafora ta miałaby wskazywać na swoisty splot 
„duszy” i „języka”. Aby jednak wyjaśnić sam „mechanizm” wspomnianej „translacji” 
albo splatania „warkocza” z myśli i słów, Rozanow wielokrotnie wspominał o „mu-
zyce”, którą miał bardzo często słyszeć w swej duszy:

Pamiętam jeszcze z czasów s p r z e d  g i m n a z j u m stany ekstatyczne, kiedy prawie pła-
kałem, słysząc tę d o c h o d z ą c ą  s k ą d ś muzykę, która obiektywnie nie istniała, lecz była 
w mojej duszy. Wraz z nią albo raczej w niej coś się wlewało do mej duszy, i równocześnie 
z tym jak ucho słyszało muzykę, chciałem wypowiadać słowa, a w słowa „skądś” wnikała 
myśl, myśli, ich niepoliczalny rój „w  t e j  w ł a ś n i e  c h w i l i” zrodzony, rodzący się, 
przylatujący, umierający albo raczej (jak ptaki) znikający na niebie50.

Wspomnianą „muzykę” słychać więc wtedy, kiedy łączą się ze sobą myśl i sło-
wo. To właśnie ich zjednoczenie, stopienie się powoduje, że „wybrzmiewa” muzy-
ka. Muzyka pojawia się, gdy myśli samoistnie układają się w słowa. Stąd też: „Nie 
każdą myśl da się zapisać; da się – tylko jeśli jest muzykalna”51. Dusza jest przeto 
muzyką, a instrumentami, które ją odgrywają, są słowa i myśli. Ich współbrzmienie 
tworzy melodię, harmonię, a ta właśnie jest literaturą. Wystarczy tylko przenieść 
„na papier” samoistnie wypowiadające się słowa. Tak więc muzyka zjawia się w tym 
samym momencie, w którym dokonuje się tworzenie – w którym myśli stają się 
słowami, a słowa myślami. Muzyka gra więc wtedy, kiedy dusza „porusza się”, żyje. 
A życie równa się tworzeniu w najbardziej elementarnym sensie: mikroskopijne-
mu „poruszeniu” duszy powołującemu do istnienia myśl i słowo. Życie to przyrost 
drzewa życia o kolejny „milimetr”, powiększenie się bytu o kolejny „atom”. Litera-
tura zatem wyrasta wprost z tego drzewa: „Szum, wietrze, nieś liście. A ty, pisarzu, 
niczym drzewo życia ródź wciąż nowe i nowe listowie”52. Literatura to drzewo ży-

48 В.В. Розанов, Мимолетное, dz. cyt., s. 91.
49 W. Rozanow, Opadłe liście, dz. cyt., s. 112.
50 Tamże, s. 226.
51 Tamże, s. 257.
52 В.В. Розанов, Сахарна, s. 35.
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cia, które mówi i na którym słowa rodzą się niczym liście. A kiedy bierzemy długo-
pis do ręki – opadają, zapełniając „koszyki” białych stronic. Literatura przypomina 
więc zielnik, w którym uwieczniamy niby listowie – myśli, myślątka, pół-myśli.

Rozanow zatem nie tworzył literatury, ale b y ł literaturą: „Myślę, że nie narodził 
się jeszcze człowiek, którego o s o b a  w  c a ł o ś c i stałaby się «literaturą», którego 
całe istnienie pomieściłoby się w «literaturze»”53. Oznacza to, że w gruncie rzeczy 
„literatura” zostaje tu przezwyciężona. Rozanow wychodzi poza jej granice:

(…) niekiedy mi się zdaje, że zachodzi we mnie rozkład literatury, samej jej istoty. I że to, 
być może, jest moim „emploi” na tym świecie. (…) Wprowadziłem do literatury to, co 
najbłahsze, ulotne, niedostrzegalne poruszenia duszy, pajęczynki bytu. Mniemanie wszak-
że, iż stało się tak wskutek mojego „zachcenia”, byłoby absolutnie błędne. Istota rzeczy jest 
o wiele głębsza, o wiele lepsza, ale też o wiele straszniejsza (dla mnie): nieskończenie strasz-
na i smutna. Oczywiście, nie było jeszcze przykładu, więc powtórzenie go w świecie jest 
niepodobieństwem – żeby w tejże chwili, gdy płyną łzy i dusza rwie się na strzępy, mógł po-
słyszeć uchem nieomylnym, że płyną one literacko i muzykalnie, tak że tylko „siadać i za-
pisywać”: a przecież tylko dlatego zapisywałem (…). To coś tak monstrualnego, że Neron 
by pozazdrościł; i „wybaczalnego”, choćby dlatego, że to fatum. Ale czy wybaczalnego?... 
Zostawmy jednak grzechy: tym sposobem oczywisty jest u mnie kres literatury, literacko-
ści, jej istoty – jako potrzeby odzwierciedlania i wyrażania54.

Przezwyciężając „w Rozanowie” swój literacko-fi lologiczny wymiar, literatu-
ra staje się ontologią. Albowiem pod powierzchnią „życia” skrywa się oczywiście 
„wielkie BYĆ”55, „czyste istnienie”, o którym Rozanow pisał już w O rozumieniu. 
Życie zawiera w sobie ontologiczny archi-egzystencjał „jest”. Tak więc „opadłe li-
ście” stają się nową formą ontologii. Ontologicznym językiem bycia samego. To by-
cie mówi. Należy się zatem wystrzegać podstawowego błędu popełnianego przez 
większość piszących o Rozanowie, którzy zarzucali mu skrajny subiektywizm. Ow-
szem, „opadłe liście” są skrajnie subiektywnym wyrazem duszy Wasilija Rozanowa, 
ale podobna perspektywa w żadnym wypadku nie wyczerpuje istoty rzeczy. Chodzi 
bowiem o to, że w sobie samym, we własnej „subiektywności” Rozanow rozpoznał, 
by tak rzec, „substancję” drzewa życia. Sam jego miąższ. Uznał się przeto nie tylko za 
jedno z nieskończenie wielu odgałęzień drzewa życia, ale także poszedł o krok dalej 
– właśnie ku samej „tkance” drzewa. „Tkance”, która jest życiem oraz „budulcem” 
wszystkich żywych istot, a także ich ontologiczną podstawą – samym „j e s t”. Mu-
zyka wybrzmiewająca w duszy to głos bycia. I właśnie w tym kroku subiektywizm 
zostaje przekroczony na rzecz perspektywy ontologicznej. Pisząc o sobie, Rozanow 
pisał o „tkance” drzewa życia. I dlatego „opadłe liście” powinien „stworzyć” każ-
dy: „Na dobrą sprawę każdy powinien napisać własne Odosob[nione]. Jest to jedyne 
dziedzictwo jakie pozostawia światu”56. I powinien to uczynić nie po to, aby dać wy-

53 Tamże, s. 225.
54 W. Rozanow, Opadłe liście, dz. cyt., s. 221–222.
55 В.В. Розанов, Мимолетное, dz. cyt., s. 331.
56 В.В. Розанов, Сахарна, s. 25.

PROOF

Plik do indeksu



Drzewo życia. Fenomen Wasilija Rozanowa170

Plik do indeksu

raz własnemu „ego”, ale dlatego, że jego życie przynależy do drzewa życia. Powinien 
przełożyć własne życie i bycie na słowa. W ten sposób zdaniem Rozanowa udaje się 
też paradoksalnie przezwyciężyć własną samotność:

Lewin słusznie zarzuca mi mój „egoizm”. To oczywiście prawda. I nawet jest powód, dla 
którego pisałem (piszę) Odosobnione: pisałem (piszę) powodowany głęboką tęsknotą, by 
jakoś rozerwać ów pierścień odosobnienia (…). Pierścień, w którym zamknięto mnie 
w chwili narodzin57.

Mechanizm przezwyciężenia osamotnienia jest więc paradoksalny: należy się 
zanurzyć we własne „ja” i pisać tylko o nim, aby właśnie w ten sposób wyjść poza 
nie58. Rzecz w tym bowiem, że każdy z nas posiada swoje własne „ja”. Każdy jest „ja”. 
A więc zagłębiając się w moje „ja”, tym samym wychodzę naprzeciw twojego „ja”. 
Ponieważ moje „ja” i twoje „ja” są takie same. Istnieją w ten sam sposób, są tak samo 
samotne. I na tej właśnie drodze spotykają się ze sobą, przełamując osamotnienie. 
Subiektywizm zawala się tu pod swoim własnym ciężarem. Ma jednak rację Wikto-
ria Krzemień, że bardziej od możliwego dialogu z „drugim” interesował Rozanowa 
dialog z Bogiem59. On zaś możliwy był, zdaniem myśliciela, właśnie w samotności. 
Tak więc nie zawsze dążył Rozanow do jej przekroczenia.

Oprócz literatury Rozanow „przezwycięża” także fi lozofi ę – niejako samemu 
się nią stając. Klasyczny dyskurs fi lozofi czny o bycie, Bogu i człowieku myśliciel 
interioryzuje we własnym wnętrzu. Filozofi ą jest odtąd jego dusza i ciało – a ich 
poruszenia stają się myśleniem. Rozanow jest fi lozofi ą w takim samym stopniu jak 
literaturą. Obie podlegają dekonstrukcji – zresztą dotyczy to wszelkich możliwych 
dyskursów. Również wszelkie różnice między nimi w „opadłych liściach” znikają. 
Zostaje nagie pismo, które okazuje się realizacją „archi-pisma” czy też „pra-pis-
ma” [archi-écriture], które postulował Jacques Derrida. Pisma, które znosi wszelkie 
różnice, ponieważ samo jest działającą różnicą. Jest quasi-transcendentalną prze-
strzenią wszelkiego myślenia, mówienia i pisania. I niepodobna znaleźć się poza 
nim. Jak głosi słynne twierdzenie Derridy: „Nie istnieje poza-tekst  [Il n’y a pas 
de hors-texte]”60. A zatem istnieje tylko „tekst”, wszystko ma charakter „tekstualny”. 
Tekst, jak okiem sięgnąć. Oczywiście, i podobnie jak w przypadku Derridy, „wyj-
ście poza literaturę” oznaczało poszerzenie jej granic – w nieskończoność. Zauważył 
to Wiktor Szkłowski: „Książka Rozanowa [Opadłe liście – M.M.] była bohaterską 
próbą wyjścia poza literaturę, «wypowiedzenia się bez słów, bez formy»; książka ta 
była piękna, ponieważ stworzyła nową literaturę i nową formę”61. To literatura i for-
ma, która zamierzała objąć „wszystko” i powiedzieć „wszystko”. Literatura wielka jak 
świat i obszerna jak życie. A także wychodząca poza właściwą sobie estetyczność: 
„«Artystyczność» zawsze była dla mnie najmniej ważna i chłodna estetyka nie prze-

57 W. Rozanow, Opadłe liście, dz. cyt., s. 21.
58 А. Синявский, „Опавшие Листья” В.В. Розанова, dz. cyt., s. 133.
59 W. Krzemień, Filozofi a w cieniu prawosławia, dz. cyt., s. 87.
60 J. Derrida, O gramatologii, przeł. B. Banasiak, Warszawa 1999, s. 217.
61 В.Б. Шкловский, Розанов, [w:] В.В. Розанов: Pro et contra, dz. cyt., ks. 2, s. 326.
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nika ani jednej z moich stron”62. Literatura wypływająca bezpośrednio z „procesu 
życiowego”63.

Interioryzacja „platformy hermeneutycznej” w samym siebie, „w Rozanowie”, 
pociągnęła więc za sobą fundamentalną konwersję ontologiczną. Rozanow zaiste 
uczynił krok, jakiego nie uczynił nikt dotychczas. Samego siebie przekształcił w fi lo-
zofi ę i literaturę. A jednocześnie stał się ich „obiektem”, „przedmiotem”, „tematem”. 
Pisząc o sobie, uprawiał fi lozofi ę i literaturę jednocześnie. A zarazem – wychodził 
poza nie.

Miało to również konsekwencje „teologiczne”. Uznając samego siebie za posa-
dzone przez Boga drzewo życia, na dobrą sprawę niwelował dystans między sobą 
samym a Bogiem. Bóg nie był już odległym sędzią, niedoścignionym ideałem, nie-
skończonym absolutem. Bóg stawał się bliski, dostępny. Na gruncie myśli Rozanowa 
jest to zresztą całkowicie zrozumiałe. Jeśli bowiem: „Życie, całe życie, wszelkie życie 
– jest boskie”64, to Boga należy doszukiwać się właśnie w życiu. A najbliżej nam do 
własnego życia. I właśnie tam Rozanow odnajdywał Boga. Działo się to zwłaszcza 
w chwilach samotnych, w momentach odosobnienia, kiedy intymny puls życia sta-
wał się najwyraźniejszy, najlepiej słyszalny:

Boże, Boże: kiedy leżysz nocą w łóżku i wokół nie ma żadnego światła, tzn. żaden wi-
dzialny przedmiot nie wpada w oko, (…) Bóg przychodzi we mgle i ogrzewa duszę aż do 
fi zycznego odczucia ciepła pochodzącego od Niego – i wzywasz Go, i słyszysz Go, i On 
wiecznie t u  j e s t65.

Bóg stawał się jednocześnie niewidzialny i wszechobecny. Niczym powietrze. 
Bóg krył się w samym życiu, w samej jego tkance. Był samym „jest”. Obecny wszę-
dzie i we wszystkim. I właśnie dlatego „opadłe liście” – ów sejsmograf poruszeń 
duszy – nazywał Rozanow „świętymi”. Ponieważ jeśli Bóg był dla Rozanowa powie-
trzem, to pisanie okazywało się oddechem. Funkcją organizmu. I zaiste jego liście 
były „święte”, były nowym „pismem świętym”, ponieważ boskim był sam proces ży-
cia, samo jego wzrastanie. Każdy atom życia. Każdy drobiazg i poruszenie. Płynąca 
bez końca muzyka myśli układających się w słowa. Wszędzie tutaj przebywał Bóg. 
Zaznaczając swoją dyskretną obecność w słowie „jest”. Dlatego też: „Lepiej mi same-
mu, bo gdy jestem sam – jestem z Bogiem”66 – pisał Rozanow. Wtedy bowiem „je-
stem” najbardziej. Jestem sam na sam z własnym „jestem”. A poprzez nie – z Bogiem. 
I ów Bóg jest „mój” – tak samo jak „moim” jest moje własne „jestem”:

62 В.В. Розанов, Загадки русской провокации, dz. cyt., s. 423.
63 Aleksander Nikolukin dostrzegł w tym wcześniejszą o dziesięć lat od Jamesa Joyce’a próbę opisu 

„strumienia świadomości”. А. Николюкин, Розанов, dz. cyt., s. 6.
64 В.В. Розанов, Сахарна, dz. cyt., s. 149.
65 Tamże, s. 47.
66 W. Rozanow, Pół-myśli, pół-uczucia, dz. cyt., s. 73.
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Ostatecznie Bóg to moje życie.
Żyję tylko dla niego, przez Niego. W oderwaniu od Boga mnie nie ma.
Czym jest dla mnie Bóg? Czy się Go boję? Ani trochę. Że ukarze? – Nie. Że da mi życie 
wieczne? – Nie. Że On mnie żywi? – Nie. Że istnieję dzięki Niemu, że mnie stworzył? – Nie.
Czymże więc jest On dla mnie?
Jest moim wiecznym smutkiem i wieczną radością. Szczególną, z niczym nie mającą związ-
ku.
(…)
Mój Bóg jest osobliwy; jest tylko m o i m Bogiem i niczyim innym. Jeśli by był „jeszcze 
czyimś”, nie zaznałbym go, nie interesowałby mnie.
„Mój Bóg” to moja nieskończona intymność, moja nieskończona jednostkowość67.

I Bóg przejawia się wszędzie, gdzie przejawia się życie i gdzie przejawiam się „ja”. 
Wszędzie, gdzie przejawia się „jest”. We wszystkim, co „jest”, ponieważ wszystko 
wyrosło z Bożego nasienia. Bóg jest wszędzie. Bóg jest… na ulicy:

I oto starość. Wlokę się po ulicy. Ciemno w oczach i w duszy. Ale słoneczko grzeje plecy.
Jak dobrze, że grzeje. Skąd wzięło się słoneczko? I poranek, i ulica wydają mi się zaczaro-
wane.
(…) Teraz, na stare lata, wszystko wydaje mi się cudowne i niezwyczajne. „Trudno uwie-
rzyć, że JEST”.
I za wszystko dziękuję Bogu. Dziękuję za „że JEST”.
Niech więc moim słowem będzie: BÓG NA ULICY68.

Ponownie nie implikuje to jednak ścisłego panteizmu, ponieważ Bóg obecny jest 
we wszystkim nie we własnej osobie, ale poprzez swoje nasienie. Zawiera ono w peł-
ni istotę Boga, niesie w sobie boską iskrę życia i istnienia, ale nie jest samym Bogiem. 
Drzewo życia wyrasta z Boga, ale nim nie jest.

Innymi słowy, Rozanow w swojej duszy restytuował raj: „Przechadzam się po 
własnej duszy jak po rajskim ogrodzie”69. Spacerował, przyglądając się, co w niej 
rośnie. A rosły myśli: „myśli nasze są jak trawa – rosną i umierają”70. Poza dobrem 
i złem. Poza grzechem i przed grzechem. Albowiem wszystko jest „dobre” – cały 
byt, całe istnienie. Dlatego można spacerować po trawie nieobutym i w kalesonach. 
Wstydu nie ma. Oto raj. I dlatego „opadłe liście” możemy nazwać „formą Adama”71.

Z absolutnego prymatu ontologii wynikało więc również odrzucenie moralno-
ści. Ten krok ponownie zbliża Rozanowa do Nietzschego, piszącego o sferze „poza 
dobrem i złem”. Różni ich jednak to, że dla Nietzschego był to projekt, który należało 
zrealizować w samym sobie, wywalczyć w boju ze „zdegenerowaną” kulturą, prze-
zwyciężając zakorzenione nawyki. Rozanow tymczasem nie musiał niczego prze-
zwyciężać, nie musiał o nic walczyć. On żył w sferze poza dobrem i złem, jak gdyby 

67 Tamże, s. 73.
68 В.В. Розанов, Мимолетное, dz. cyt., s. 132.
69 В.В. Розанов, Сахарна, dz. cyt., s. 43.
70 Tamże, s. 34.
71 В.В. Розанов, В нашей смуте, dz. cyt., s. 362.
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było to coś oczywistego. Rósł w niej niczym drzewo. I nigdy do niej nie dochodził 
– żył tam od zawsze. Jak gdyby urodził się w raju. I była ona dlań tak oczywista jak 
powietrze:

Jeszczem nie taki nikczemnik, żeby myśleć o moralności. Z milion lat już przeszło, nim 
moją duszę wypuszczono, aby pospacerowała sobie po jasnym świecie; i ni stąd, ni zowąd 
miałbym jej powiedzieć: duszyczko, pamiętaj tylko, żeby spacerować „stosownie do mo-
ralności”?
Nie, powiem jej tak: spaceruj sobie, duszyczko, spaceruj sobie, najmilsza, spaceruj, moja ty 
śliczna, jak tylko potrafi sz. A wieczorem pójdziesz do Boga72.

A zatem miało to konsekwencje nie tylko „literacko-fi lozofi czne”, ale także cał-
kowicie praktyczne. Oznaczało afi rmację życia jako takiego, wielkie „tak” powie-
dziane życiu i światu: „Moja dusza – to wieczna afi rmacja”73. Życie jednak nie jest 
bezosobowe, lecz zawsze przynależy do kogoś. Jest „czyjeś”, a zatem jest prywatne. 
I właśnie tej prywatności afi rmacja dotyczyła przede wszystkim. Oto nowe słowo 
nowego proroka:

Czy chcecie, narody, żebym oznajmił wam prawdę piorunującą, jakiej nie mówił nigdy 
żaden z proroków?...
– No? No? Pssst…
– Otóż: życie prywatne jest ponad wszystko.
– He, he, he, he! Ha, ha, ha, ha! He, he, he!...
– Tak, tak! Nikt jeszcze tego nie mówił, ja jestem pierwszy. Po prostu – siedzieć w domu 
i choćby dłubać w nosie, gapiąc się na zachód słońca.
– Ha, ha, ha!...
– Tak, właśnie; to jest p o w s z e c h n i e j s z e od religii… Wszystkie religie miną, a to po-
zostanie. Po prostu – siedzieć na krześle i patrzeć w dal74.

Rozanow proponuje tym samym własną odpowiedź na tradycyjne pytanie fi lo-
zofi i rosyjskiej „co robić?”. Brzmi ona nieco inaczej niż u większości rosyjskich my-
ślicieli:

– „Co robić?” – zapytał niecierpliwy młodzieniec z Petersburga.
– Jak to „co robić?”: kiedy jest lato – myć jagody i gotować konfi tury, a kiedy zima – pić 
z tymi konfi turami herbatę75.

Pić herbatę z konfi turami, ale w perspektywie ontologicznej – tak brzmi nowe 
przykazanie Rozanowa. Oto droga do „zbawienia”. Innej nie będzie. Aby jednak pić 
„herbatę z konfi turami”, potrzebne są… pieniądze. Absolut graniczy przeto bezpo-
średnio z banałem:

72 W. Rozanow, Pół-myśli, pół-uczucia, dz. cyt., s. 80.
73 В.В. Розанов, Последние листья, dz. cyt., s. 101.
74 W. Rozanow, Pół-myśli, pół-uczucia, dz. cyt., s. 78.
75 В.В. Розанов, Религия и культура, dz. cyt., s. 211.
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Skrobiesz linijki… Myślątka, pół-myślątka… I nagle spostrzegasz, że zebrało się „25 rub.”.
Za 25 r. kupisz „dużo rzeczy”:
½ f. herbaty – 1 r. 20 k.
10 f. cukru – 1 r. 50 k.
Kiełbasa, ser i reszta – nie więcej niż 3 r.
„CO z nimi robić?!” NIE WIADOMO, na co wydać te „25 rub.”. Można nawet pomyśleć 
o kaloszach dla Wasilija.
Oto co znaczy „25 r.”: pożytek, radość, dwa dni syci. I tak wesoło, przez dwa dni wspólne 
pogaduszki przy herbacie. Tak, za te „25 r.” kupiłem jeszcze cudowne jabłka kandil za 1 r. 
80 k.
A teraz: czy z tą radością i pożytkiem, po prostu z sytością za stołem można porównać 
„myśli” i „myślątka”, które zapisałem: „może polityka skręci w lewo”, a „może jednak skręci 
w prawo”76.

Nie ma tu jednak żadnej sprzeczności. „Absolut” kryje się w „tkance” życia, która 
mieści w sobie wszystko. I Boga, i krymskie jabłka kandil…

A zatem – zapisać swoje własne życie. Przekroczyć różnicę między językiem 
a życiem, językiem a myśleniem, językiem a ciałem, językiem a Bogiem… Zapisać 
wszystko. Ruch ręki Rozanowa jest ruchem niwelującym różnice. I dotyczy to nie 
tylko „fi lologii”, ale także różnic „wewnątrzświatowych”. „W Rozanowie” znikają 
bowiem również różnice między myśleniem a byciem, literaturą a fi lozofi ą, cia-
łem a duszą, człowiekiem a Bogiem. Wychodzi on poza dobro i zło, a także prawdę 
i fałsz. Rozanow wykracza więc poza naturę ludzką. Zaiste nie był… człowiekiem, 
ale nadczłowiekiem albo podczłowiekiem. Z genialną intuicją pojęła to wszystko 
Zinaida Gippius, pisząc, że Rozanowa nie wolno było traktować jak człowieka:

On do tego stopnia różnił się od innych ludzi, do tego stopnia przebywał nie wśród ludzi, 
ale obok nich, że prędzej można go nazwać „z j a w i s k i e m” niźli „człowiekiem”. A już 
w żadnym razie „pisarzem” – jaki z niego pisarz! Pisanie albo – wedle jego słów – „wy-
powiadanie” było u niego po prostu funkcją. Organizm oddycha i robi to nadzwyczaj do-
brze, prawidłowo oraz nieprzerwanie. W ten oto sposób Rozanow pisał – „wypowiadał” 
– wszystko, co odczuwał, i wszystko, co postrzegał w sobie, a postrzegał coś ciągle, z napiętą 
uwagą77.

Dalej Gippius wyznawała, że niekiedy „zapominaliśmy, ślepliśmy i zaczynali-
śmy traktować go jak zwykłego człowieka”78. A to był błąd. Takim samym błędem 
było też wypominanie mu „kłamstw” bądź „niemoralności”: „Nie ma sensu zarzu-
cać Rozanowowi «kłamstwa», «niemoralności» czy «lekkomyślności». To są n a s z e 
pojęcia”79. Nasze, czyli ludzkie. A Rozanow człowiekiem nie był. I chyba niekiedy 
sam to wyczuwał: „Drgnąłem. Tajemnicza myśl, że ja właściwe nie jestem «czło-

76 В.В. Розанов, Сахарна, dz. cyt., s. 207–208.
77 З.Н. Гиппиус, Задумчивый странник. О Розанове, [w:] В.В. Розанов: Pro et contra, dz. cyt., ks. 

1, s. 143.
78 Tamże, s. 173.
79 Tamże, s. 168.
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wiekiem», znowu mną wstrząsnęła”80. A jeśli był – to człowiekiem sprzed upadku. 
Adamem. „Na początku Bóg stworzył Rozanowa”81. A jeśli nie „Adamem”, to być 
może „nadczłowiekiem”: „W rzeczy samej czuję w niezmierzonej skromności swej, 
i im jestem skromniejszy – tym silniej to czuję, że jakoś przerosłem marny gatunek 
ludzki, tak w ogóle ograniczony, pozbawiony talentu”82.

Rozanow nie jest więc pisarzem ani fi lozofem. Rozanow j e s t literaturą i fi lozo-
fi ą. Przezwyciężoną literaturą i przezwyciężoną fi lozofi ą. Czystą ontologią. Uniwer-
salną hermeneutyką istnienia. Szeptem Boga. Drzewem życia, które mówi. I pisze. 
Na tym, właśnie na tym polega jego „f e n o m e n”.

I wszystko byłoby „pięknie”, gdyby nie… śmierć. Bo właśnie w Opadłych liściach 
(a w więc pierwszych książkach cyklu) Rozanow „przypomina sobie” o jej istnie-
niu83. Dotąd bowiem „nie zauważał” jej nieuchronnej obecności: „Sądziłem, że 
wszystko jest nieśmiertelne. I śpiewałem pieśni. Teraz wiem, że wszystko ma swój 
kres. I pieśń umilkła”84. Przyczyna była natury osobistej: jego żona Warwara Dmi-
triewna została dotknięta paraliżem, z którego nie wyleczyła się już do końca ży-
cia. Stąd też w Opadłych liściach myśliciel wyznawał: „Człowiek jest czasowy. Któż 
może znieść tę myśl… Och, jak pragnę wieczności”85. Z duszą wypełnioną bólem 
Rozanow zwracał się też niekiedy do Chrystusa-Pocieszyciela:

Jeśli tak: jeśli przyszedł On pocieszyć człowieka w cierpieniu, którego pominąć nie spo-
sób, pokonać nie sposób, a nade wszystko w owym przerażającym cierpieniu śmierci i jej 
zbliżaniu się…
Wtedy wszystko jest jasne. Wtedy Hosanna…
Ale czy tak właśnie jest? Nie wiem86.

Znamienne jest zwłaszcza owo „nie wiem”, świadczące, że Rozanow nie znaj-
duje tu odpowiedzi na problem śmierci. Trudno mu przyjąć, że jest nią Chrystus, 
od którego dopiero co z taką mocą się odżegnywał. Mimo to na kartach Opadłych 
liści Chrystus od czas do czasu się pojawia. Nie w pełni swej chwały jednak, ale 
raczej jako dyskretny cień, wątpliwość, znak zapytania lub wyrzut sumienia. Jako 
jeden z wielu liści. Zawsze w towarzystwie lub w cieniu śmierci, która spowoduje, 
że drzewo przestanie rodzić liście. Rozanow nie do końca ufa zdolności Chrystu-
sa do przezwyciężenia śmierci. Pamięta, że pisał o „spopieleniu” i „śmierci” świata 
w Chrystusie – i trudno mu wyrzec się tych myśli. Nie chodzi tu oczywiście o ślepy 
upór lub wierność swoim „poglądom”, ale o istotę samej „rzeczy”. Tak więc mamy 
tu raczej do czynienia z wahaniem się myśli Rozanowa, a nie „nawróceniem” na 

80 B.В. Розанов, Апокалипсис нашего времени, dz. cyt., s. 240.
81 В.В. Розанов, Мимолетное, dz. cyt., s. 50.
82 В.В. Розанов, Апокалипсис нашего времени, dz. cyt., s. 241.
83 O problemie śmierci u Rozanowa (w kontekście fi lozofi i Nikołaja Fiodorowa) piszę w artykule: 

М. Мильчарек, „Смерть! Где твое жало?”…, dz. cyt.
84 W. Rozanow, Opadłe liście, dz. cyt., s. 5.
85 Tamże, s. 136.
86 Tamże, s. 181.
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chrześcijaństwo. Ponadto Rozanow nie chce „życia wiecznego”, które Chrystus ofe-
ruje, ponieważ miałoby ono być abstrakcyjne, odcieleśnione, wydestylowane. Spe-
kulatywne jak martwy dogmat. Nieśmiertelności samej duszy, samego logosu Roza-
now nie pragnie, gdyż przypomina mu ona wieczność posągu lub idei. To dla niego 
nieśmiertelność samej śmierci. Dlatego też pisał: „Chcę przyjść «na tamten świat» 
z chusteczką do nosa. I to jest moje minimum”87. Zbawionym można być tylko z ową 
chusteczką, ale ona nie jest Chrystusowi potrzeba. Chrystusa obchodzi tylko „du-
sza” lub „uduchowione” ciało, a nie ciało w jego cielesności, cieple i seksualności. 
Ciało zmartwychwstałe, a nie żywe, pospolite, zwyczajne, używające chusteczki do 
nosa. I dlatego drogi Chrystusa i Rozanowa ponownie muszą się rozejść. Myśliciel 
pozostaje sam ze swoją chusteczką i pragnieniem nieśmiertelności. Jak jednak ocalić 
tę chusteczkę? Jak zachować życie, kiedy zbliża się nieuchronna śmierć? Tego Roz-
anow nie wie. Jeszcze nie wie. Ale już wkrótce wyruszy w swoistą wędrówkę w po-
szukiwaniu nieśmiertelności. Zaprowadzi go ona do miejsca dość nieoczekiwanego 
– do starożytnego Egiptu…

87 Tamże, s. 15.
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Krytycznej ocenie chrześcijaństwa, której Rozanow dał wyraz zwłaszcza w Ciem-
nym obliczu, towarzyszyły próby znalezienia dlań przeciwwagi. Porzucenie nadziei 
na możliwość „zreformowania” religii Chrystusowej pociągnęło za sobą religijną 
pustkę, którą trzeba było czymś zapełnić. Podkreślmy bowiem po raz kolejny, że 
Rozanowowi nigdy nie przeszło przez myśl wyrzec się religii w ogóle oraz Boga. Bóg 
był nienaruszalną „stałą” jego myślenia. Zmieniało się jedynie jego pojmowanie. 
Albo – ściślej rzecz biorąc – dyskursywne ramy tego pojmowania, „język”. Tak więc 
odrzuciwszy chrześcijaństwo, należało odnaleźć dla niego religijną alternatywę. Al-
bowiem pustki po „śmierci Boga” Rozanow by nie zniósł.

W tym celu myśliciel wyprawił się w zamierzchłą przeszłość. „Zamierzchłą” 
znaczyło w tym wypadku: „przedchrześcijańską”. Zainteresował się kultami, które 
kwitły przed pojawieniem się chrześcijaństwa i które wraz z jego nadejściem zostały 
bądź to zniszczone, jak religie „pogańskie”, bądź też ich zasięg został w pewien spo-
sób ograniczony lub uległ transformacji, jak stało się w wypadku judaizmu. Pociąga-
ła więc Rozanowa przedchrześcijańska starożytność, a na jej obszarze ze szczególną 
mocą dwa semickie kraje: starożytny Izrael i starożytny Egipt. Narodziny fascynacji 
Izraelem oraz Egiptem przypadły na sam początek XX wieku, a zatem czas kry-
tycznej lektury Nowego Testamentu i stopniowe odchodzenie od chrześcijaństwa. 
Oba procesy były ze sobą skorelowane: fascynacja wspomnianymi krajami rosła 
odwrotnie proporcjonalnie do rozczarowania religią Chrystusową. Ich kulminacja 
przypadła zaś na drugie dziesięciolecie wieku XX – ostatni okres życia i twórczości 
Rozanowa.

Do dziedzictwa oraz współczesności judaizmu Rozanow sięgnął po raz pierwszy 
w sposób bardziej dogłębny w cyklu artykułów opublikowanych w 1903 roku na 
łamach czasopisma „Nowyj Put’”. Później poruszone wówczas tematy zostały rozwi-
nięte, a ich wymowa zaostrzona. Zasadnicza teza Rozanowa głosiła, że Izrael zawie-
ra w sobie substancję życia. A jeśli życia – to i jego pomnażania, płodności. Żyjemy 
zatem o tyle, o ile jesteśmy „Żydami”:

Tak więc «Żyd» w nas to pęd wypuszczony w stronę przyszłości, to życie, to istnienie. My 
wciąż b y t u j e m y po żydowsku, a sam judaizm to właśnie ś w i ę t e  b y c i e, świętość 
i uświęcenie bytu1.

1 В.В. Розанов, Юдаизм, dz. cyt., s. 48.
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Świętość bycia była dla Rozanowa ściśle związana ze świętością nasienia. Ono zaś 
miało tworzyć historię Żydów: „Historia Izraela to historia «świętego nasienia»”2. 
Próbując uzasadnić powyższe przekonania, Rozanow przywoływał tradycję „nou-
menalnego” szabatu3, kiedy to „fenomenalny” wymiar bytu ulegał zawieszeniu, 
a każdy Żyd, jak twierdził myśliciel, powinien współżyć ze swoją żoną, zagłębia-
jąc się w transcendentny wymiar płci. Sięgał również po instytucję mikwy, w której 
po kolei i bez zmiany wody kąpieli zażywali wszyscy członkowie gminy, czyniąc 
ją miejscem swoistej „komunii” ciał: „Tajemnica tajemnic «mikwy» polega na 
tajemnym, powszechnym i s k ó r n y m zetknięciu się poprzez nią każdego Żyda 
i Żydówki z e  w s z y s t k i m i, i  w s z y s t k i c h – z każdym”4. Kąpiel w mikwie była 
więc „noumenalnym” zjednoczeniem ciał i potwierdzeniem tkwiącego w nich za-
lążka świętości. Centralnym „dowodem” na świętość płci i sił rozrodczych Żydów 
miało być jednak zawarte przez Boga z Abrahamem przymierze:

Potem Bóg rzekł do Abrahama: «Ty zaś, a po tobie twoje potomstwo przez wszystkie po-
kolenia, zachowujcie przymierze ze Mną. Przymierze, które będziecie zachowywali między 
Mną a wami, czyli twoim przyszłym potomstwem, polega na tym: wszyscy wasi mężczyźni 
mają być obrzezani; będziecie obrzezywali ciało napletka na znak przymierza waszego ze 
Mną. Z pokolenia w pokolenie każde wasze dziecko płci męskiej, gdy będzie miało osiem 
dni, ma być obrzezane – sługa urodzony w waszym domu lub nabyty za pieniądze – każdy 
obcy, który nie jest potomkiem twoim – ma być obrzezany; obrzezany ma być sługa uro-
dzony w domu twoim lub nabyty za pieniądze. Przymierze moje, przymierze obrzezania, 
będzie przymierzem na zawsze. Nieobrzezany, czyli mężczyzna, któremu nie obrzezano 
ciała jego napletka, taki człowiek niechaj będzie usunięty ze społeczności twojej; zerwał on 
bowiem przymierze ze Mną»5.

Przymierze człowieka z Bogiem zostało więc zawiązane za pośrednictwem mę-
skiego członka – fallusa. „Miejsce” to nie było dziełem przypadku. Wybrał je sam 
Bóg. Czyż można sobie wyobrazić bardziej niedwuznaczną aluzję? Toteż Rozanow 
chwyta ją w lot. Oznacza ona dlań jedno: uświęcenie płci i sił rozrodczych człowie-
ka. Tym bardziej że, jak zwraca uwagę myśliciel, warunek obrzezania był j e d y n y m 
warunkiem przymierza. Niczego innego Bóg od Abrahama nie zażądał, a nagrodą za 
jego spełnienie była obietnica płodności: „Sprawię, że będziesz niezmiernie płodny, 
tak że staniesz się ojcem narodów i pochodzić będą od ciebie królowie”6. A zatem: 
„Obrzezaj się! Obrzezaj się! Obrzezaj się!”7 – i to wszystko. Dokonując obrzezania, 
człowiek stawał się „przyjacielem” Boga, wstępował w obręb jego łaski: „Poprzez 
obrzezanie istnienie człowieka okazuje się «w Bogu»”8. Przebywanie „w Bogu” nie 
miało jednak charakteru duchowego, ale cielesny. Symbolizowało więź ciała Żyda 

2 Tamże, s. 17.
3 Tamże, s. 23.
4 Tamże, s. 29.
5 Rdz 17, 9–14.
6 Rdz 17, 6.
7 В.В. Розанов, Сахарна, dz. cyt., s. 218.
8 В.В. Розанов, Юдаизм, dz. cyt., s. 103.

PROOF

Plik do indeksu



14. Utopie 179

z „ciałem” Boga9. Ciało należy tu jednak rozumieć w sposób specyfi czny – „noume-
nalno-transcendentny” i ontologiczny: jako warunek istnienia oraz pomnażania ist-
nienia. „Miejsce obrzezania ma charakter t r a n s c e n d e n t n y”10 – pisał Rozanow. 
I samo obrzezanie miało również takie właśnie znaczenie. Nie należy więc interpre-
tować go trywialnie: jako zabieg mający zapewnić higienę „organu”. Nic podobne-
go. Dla Rozanowa podobna interpretacja równałaby się hipotetycznemu zawarciu 
przymierza z Bogiem, którego warunkiem byłoby, dajmy na to… mycie rąk przed 
posiłkiem. Bóg nie może żądać takich rzeczy. To nie licuje z jego boskością. Dla-
tego obrzezanie ma wymiar nie higieniczny, ale transcendentny – jest zaświatową 
pieczęcią postawioną na ciele człowieka i uświecającą je. „Ciało Żyda to Absolut”11 
– pisał Rozanow. „Absolut”, ponieważ jego substancja pochodzi bezpośrednio od 
Boga – poprzez stworzenie. A obrzezanie związek ów potwierdziło. I dokonało się to 
w „miejscu” szczególnym – skrytym, intymnym, ciemnym. Obrzezany fallus stawał 
się tym samym „organem” metafi zycznym. Noumenalno-transcendentnym. Pomo-
stem łączącym człowieka z Bogiem. Odbiciem absolutu.

Właśnie dzięki obrzezaniu, jak głosi Biblia, dziewięćdziesięcioletnia Sara „sta-
ła się brzemienną”12 i urodziła Izaaka stuletniemu Abrahamowi. Dla Rozanowa był 
to cud triumfującego życia. Narodziny Izaaka oznaczały bowiem przezwyciężenie 
ograniczeń natury ludzkiej – „bardzo podeszłego”13 wieku rodziców. To zwycięstwo 
płodności nad starością i śmiercią. Oczywiście płodność nie miała jednak wymiaru 
wyłącznie biologicznego, ale również, jak i samo obrzezanie, metafi zyczny. Płodność 
to ontologiczna moc bytu. To dzięki niej byt przyrasta i rozrasta się. To inne miano 
potencji, o której Rozanow pisał w O rozumieniu. Co więcej, moc i łaska obrzeza-
nia nie ograniczała się zdaniem myśliciela do samych ludzi, ale rozciągała na całość 
przyrody: „w rzeczy samej obrzezała się przyroda, wszystkie zwierzęta, rośliny”14. 
Obrzezanie było zatem znakiem uświęcenia sił rozrodczych całej natury. Oznacza-
ło jej seksualne przebóstwienie. Obrzezanie miałoby więc charakter kosmologicz-
ny, ponieważ odzwierciedlało sposób istnienia wszechświata. Który nie tyle „jest” 
i „był” zawsze, ale „narodził się” i „rośnie”:

Obrzezanie pokrywa się z osią świata, ponieważ świat nie j e s t, ale powstał, został stwo-
rzony, zrodzony. Gdyby był samym j e s t, również symbol byłby inny, a także oczekiwania 
i religia byłyby inne. Ale on właśnie powstał, a nie j e s t – i wyraz tego stanowi fakt, że po 
dziś dzień „wszystkie rzeczy znajdują się w ruchu”, wszystkie jakby „zostały rzucone”, tzn. 
zostały oczywiście zrodzone, stworzone15.

9 Г. Мондри, Василий Розанов, евреи и русская литература, [w:] Е. Курганов, Г. Мондри, 
Василий Розанов и евреи, Санкт-Петербург 2000, s. 243.

10 В.В. Розанов, Юдаизм, dz. cyt., s. 20.
11 В.В. Розанов, Когда начальство ушло..., dz. cyt., s. 266.
12 Rdz 21, 2.
13 Rdz 18, 11.
14 В.В. Розанов, Апокалипсис нашего времени, dz. cyt., s. 171.
15 Tamże, s. 143.
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Obrzezanie więc to axis mundi – oś trwania wszechświata. A jeśli tak, to z osią 
świata musi się pokrywać również obrzezany fallus. Jedno z drugim pozostaje ściśle 
związane:

„Obrzezańcy” to „falliści” – obrzezanie nie wyraża n i c z e g o innego. To zaś wyraża 
w  p e ł n i. Poprzez samo umiejscowienie tego szczególnego znaku, signum, na ciele nie-
mowlęcia jak gdyby mówi się mu: tym ż y j, tym w y r ó ż n i a j  s i ę, tym i s t n i e j (rze-
czownik). C z y m więc? Fallusem, zgodnie z oznaczonym m i e j s c e m16.

„Żyj”… fallusem? Owszem. Rozanow twierdzi, że falliczna „aktywność” jest 
„główną cnotą” Starego Testamentu. „Współżyjcie!” – oto pierwsze i ostatnie przy-
kazanie Boga:

Główną cnotą Starego Testamentu jest współżycie. Nie „rozmnożenie”, nie „przychylność” 
– to jest już rola Ewy, i Bóg nagradza ją brzemiennością, narodzinami, dziećmi, jeśli z ra-
dością, ochotą, a zwłaszcza bez jakiegokolwiek sprzeciwu (przestępczego) przyjęła ona… 
„Jego” i jego nasienie. A Adamowi, Swojemu Pierworodnemu w stworzeniu człowiekowi, 
Bóg dał jedno, twarde, niezachwiane przykazanie: współżyć, współżyć i jeszcze raz współ-
żyć, wiecznie współżyć – od najwcześniejszej młodości do najpóźniejszej starości. Do Ab-
rahama przyszedł, kiedy ów miał sto lat, i owocem Bożej wizyty było współżycie. W Starym 
Testamencie następstwem odwiedzin Boga jest współżycie, następstwem miłosierdzia Bo-
żego – zwiększenie częstotliwości współżyć (dowodem – płodność), następstwem oddania 
mężowi dodatkowo „służącej w celu współżycia” – nagrodzenie przez Boga bezpłodnych 
dotąd żon upragnioną przez nie (żony) brzemiennością. Jest to do tego stopnia jawne, do 
tego stopnia nigdzie niepodważone, że żaden spór i żadna wątpliwość nie są możliwe17.

Judaizm miałby zatem charakter falliczny: „W judaizmie kryje się to, co history-
cy milcząco i neutralnie określają mianem «kultu fallicznego»”18. Korespondowałby 
tym samym z innymi starożytnymi kultami, którym Rozanow przypisywał analo-
giczne cechy.

Rzecz jasna, podobna lektura Starego Testamentu musiała mieć wpływ na odbiór 
jego relacji z Nowym Testamentem. Jak pamiętamy, początkowo Rozanow sięgał po 
Stary Testament, chcąc „ożywić” i „zreformować” chrześcijaństwo. Dostrzegał mię-
dzy nimi wyraźną różnicę, ale miał nadzieję na możliwość pojednania. Wkrótce jed-
nak stracił tę nadzieję. Już we wspomnianym cyklu artykułów z czasopisma „Nowyj 
Put’” można znaleźć jasny sygnał jej wyczerpywania się. Rozanow wskazywał tam, 
że obie religie są sprzeczne i nie dadzą się pojednać: „Judaizm i chrześcijaństwo są 
dla nas jak dwa zupełnie samodzielnie istniejące szczyty, niepodobne do siebie na-
wzajem i na zawsze niemożliwe do pogodzenia”19. Tak więc Rozanow nie znajdował 
już odtąd w Starym Testamencie inspiracji do „odnowy” chrześcijaństwa, ale prze-
ciwwagę dlań. Dostrzegł w nim religię sprzeczną z religią Chrystusową. Konfl ikt 

16 В.В. Розанов, Когда начальство ушло..., dz. cyt., s. 543–544.
17 В.В. Розанов, Последние листья, dz. cyt., s. 203.
18 W. Rozanow, Opadłe liście, dz. cyt., s. 349.
19 В.В. Розанов, Юдаизм, dz. cyt., s. 47.
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między Starym a Nowym Testamentem zaostrzył się w jego myśli zwłaszcza w ostat-
nim okresie twórczości – począwszy od Opadłych liści, a na Apokalipsie naszych 
czasów kończąc. Rzekomo harmonijna koegzystencja w Piśmie Świętym obu części 
stała się pozorem, skrywającym otwartą wrogość. Granica między Testamentami 
stała się dla myśliciela granicą między płodnością a bezpłodnością:

Chrześcijaństwo wyraziło i odkryło przed światem wewnętrzną treść bezpłodności, do-
kładnie tak samo jak judaizm i Stary Testament odkryły przed światem płodność.

Tam – wszystko jest nasieniem, od nasienia pochodzi, do nasienia prowadzi, błogosła-
wi nasienie.

Tutaj wszystko odwraca się od nasienia jako samo w sobie pozbawione nasienia. „Nie 
ma więcej mężczyzny i  kobiety”, jest – „człowiek”20.

Możliwości kompromisu i pojednania obu zwaśnionych stron w opinii Rozano-
wa wyczerpały się. Stawiając sprawę w ten sposób, rosyjski myśliciel musiał wybrać: 
chrześcijaństwo albo judaizm. I opowiadał się za tym ostatnim: „Chrześcijaństwo 
jest zdecydowanie błędne. Żydzi mają rację”21. W Apokalipsie naszych czasów Roza-
now przyznawał, że chrześcijaninem nie był mniej więcej od roku 1898. A jeśli był, 
to tylko o tyle, o ile obie religie pokrywały się ze sobą:

Wedle wszelkiego prawdopodobieństwa przyjmę judaizm (na przeszkodzie stoi tylko leni-
stwo) (kiedy jednak z o s t a n ę  Ż y d e m – nie wolno mi już będzie się lenić: nacja wiecznej 
erekcji). Powinno to wyniknąć z całej logiki moich myśli – od 1898 r. i nieco wcześniej: 
w istocie w ogóle nie jestem chrześcijaninem i nigdy nim nie byłem. (…) Na dobrą sprawę 
b y w a ł e m chrześcijaninem o tyle, o ile p o k r y w a ł  s i ę  z  n i m  j u d a i z m, o ile samo 
chrześcijaństwo wyrosło „z korzenia Judy”. A wszędzie, gdzie zaczyna się rozbieżność, nie 
wahając się ani minuty, stawałem po stronie Żydów22.

Rozpoznanie judaizmu i chrześcijaństwa jako religii zwaśnionych i sprzecznych 
w wymowie musiało prowadzić nie tylko do odrzucenia Chrystusa, co Rozanow 
istotnie uczynił, ale także do oskarżenia go o wywołanie niszczycielskiej rewolu-
cji w łonie samego judaizmu i podważanie jego podstaw. Chrystus nie pojawił się 
przecież w religijnej „próżni”, ale właśnie w samym sercu judaizmu. A tym samym 
rozsadził go od środka. Zatruł od wewnątrz. Odwołał „wieczne” przykazania Boże. 
Wywrócił biblijny świat do góry nogami. Albowiem Nowy i Stary Testament, po-
wtórzmy, wykluczają się nawzajem: „Ewangelia nie tylko nie ma niczego wspólnego 
z Biblią, lecz jest (…) zniszczeniem całej  Biblii, jej ducha, jej natchnienia, jej 
«proroctw», jej CAŁEGO SENSU”23. Chrystus okazuje się zatem śmiertelnym wro-
giem Żydów, burzycielem ich świata. I dlatego Rozanow nazywa go… „antysemitą”24. 

20 W. Rozanow, Opadłe liście, dz. cyt., s. 194.
21 В.В. Розанов, Апокалипсис нашего времени, dz. cyt., s. 189.
22 Tamże, s. 140.
23 Tamże, s. 147.
24 Tamże, s. 173.
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Chrześcijaństwo wystąpiło również przeciw obrzezaniu. Odwołując ów nakaz, 
św. Paweł miał podważyć niepodważalne i wieczne przymierze z Bogiem: 

Rugując z ziemi obrzezanie, wyrugował z niej religię. Rzeczywiście, a nie pozornie, zerwał 
„przymierze Abrahama z Bogiem” (= przymierze Boga z ludźmi), i tym samym oddzielił 
człowieka od Boga, przerwał „pępowinę łączącą niebo i ziemię”25.

Wszystko to łączy się oczywiście w logiczną całość z krytyką chrześcijaństwa 
przeprowadzoną w Ciemnym obliczu. Chrystus okazuje się odwrócony od świata 
i jego doczesności. Przynosi ze sobą negację płci i ludzkiej seksualności. Stąd zaś 
logicznie wypływało uznanie obrzezania za zbędne: „U beznasiennego Chrystusa 
nie było czego obrzezać. Był On pozbawiony płci”26. „Pozbawiony płci” Chrystus 
oznacza więc dla Rozanowa negację Starego Testamentu. A więc księgi świętej, na-
tchnionej przez Boga. Chrystus występuje więc przeciw… Bogu. Przeciw własnemu 
Ojcu. A także – przeciw drzewu życia.

Niestety wszystko, co dotąd powiedziałem, nie wyczerpuje stosunku Rozanowa 
do Żydów. Powyższe fragmenty wskazywałyby, że był on fi losemitą. Jest to jednak 
zaledwie część prawdy. Rzecz w tym bowiem, że znajdziemy w jego pismach również 
fragmenty świadczące o czymś zgoła przeciwnym. Okazuje się, że rosyjski myśliciel 
był nie tylko judofi lem, ale zdarzało mu się bywać także… antysemitą. Filosemita 
i antysemita jednocześnie. Dość osobliwe połączenie. I „wszystko” można by zrzucić 
na karb Rozanowowskiej „nieodpowiedzialności” w myśleniu i pisaniu, dopuszcza-
jącej przeczenie samemu sobie. „Bo dziś myśli płyną tak, a jutro inaczej…” Ale po-
dobne „wytłumaczenie” byłoby w istocie ucieczką przed próbą wytłumaczenia. Aby 
wspomniane paradoksy zrozumieć, należy rozłożyć je na czynniki pierwsze27.

Pojedyncze wypowiedzi o treści antysemickiej znajdziemy w pismach Rozanowa 
z różnych okresów. Ogólnie rzecz biorąc, jest ich jednak bardzo niewiele i zwykle 
nie przybierają zbyt agresywnego tonu. Rozanow powtarzał niekiedy bezrefl eksyj-
nie obiegowe twierdzenia o „koncentracji kapitału” w rękach Żydów, ich związkach 
z rewolucjonistami albo „krążące w powietrzu” stereotypy na temat żydowskich 
„adwokatów i bankierów”. Wyraźna kumulacja antysemickich wypadów w pismach 
Rozanowa przypada na rok 1913, w którym odbył się głośny proces Mendla Bejlisa, 
oskarżonego o rytualne zamordowanie rosyjskiego chłopca Andrieja Juszczyńskie-
go. Rozanow podchwycił wówczas antysemickie i nacjonalistyczne nastroje części 
prasy. Wtedy też powstała jego najbardziej bodaj obskurancka książka Rozanowa: 
Węchowy i dotykowy stosunek Żydów do krwi. Jak pamiętamy, już we wcześniejszych 
pismach Rozanow zdradzał inspirowaną Starym Testamentem fascynację krwią, ro-
zumianą jako synonim duszy. Krew miała być zasadą życia w człowieku, by tak rzec: 

25 Tamże, s. 183.
26 Tamże, s. 324.
27 Fenomen fi osemityzmu i antysemityzmu Rozanowa szczegółowo analizują Jefi m Kurganow 

i Henrietta Mondry w książce: Е. Курганов, Г. Мондри, Василий Розанов и евреи, dz. cyt., a także 
Olga Matich: О. Матич, Эротическая утопия…, dz. cyt., s. 277–287.
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sokiem „drzewa życia”. Teraz Rozanow powrócił do tych myśli, ale zarazem nadał im 
inną wymowę. Judaizm miałby być osnuty wokół krwi: „Oni [Żydzi – M.M.] i «bóg» 
judaizmu n a m i ę t n i e  k o c h a j ą  k r e w”28. Namiętność ta miałaby znajdować 
wyraz w składaniu ofi ar, które tym samym stawałoby się centralnym motywem ju-
daizmu:

W tym zawiera się wszystko, w tym leży sens; bez ofi ar i krwi nie ma w judaizmie niczego, 
nie ma samego „prawa Mojżeszowego” i nie ma Żydów jako kasty przestrzegającej to pra-
wo, jako jego kapłanów-w y k o n a w c ó w29.

Umiłowanie krwi wśród Żydów oraz „ich” Boga miałoby być tak wielkie, że 
dopuszczałoby nawet ofi ary z ludzi: „Wieczna pamięć o ofi arach z ludzi żyła i żyje 
w całym Izraelu, żyje (jestem tego pewien) nawet w Żydach-adwokatach, chociaż 
oni udają, że niczego nie rozumieją”30. Pierwowzorem byłoby niedoszłe ofi arowanie 
Izaaka31. Ostatecznie Izaak nie został złożony w ofi erze, ale to nie Abraham zawa-
hał się przed wykonaniem nakazu Boga, lecz Bóg go powstrzymał, podsuwając mu 
zamiast syna owieczkę. „N a  t y m  s a m y m  m i e j s c u”32 – podkreśla Rozanow 
– miał według Talmudu zostać później wzniesiony ołtarz ofi arny świątyni Salomo-
na. Skrzętnie ukrywane przed obcymi ofi ary z ludzi nie były zdaniem Rozanowa 
niczym niezwykłym w starożytnym Izraelu i przetrwały wśród Żydów po dzień dzi-
siejszy. Morderstwo Juszczyńskiego miało posiadać taki właśnie charakter – Żydzi 
mieli go zabić w celach rytualnych, złożyć z niego ofi arę „swojemu” kochającemu 
zapach ciepłej krwi Bogu. Rozanow uznał to za pewnik, co do którego nie można 
było żywić żadnych wątpliwości:

Problem rytualnych morderstw chrześcijańskich chłopców dokonywanych przez zwierzch-
ników światowego żydostwa może odtąd być uważany za rozwiązany pozytywnie z tą peł-
nią, dokładnością i wiarygodnością, z jaką udowodnione są twierdzenia geometrii33.

Tym samym Żydzi byliby „«drapieżnikami» pośród Aryjczyków”34, a ich religia 
okazywałaby się… satanistyczną i wampiryczną. Rozanow – zupełnie nieoczekiwa-
nie, biorąc pod uwagę ostatnie dzieła – stanął w tym miejscu po stronie Chrystusa, 
sławiąc go za ocalenie świata:

O, jakże zrozumiały jest Chrystus i Jego śmierć na krzyżu. Zaiste, było to ostatni cios ich 
satanistycznego kultu. I jak d o b r z e, że zgniótł On ten potworny kult, zaiste „ś m i e r c i ą 
z w y c i ę ż y w s z y śmierć”35.

28 В.В. Розанов, Сахарна, dz. cyt., s. 283.
29 Tamże, s. 303.
30 Tamże, s. 331.
31 Tamże, s. 295.
32 Tamże, s. 331.
33 Tamże, s. 275.
34 Tamże, s. 339.
35 Tamże, s. 397.
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Kijowski sąd jednak, wbrew „geometrycznej” pewności postulowanej przez Roz-
anowa, w rezultacie braku dowodów uniewinnił Bejlisa. W reakcji na tę decyzję 
Rozanow napisał: „Idąc po Newskim, dać po mordzie jakiemuś Żydowi i powie-
dzieć: «To za Juszczyńskiego»”36… Podobne wypowiedzi wpłynęły na to, że w stycz-
niu 1914 roku Rozanow został wykluczony z Towarzystwa Religijno-Filozofi cznego, 
a do jego nazwiska przylgnęło miano obskuranta i radykała. 

Potem emocje opadły, a publicystyczna piana pierzchła. W Apokalipsie naszych 
czasów Rozanow pisał: „Cieszę się teraz na widok każdego Żyda, którego spotykam 
na ulicy”37, a także: „Niech was Bóg błogosławi, Żydzi”38. Żydzi nie byli już wię-
cej wyznawcami „satanistycznego kultu”, ale zbawcą ludzkości: „Zbawcą, wyzwo-
licielem będzie wieczny Pocieszyciel ludzkości, Izrael”39. I wreszcie rzecz ostatnia, 
dotycząca samego Rozanowa: „Moje książki i broszury, napisane i wydrukowane 
w związku z procesem Bejlisa, których nazw nie chcę nawet powtarzać, powinny 
zostać zniszczone”40. Powyższym wynurzeniom towarzyszyła ponadto wymierzona 
w Chrystusa i Nowy Testament retoryka, której elementy przywoływałem powyżej. 
Judaizm ponownie stał się dla Rozanowa pożądaną przeciwwagą dla chrześcijań-
stwa:

Żyjcie, Żydzi. Błogosławię wszystko co wasze, choć miałem okres przeniewierstwa 
(nieszczęsna afera Bejlisa), kiedy przeklinałem was. Wiem, że w was tkwi „cymes” historii 
świata: istnieje takie „jądro” świata, które „tylko my zachowaliśmy”. Żyjcie nim właśnie. 
I wierzę, że „ich błogosławią wszystkie narody”. Ani trochę nie wierzę we wrogość Ży-
dów wobec innych nacji. W ciemności, w nocy, sam już nie wiem – często dostrzegałem 
zadziwiającą, gorącą miłość Żydów do Rosjan i do ziemi rosyjskiej.

Niech będzie błogosławiony Żyd41.

Rozanow był świadom, że zbłądził i dał się ponieść wiszącym w powietrzu emo-
cjom. Podchwycił coś, co pochodziło spoza niego samego i interioryzował to we 
własnym wnętrzu. I co gorsza, podjął próbę uzasadnienia tezy fałszywej i obskuran-
ckiej za pomocą wypracowanej wcześniej ideowej matrycy judaizmu. Użył własnych 
przemyśleń na poparcie tezy pochodzącej skądinąd. Zbłądził fatalnie, oskarżając 
uwielbiany przez siebie naród Izraela o zbrodnie, których ten nie dokonał. Trafny 
okazuje się w tym miejscu sąd Józefa Czapskiego, który stwierdził, że Rozanow po-
siadał „dar widzenia”, nie miał jednak „daru wyboru”42, przez co jego stosunek „do 
spraw politycznych był bezgranicznie nieodpowiedzialny”43.

36 Tamże, s. 332.
37 В.В. Розанов, Апокалипсис нашего времени, dz. cyt., s. 178.
38 Tamże, s. 189.
39 Tamże, s. 210.
40 Tamże, s. 185.
41 W. Rozanow, Apokalipsa naszych czasów, przeł. W. Krzemień, Białystok 1998, s. 83.
42 J. Czapski, Czytając, Kraków 1990, s. 297.
43 Tamże, s. 295.
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W istocie występując przeciwko Żydom, Rozanow występował przeciw samemu 
sobie, przeciw swoim własnym ideom. Świadczą o tym obecne w krytycznych tek-
sach dyskretne ślady skrytej fascynacji judaizmem. Jej nutę wyczuwa się również na 
kartach antysemickiej książki Węchowy i dotykowy stosunek Żydów do krwi. Nawet 
potępiając Żydów, Rozanow nie odmawiał im wybraństwa. A w krwawych ofi arach 
wciąż dostrzegał nakazy Boga. Jefi m Kurganow stwierdził w związku z tym, że to 
„zawiść, a nie nienawiść kołatała w jego sercu”44. Problem powstał w momencie, 
kiedy – jak uwierzył myśliciel – „święty naród Izraela” złożył ofi arę z krwi rosyjskiej. 
Rozanow odczytał to jako wrogą inwazję na własny naród. Odczytał to również 
jako brutalne wtargnięcie Żydów w życie Rosji. Skutkiem było to, że temat „Żydów” 
z płaszczyzny religijnej został przezeń przeniesiony na płaszczyznę polityczną.

Trzeba jednak podkreślić, że wystąpienia antysemickie są marginalną częścią 
dzieła Rozanowa. Zdecydowanie więcej jest wystąpień fi losemickich. Stąd też opinia 
Henrietty Mondry o Żydach jako „przedmiocie nienawiści”45 Rozanowa jest nieporo-
zumieniem. Występowała raczej rzecz przeciwna, sygnalizowana przez Kurganowa, 
który pisał, że Rozanow to w istocie judaizant, a zatem chrześcijanin czerpiący in-
spirację z judaizmu i dążący do zreformowania chrześcijaństwa na podstawie wybra-
nych elementów Starego Testamentu46. Dodajmy jednak, że opinia ta pasuje jedynie 
do wcześniejszego okresu jego twórczości, kiedy Rozanow wierzył jeszcze w „reformę” 
chrześcijaństwa. Jak już wiemy, trwało to stosunkowo niedługo i już wkrótce inspira-
cji judaizmem towarzyszyło odrzucenie chrześcijaństwa. Zauważmy też przy okazji, 
że krytyka judaizmu przeprowadzona na kartach Węchowego i dotykowego stosunku 
Żydów do krwi nie wiązała się z powrotem do chrześcijaństwa. Cytowana powyżej 
opinia o Chrystusie jest odizolowaną wypowiedzią i nie znalazła żadnej kontynua-
cji (nie licząc pojedynczych zdań w kolejnych książkach, którym towarzyszyła jed-
nak przygniatająca masa wypowiedzi o treści diametralnie przeciwnej). Odrzucając 
na chwilę judaizm, Rozanow do pewnego stopnia stawiał samego siebie w religijnej 
próżni. Oznaczało to bowiem dlań przekreślenie dziedzictwa całego Pisma Świętego 
– i Starego, i Nowego Testamentu. A podobnej próżni usposobiony religijnie myśli-
ciel znieść nie mógł. Toteż prędko zaprzestał krytyki Żydów, a poza tym ze zdwojoną 
mocą rzucił się ku kolejnemu ludowi, którego byt i religia miały stanowić przeciwwagę 
dla martwego chrześcijaństwa – ku starożytnemu Egiptowi.

Egipt odegrał w myśli Rozanowa rolę analogiczną do roli Izraela. Filozof zainte-
resował się nim w tym samym mniej więcej okresie, co i Izraelem, czyli na samym 

44 Е. Курганов, Василий Розанов, евреи и русская религиозная философия, [w:] Е. Курганов, 
Г. Мондри, Василий Розанов и евреи, dz. cyt., s. 130. Kurganow doszukiwał się również wpływu Pa-
wła Florenskiego na antysemickie wystąpienia Rozanowa (tamże, s. 59–60). Opinia ta jest częściowo 
uzasadniona. Sam Rozanow w Węchowym i dotykowym stosunku Żydów do krwi zamieścił jawnie an-
tysemicki list, który otrzymał od Florenskiego. Ojciec Paweł rozważał w nim „k a s t r a c j ę  w s z y s t -
k i c h  Ż y d ó w” jako środek zaradczy na ich „nadmierny” przyrost naturalny. В.В. Розанов, Сахарна, 
dz. cyt., s. 365.

45 Г. Мондри, Василий Розанов, евреи и русская литература, dz. cyt., s. 170.
46 Е. Курганов, Василий Розанов, евреи и русская религиозная философия, dz. cyt., s. 142–143.
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początku XX stulecia. A w prawdziwą fascynację zainteresowanie to przerodziło się 
w latach 1916–1917.

Z Egiptem sprawa była o wiele prostsza, ponieważ nie niósł on ze sobą tej ogrom-
nej masy kontekstów kulturowych, które niósł Izrael. Fascynacja Izraelem powodo-
wała automatyczną konieczność redefi nicji własnego stosunku do chrześcijaństwa. 
Egipt takiego skutku nie wywoływał, co oczywiście nie znaczy, że nie mógł być w tym 
sensie wykorzystany. Mógł – i Rozanow z możliwości tej nie omieszkał skorzystać.

We wstępie do przygotowywanej do druku w 1917 roku, lecz wskutek rewolucyj-
nej zawieruchy niewydanej książki Odradzający się Egipt, myśliciel wyznawał: 

Najbardziej ze wszystkich lubię Egipcjan. (…) Grecy i Rzymianie nie pociągali mnie ni-
gdy, a Żydzi pociągali tylko okresowo – i jak się potem domyśliłem, pociągał mnie w nich 
odblask pochodzący z Egiptu. Egipt jest korzeniem wszystkiego47.

Zanim pokuszę się o odpowiedź na pytanie, co konkretnie urzekło Rozanowa 
w Egipcie, chciałbym zwrócić uwagę na osobliwą metodę, którą myśliciel obrał, pró-
bując uchwycić jego istotę. Przede wszystkim odrzucał on treść prac egiptologów, 
zarzucając im pozytywistyczne fałszowanie sensu cywilizacji egipskiej: „«Egiptolo-
gia» i «Egipt» w ogóle nie znają siebie nawzajem”48. Więcej inspiracji dla rozmyślań 
Rozanow czerpał z egipskich papirusów, rysunków, albumów starożytności egip-
skich i zbiorów Ermitażu. To właśnie przede wszystkim te obrazy czy artefakty po-
służyły mu za podstawę do sformułowania własnej wizji Egiptu:

Europejscy historycy kultury egipskiej wciąż poszukują legend, opowiadań, nowel (…). 
Ale po co Egipcjanie mieliby d w a  r a z y pisać o tym, co tak wspaniale i dogłębnie wyrazili 
„jedną linią” na swoich rysunkach. Kiedy sam zobaczyłem, a zwłaszcza p r z e r y s o w a -
ł e m  w ł a s n o r ę c z n i e  t a k i  r y s u n e k, wiem o tym Egipcjaninie i tej Egipcjance 
zdecydowanie wszystko, czego mógłbym dowiedzieć się z opasłego „tomu”; ale wiem to 
m u z y k a l n i e, czego w żaden sposób nie zdołałbym wyczytać z „tomu”. Istota i swoistość 
egipskich rysunków polega na tym, że wszystkie one są m u z y k a l n e, i za pomocą „kres-
ki” w rzeczywistości opowiadają własną treść49.

Rozanow nawiązuje tu do „metody” zastosowanej w cyklu „opadłych liści”. Egip-
skie rysunki były dlań „muzykalne”, ponieważ rodziły myśli i wywoływały ich fi lo-
logiczną translację w słowa. Egipt Rozanow poznawał przeto za pomocą „muzyki”, 
która rozbrzmiewała w „eterze” jego duszy na widok egipskich zabytków. Egipt ob-
jawiał własną istotę jako muzyka – a zatem poprzez ton, rytm, harmonię, barwę. 
I właśnie taki charakter ma Rozanowowska wizja, przypominająca symfonię. Al-
bowiem: „O Egipcie nie należy opowiadać, nie należy go objaśniać. Trzeba o nim 
śpiewać pieśni”50.

47 В.В. Розанов, Возрождающийся Египет, Москва 2002, s. 7.
48 Tamże, s. 321.
49 Tamże, s. 84.
50 Tamże, s. 226.
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Fundamentem i osią cywilizacji egipskiej – nie będzie to dla nas zaskoczeniem 
– miałyby być płodność i prokreacja. „Uniwersalizm” Egiptu polegał zatem nie na 
„jednej myśli, przenikającej świat”, ale na „jednolitym pulsowaniu, kołaczącym 
w całym świecie”51. To wewnętrzny puls, a nie „zewnętrzna” myśl o logicznej struk-
turze. To pulsowanie samego życia. Muzyka życia. I muzyka odzwierciedlających go 
rysunków, rzeźb, fi gurek kultowych z Ermitażu. Jej treść przedstawiałaby się nastę-
pująco: „Rodzenie. Narodziny. Rodzina. To jest w rzeczy samej najważniejsze. Egip-
cjanie swoim szlachetnym i czystym myśleniem uświęcili to”52. Egipt wyraził więc 
w stopniu maksymalnym „afi rmację życia”53. I afi rmacja ta była zdaniem Rozanowa 
sensem jego istnienia.

Usiłując uzasadnić powyższe tezy, Rozanow sięgnął także po mitologię egipską. 
Szczególnie dużo uwagi poświęcił micie o Ozyrysie i Izydzie. W czasach mitycznych 
Ozyrys jako czwarty z bogów władał Egiptem. Wywołało to zazdrość jego brata Seta, 
który zapragnął przejąć władzę i zabił Ozyrysa. Jego ciało zostało poćwiartowane, 
a części ukryte w całym Egipcie. Siostra i jednocześnie żona Ozyrysa, Izyda, odna-
lazła jednak ukryte członki i złożyła je na powrót w ciało. Nie udało jej się odnaleźć 
jedynie fallusa Ozyrysa. Ten bowiem miał zostać wrzucony do Nilu i zjedzony przez 
rybę. Na miejsce zaginionego fallusa Izyda ulepiła z gliny lub złota nowego. Umarły 
Ozyrys został ponownie wskrzeszony do życia, a następnie Izyda poczęła z nim syna 
Horusa. Tym samym śmierć została zwyciężona przez życie, a siły rozrodcze zostały 
przywrócone54.

Ozyrys stał się zatem symbolem odradzającego się życia i płodności. I właśnie po 
ową warstwę mitu – wraz z wyeksponowanym w niej znaczeniem fallusa – sięgnął 
Rozanow, interpretując na jej podstawie całość egipskiej religii. To właśnie dzięki 
Ozyrysowi świat miałby żyć, umierać, a następnie odradzać się na nowo. Ozyrys stał 
się więc dla Rozanowa synonimem kosmosu, który nie jest martwy, ale żyje i bez 
końca się odradza. Ozyrys jest zasadą życia przenikającą całość kosmosu: „Kosmos 
– to ogromny Ozyrys”55. Przenika on wszystkie byty: „Słońce jest Ozyrysem. Cały 
świat jest Ozyrysem. Prócz Ozyrysa nie ma niczego; wszystko, co jest, to tylko «for-
my Ozyrysa»”56. Świat jednak nie stoi w miejscu, ale rozwija się. Jest rozwijającą się 
potencją. A zatem nasieniem: „Świat jest nasieniem Ozyrysa”57. A jeśli jest nasienie, 

51 Tamże, s. 87.
52 Tamże, s. 240.
53 Tamże, s. 318.
54 Szerzej o fallicznym wymiarze mitu: P.M. Pinto, In Serach of the Lost Phallus on the Need for Isis to 

Mate, [w:] Second International Congress for Young Egyptologists, Lisboa 2009, s. 466–475. Nadmieńmy, 
że podobny los spotkał także Dionizosa, który według jednej z wersji mitu został rozszarpany na kawał-
ki przez Tytanów, a następnie się odrodził. Zob. K. Kerényi, Dionizos. Archetyp życia niezniszczalnego, 
przeł. I. Kania, Warszawa 2008, s. 208–214.

55 В.В. Розанов, Возрождающийся Египет, dz. cyt., s. 105.
56 Tamże, s. 273.
57 Tamże, s. 190.
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musi być również fallus, z którego ono pochodzi. I właśnie odkrycie tej zależności 
w perspektywie kosmogonicznej Rozanow przypisuje Egipcjanom:

Egipcjanie mieli genialną intuicję: w istocie organu płciowego człowieka – i to właśnie 
męskiego, jego solo – dostrzegli pierwowzór albo wprost ziarno i istotę całej w ogóle kos-
mogonii, samej budowy świata58.

Fallus okazuje się kosmiczny, a kosmos falliczny. Jest to symbol twórczej mocy 
zawierającej się we wszechświecie, symbol jego stworzenia. Wszechświat wyrósł 
z potencji, z nasienia. I nadal rośnie. Wciąż bowiem tkwi w nim twórcza moc. Prze-
nikający go fallus nadal jest w stanie erekcji. I wciąż wyrzuca z siebie nasienie, z któ-
rego bez końca wyrastają nowe byty. W istocie więc i na najgłębszym poziomie fallus 
ma charakter ontologiczny. To z niego bierze się wszelkie „jest”, wszelkie istnienie. 
Dzięki niemu powtórzony zostaje akt stworzenia:

„Jestem”, „jestem”. Nie ma niczego potężniejszego niż owo „j e s t e m”. JESTEM – to coś 
najpotężniejszego na świecie.

I wszystko to – dzięki „rodzicom”. Źródło tego, że „ja jestem”. Dzięki nim – narodziny; 
dzięki nim – miłość. Taki mały wróbelek, a urodził słonia. Dlatego, że „mój los” – to już 
słoń. A oni byli „tylko przez chwilę szczęśliwi” i, wydawałoby się, „nic wyjątkowego się 
nie wydarzyło”. (…) Z „małego narodziło się ogromne”. Z „chwili miłości” zrodził się mój 
„sześćdziesięcioletni los”59.

Dlatego też rodziców Rozanow porównuje z bogami. Powtarzają bowiem zaiste 
boski gest creatio ex nihilo:

Moi „krusi rodzice” to w rzeczy samej WIELCY BOGOWIE.
Kto rodzi – ten jest boski. Sama istota narodzin ma boski charakter, ponieważ wypływa 

stąd LOS i – jak już sobie chcecie, ale dla mnie jedyne, a przez to przynajmniej dla mnie 
BOSKIE – „JESTEM”60.

Męski fallus ma oczywiście swój żeński odpowiednik: łono. Wespół z fallusem 
tworzy ono kosmiczną parę. Jest kolejną osią świata. Splecioną z osią falliczną 
w warkocz życia: 

Wszystko pochodzi z łona i zmierza do łona, cały człowiek służy jemu jednemu – niczym 
świętej modlitwie, niczym obowiązkowi i radości. Podążać za łonem, przez całe życie po-
dążać tylko za nim – i nie trzeba żadnego innego życia, zupełnie nic więcej już nie potrzeba. 
Dzięki temu pierzcha cała cywilizacja i w istocie niczego więcej nie trzeba i nikt nie jest 
potrzebny – prócz kochanka i kochanki, prócz pieszczącego łono, znajdującego łono i za-
pładniającego łono61.

58 Tamże, s. 280.
59 Tamże, s. 161.
60 Tamże.
61 Tamże, s. 204.
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Innymi słowy, byt trwa dzięki płci. Gdyby nie było płci, nie byłoby życia i istnie-
nia. Niczego. Tylko nieruchoma martwota nicości. A dzięki temu, że płcie stykają się 
ze sobą, współżyją, życie trwa nadal. I właśnie płeć otoczyli czcią Egipcjanie, ponie-
waż zdali sobie sprawę z jej kosmicznego znaczenia. Płeć stała się w Egipcie religią: 
„Oni pierwsi uświadomili sobie, że na dobrą sprawę jedynym religijnym tematem 
może i powinna być płciowa twarz w nas (…). W tej myśli zawiera się cała metafi -
zyka Egiptu”62. Płeć nie ogranicza się tylko do bycia człowieka, ale rozciąga się także 
na cały wszechświat. Wszechświat żyje, ponieważ jest istotą płciową. Jest związkiem 
dwóch przyciągających się wzajemnie płci: „«Płeć», «samiec», «samica» i cudo pier-
si – istnieją w niebie i są kosmogoniczne. W rzeczy samej istnieją niebieskie piersi, 
niebieskie mleko”63. Wszechświat to mężczyzna i kobieta. Ozyrys i Izyda stanowią 
archetypy pierwiastka męskiego i żeńskiego64. Ich kosmiczne współżycie napełnia 
świat życiem i mnoży byty. 

Rozanow wyciągnął stąd jeszcze jeden wniosek. Egipt miał skrywać w sobie roz-
wiązanie problemu, który trapił myśliciela w Opadłych liściach. Chodzi oczywiście 
o problem śmierci. I właśnie Egipt miał podpowiedzieć Rozanowowi, że na dobrą 
sprawę śmierć… nie istnieje: „Śmierci nie ma, śmierć została zwyciężona”65. Śmier-
ci nie ma, ponieważ życie pokrywa szczelnie całość bytu. Na śmierć nie ma miejsca 
i czasu. Śmierć natychmiast przemienia się w życie: „«Świat to puls», a mogił nie 
ma. Nie ma kości umarłych”66. Jeszcze dobitniej wyraził tę myśl Rozanow w jednym 
z listów do Gollerbacha:

N i e wierz, o, n i e wierz w niebyt – n i g d y nie wierz. Wierz właśnie w b y t, tylko w b y t, 
w j e d e n  b y t. A kiedy na miejscu zmarłego pojawi się ś m i e r d z ą c a  p u s t k a 
w i e l k o ś c i  z i a r n k a  g r o c h u, wiedz, że to właśnie jest z a r o d e k,  z m a r t w y c h -
w s t a n i e67.

 Naukę o tak pojętym „zmartwychwstaniu” Rozanow również zaczerpnął z Egip-
tu: „Właściwie rzecz biorąc, «umarłych» w Egipcie nie było, nikt w nim «nie umie-
rał», lecz tylko otrzymywał inną formę życia, inny stan bytu”68. Człowiek rodził się 
z nasienia, a po śmierci ponownie przeobrażał w nasienie, z którego wyrastało nowe 
życie:

– Teraz wszystkie sprawy oddzieliły się od ciebie. I znowu jesteś takim, jakim wszedłeś 
do łona swojej matki. Tzn. jesteś ziarnem, nasieniem.

62 Tamże, s. 104.
63 Tamże, s. 105.
64 Tamże, s. 240.
65 Tamże, s. 192.
66 Tamże, s. 193.
67 В.В. Розанов, В нашей смуте, dz. cyt., s. 384.
68 В.В. Розанов, Возрождающийся Египет, dz. cyt., s. 144.
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– I złożymy cię z ziemi. Jak każde inne ziarno. I wyrośniesz w Życie Przyszłe, Życie 
Wieczne.

– Będziesz Ozyrysem, będziesz ziarnem69.

Człowiek jest przeto odradzającym się wciąż na nowo Ozyrysem. Cała tajemnica 
kryje się w przeobrażeniu życia w śmierć i śmierci na powrót w życie. Tutaj leży 
przyczyna bytu. I jego moc twórcza. Tutaj kryje się ontologiczna własność potencji, 
która nakazuje jej samorealizację. Tutaj leży klucz. I tym kluczem był… skarabeusz. 

Ten czczony przez Egipcjan owad symbolizował według Rozanowa wspomniane 
przeobrażenie. Czym jest skarabeusz? „Skarabeusz – to «tfu». Oto jego prawdzi-
we i pełne imię”70. „Tfu”, ponieważ żywi się nawozem, a także składa w nim jaja, 
z których później wylęgają się larwy. A zatem: owad żywiący się nieczystościami, 
gnojem i rodzący się z niego. I właśnie skarabeusza Rozanow nazywa… najwyższym 
z bogów: „najwyższy, największy z wielkich, Bóg. Nie ma nikogo większego odeń”71. 
Coś absurdalnego, niepojętnego. Jakże bowiem połączyć ze sobą nawóz i świętość? 
Gnój i Boga? Ale właśnie w skarabeuszu miało się dokonywać cudowne przeobra-
żenie jednego w drugie: „w tfu-skarabeuszu pod osłoną nocy dzieje się coś, co nie 
znosi w żaden sposób światła dnia i w rzeczy samej jest adoratio”72. Światło dnia to 
światło rozumu. Noc zaś to wymykające się rozumieniu misterium tworzenia. I ów 
nawóz w skarabeuszu przeobraża się w życie. Z nawozu poczyna się życie. Innymi 
słowy, w życie przeobraża się śmierć – zgniła materia, odpad dawnego życia. A za-
tem: „śmierci nie ma”, bo życie wciąż odradza się. A „skarabeusz” jest symbolicznym 
imieniem tego tajemniczego procesu. Dlatego też: „«Bez skarabeusza nie byłoby ni-
czego». Bez jego brudu, smrodu, śluzu. Jeśli nie ma tego – nie ma niczego. Świat nie 
istnieje, świat upada”73. Dzięki niemu trwa życie. Jeśli zginie skarabeusz, czyli ta-
jemniczy proces przeobrażania martwego i nieczystego w żywe i czyste, zginie samo 
życie: „Nie rozdepczcie go!!! Umrzecie wszyscy, jeśli koło was nie będą biegały te 
maleńkie skarabeusze”74. Dlatego też u początku wszystkich rzeczy leży „tfu”:

– Przecież wszystko zaczęło się od „tfu”. Skarabeusz to żuk gnojowy. Bezwzględne tfu. 
Śmierdzi, wstrętny. Ale zdecydowaliście, że „bez nieprzyzwoitości nie da się”?

– Nie da się. Świat upada. Nie ma świata75.

Rozanow zwraca tu uwagę na jeszcze jedną istotną rzecz: na zapach. A dokładniej 
na smród, który nieodłącznie towarzyszy skarabeuszowi. Skoro nawóz i nieczysto-
ści śmierdzą, śmierdzi również żywiący się nimi skarabeusz. Owad symbolizujący 
przeobrażenie martwego w żywe jest owadem cuchnącym – i nie jest to przypad-

69 Tamże, s. 144.
70 Tamże, s. 216.
71 Tamże.
72 Tamże, s. 217.
73 Tamże.
74 Tamże, s. 219.
75 Tamże, s. 224.
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kowa cecha. Cuchnie bowiem również sam proces przeobrażenia. Tworzenie życia 
i narodziny:

To, co „gnije” – śmierdzi przecież. Ziarno gnije w ziemi. I kiedy już „zgniło” – wyrasta 
nagle feniks, nowa trawka z wcześniejszej (…).

Ale „co takiego tkwi w ziemi”. Co to za tajemnica? Tajemnica gnicia i prochu? Cóż to 
jest? Wczepiamy się rękoma w ziemię. Rozrywamy. Kopiemy. Nie rozumiemy. Nie widzimy 
i nie pojmujemy. A skryte misterium polega na tym, że „jeśliby ziarno nie padło na ziemię, 
to nic by z niej nie wyrosło”, a „jeśli ziarno i Ozyrys padły”, to „wiosną wzejdzie trawka”.

Tak. Ale nie „po prostu z ziemi”, lecz jeśli padło ziarno – Ozyrys. Czyli z Ozyrysa. Bo 
on to Penis. On to Skarabeusz. On to smród.

„Jeśli kawałek ziemi nie śmierdzi skarabeuszem i nie widać na niej żuków, to nic z niej 
wiosną nie wyrośnie”76.

Przenieśmy teraz, idąc tropem Rozanowa, powyższe rozważania na płaszczy-
znę antropologiczną. I cóż widzimy? Okazuje się, że nasze genitalia znajdują się 
w najbliższym sąsiedztwie organów wydalania i wypełniają także tę funkcję. A poza 
tym wydzielają zapach, którego również nie uważamy za piękny. Tworzenie czło-
wieka dokonuje się więc za pomocą narządów wstydliwych, skrzętnie ukrywanych 
przed „światłem dziennym” i pachnących niebyt ładnie. Wszystko to wskazuje na 
obecność skarabeusza w tym miejscu ciała człowieka – w samym centrum jego płci. 
Skarabeusz towarzyszy więc procesowi „tworzenia” człowieka: „Patrzcie: on pełza 
przy tworzeniu człowieka”77. Rzecz w tym bowiem, że także w tym momencie do-
konuje się opisane przez Rozanowa przeobrażenie. Jego znamieniem miałby być 
właśnie zapach. Genitalia bowiem wcale nie pachną „różami”, powiada Rozanow. 
Raczej już zgnilizną i… mogiłą: 

„Ziemią pachnie”… Zgnilizną pachnie… Czy należałoby powiedzieć: „grobem pachnie”? 
Tak, coś w tym jest: wielka tajemnica żywych zapachów płciowych kryje się w tym, że mają 
one w sobie coś „z trumny”. Coś „z nieboszczyka”, ale zmarłego kilka godzin wcześniej, 
który nie zaczął się jeszcze rozkładać78.

A zatem zapach nie róż, ale… zwiędłych róż, mogiły, trupa, zgnilizny. Tak właśnie 
pachną organy płciowe. I tajemnica tkwi w przeobrażeniu, ponieważ te nieprzyjem-
nie pachnące organy w „momentach szczególnych” stają się obiektem pożądania, 
miłości, tworzenia nowego życia. To właśnie z nich poczyna się dziecko: „«Dziecko, 
nasze najukochańsze, najdroższe» – wychodzi «z organów tak upokarzających, że 
niepodobna ich pokazać», a «kto je zobaczy – natychmiast się odwróci»”79. Wszyst-
ko kryje się więc w przemianie wstrętu w pożądanie: 

76 Tamże, s. 265–266.
77 Tamże, s. 218.
78 Tamże, s. 271.
79 Tamże, s. 220.
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Tak wstrętnie pachnie.
Tak miło pachnie80.

I właśnie skarabeusz wiąże te dwa sprzeczne zdania. Pozwala im połączyć się, 
przeobrazić. Pozwala więc dwóm płciom na zjednoczenie. Pełza pomiędzy nimi. 
Pełza po ich ciałach. A niekiedy wchodzi… do wnętrza: „Istota nie leży w «kobie-
cie», «pustej» – ale w tym, że niekiedy zapełźnie w nią «cuchnący skarabeusz»”81. 
Z rozważań Rozanowa wynika więc, że chcąc stworzyć nowe życie, należy niejako 
wziąć w nawias własne i zanurzyć się w śmierć – przynajmniej na chwilę. Życie wy-
daje samo siebie śmierci, aby mogło triumfować i istnieć dalej. Życie jest związane 
ze śmiercią w dialektyczny węzeł. Jedna strona wciąż przechodzi w drugą i z po-
wrotem. Znakiem tej dialektyki jest zapach. Oznacza on, że świat trwa. Że życie 
zamienia się w śmierć, a śmierć na powrót w życie. Zapach nie znika więc, kiedy 
nadchodzi śmierć: „Ale «jeśli wszystko jest związane zapachem», to gdzie się po-
dzieje zapach po śmierci? Zapach pozostanie. «Mogiła pachnie»”82. Trup śmierdzi 
nie dlatego, że rozkłada się w nicość. Wręcz przeciwnie: śmierdzi, ponieważ kryje się 
w nim obietnica przyszłego życia. Ponieważ ten jego wstrętny zapach jest znakiem 
przeobrażenia się śmierci w życie, które w trupie już zaczęło się dokonywać – od 
momentu, kiedy tylko umarł. Zapach gnicia okazuje się więc oznaką zmartwych-
wstania: „«Zmartwychwstanie» dokonuje się poprzez zapach, poprzez aromat, po-
przez wdychanie”83. A zatem: „poprzez nozdrza”84. Świat bez zapachu to nicość, nie-
byt: „«Kiedy skończy się zapach» – skończy się świat, «zgaśnie», «niebyt»”85. Świat 
wobec tego pachnie, ponieważ żyje, ponieważ jest. Gdyby przestał pachnąć, znik-
nąłby. Świat bez zapachu wywołuje więc w Rozanowie przerażenie: „Świat, który 
niczym nie pachnie? Brrr… Boże, «nawet trup pachnie». A zatem w pewien sposób 
«jest». Dlatego, że defi nitywnie «nie ma» tylko tego, co już «w ogóle i zupełnie nie 
pachnie»”86. A zatem śmierci nie ma. Jest tylko życie. Tylko drzewo życia, które oka-
zuje się czystym zapachem: „Nic tak nie pachnie jak drzewo życia”87. Drzewo życia 
wydziela zapach, kiedy rośnie. Pachnie, ponieważ rośnie. A rośnie o tyle, o ile ziemia 
jest żyzna. Żyzna, czyli zawierająca w sobie resztki dawnego życia. Gnijącą materię 
organiczną o odurzającym zapachu jesieni. Drzewo życia czerpie więc swe soki ze 
zwiędłych liści, które kiedyś się od niego oderwały. Oderwały się, opadły na ziemię 
i zgniły, po to aby dać życie rosnącemu drzewu. Obieg jest więc zamknięty. Życie 
wyrasta tylko z życia. I istnieje tylko życie. Śmierci nie ma, ponieważ jest ontologicz-

80 Tamże, s. 274.
81 Tamże, s. 266.
82 Tamże, s. 265.
83 Tamże, s. 233.
84 Tamże, s. 266.
85 Tamże, s. 264.
86 Tamże, s. 265.
87 Tamże.
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nie niemożliwa. Wydaje się czysto abstrakcyjnym przeciwieństwem życia. Czystą 
negacją, która nie ma niczego wspólnego z ziemią i bytem.

Zapach stanowi więc zupełnie nowy, nieoczekiwany klucz do drzewa życia. 
Narzędziem hermeneutycznym okazuje się zaś węch. Zdaniem Rozanowa jest 
on pokrewny muzyce: „Węch jest o tyle zdumiewający, że zapach ma w sobie coś 
podobnego do muzyki, tzn. oddziałuje «bez słów» i «głębiej niż słowa», a przy tym 
oddziałuje «na wszystkich»”88. Podczas gdy transformacji myśli w słowa towarzyszy-
ła muzyka, transformacji śmierci w życie i życia w śmierć towarzyszy zapach. Nos 
okazuje się więc organem hermeneutycznym. Ponieważ to właśnie nim wyczuwamy 
wzrost drzewa życia. Wyczuwamy samo życie. W jego nierozerwalnym splocie ze 
śmiercią. W dialektyce wstrętu i pożądania. Umierania i narodzin. Pachnie to, co 
rośnie lub gnije. A zatem – przeobraża się. Czyli to, na czym pojawia się skarabeusz. 
Żuk, symbolizujący nieskończoną dialektykę przeciwieństw, dzięki której istnieje-
my.

Jeszcze jednym charakterystycznym dla cywilizacji Egiptu elementem, który 
Rozanow otoczył szczególną uwagą, był właściwy mu kult zwierząt:

Podczas każdego kontaktu z Egiptem należy nieprzerwanie mieć na uwadze zwierzęta, 
które oni nie tyle „czcili”, ile którymi się wzruszali. Zwierzę to przewodnik do poznania 
Egiptu. Zwierzę, a nie [pierwsi egiptolodzy – M.M.] Champollion i Lepsius – oto, kto za-
prowadzi nas do Egiptu89.

Rozanow twierdził więc, że aby pojąć istotę Egiptu, należało najpierw spróbować 
zrozumieć, czym są zwierzęta i dlaczego miały one „wzruszać” Egipcjan. Tymcza-
sem niczego takiego nie znajdujemy u egiptologów. Jak wyraził się myśliciel: „ich 
pisma «nie pachną krową»”90. Toteż pragnąc uniknąć powyższego błędu, Rozanow 
zwraca się do krów, aby te nauczyły go mądrości i dały klucz do zrozumienia Egiptu: 
„(…) o, poprowadźcie mnie, krowy, najpierw rosyjskie, a potem egipskie, i nauczcie 
mnie mądrości kraju pierwszego, kraju starożytnego, kraju świętego”91.

Dokąd więc zaprowadziły Rozanowa krowy? Czego myśliciel „dowiedział się” 
od nich? W pierwszym kroku uświadomił on sobie, że zwierzęta poprzedzają ludzi 
w sensie kosmologicznym:

Wszystkie zwierzęta to nasi rodzice, ale nie we własnej osobie, lecz kosmologicznie. Bo 
zostały stworzone, kiedy człowieka na ziemi jeszcze nie było. I Egipcjanie czcili w nich 
wszystkich swoich ojców. Ojców i matki92.

Zwierzęta są więc niejako starsze od człowieka, pojawiły się w porządku kos-
mologicznym (i kosmogonicznym) przed nim. To pierwszeństwo oznaczało dla 
Rozanowa bycie bliżej źródła bytu, czyli Boga. Zwierzęta zatem „«to przewodnicy 

88 Tamże, s. 95.
89 Tamże, s. 212.
90 Tamże, s. 321.
91 Tamże, s. 221.
92 Tamże, s. 226.
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człowieka na drodze do Boga» i «założyciele religii na ziemi». Właśnie zwierzęta 
odkryły im [Egipcjanom – M.M.] «istotę rzeczy»”93. Cóż ta kuriozalna na pierwszy 
rzut oka teza mogłaby oznaczać? Zdaniem Rozanowa zwierzęta znajdują się „bliżej” 
Boga, ponieważ b e z p o ś r e d n i o stykają się z istotą bytu. Są, by tak rzec, nagim ży-
ciem, w odróżnieniu od człowieka, który jest odeń oddzielony właściwą mu refl ek-
syjnością. Człowieka od „istoty rzeczy”, „życia” oraz Boga oddzielają świadomość, 
myślenie i słowo. Nie potrafi my przeżywać życia tak jak zwierzęta: w sposób zupeł-
nie bezpośredni, bezrefl eksyjny. Dostęp do naszego życia wiedzie poprzez świado-
mość, która tworzy dystans między naszym „ja” a światem. Nie jesteśmy więc sto-
pieni z bytem, lecz od niego oddzieleni. Wszystko to nie występuje u zwierząt, które 
żyją czystym, bezrefl eksyjnym istnieniem. I właśnie dlatego miałyby one zdaniem 
Rozanowa być „bliżej” Boga, miałyby bezpośrednio dotykać jego istoty. Albowiem 
Bóg to czyste, niezapośredniczone przez nic zewnętrznego życie. Czyste istnienie. 
Zwierzęta nie rozróżniają także dobra i zła, które człowiek poznał, upadając. Krowa, 
pisze Rozanow, „daje tylko dobro i nigdy, przenigdy nie poznała zła”94. Zwierzęta 
są więc pozostałością raju na ziemi. Istnieją poza dobrem i złem. Wciąż przebywają 
w raju. Są czystą afi rmacją bezpośrednio odczuwanego życia i bytu. Zwierzęta to dla 
Rozanowa jedyni prawdziwi „panteiści”, przebywający w sferze czystego bytu rów-
nającego się czystej boskości:

One i TYLKO one, JEDYNIE one były „panteistami”, i to nie poprzez „bajanie”, ale poprzez 
„czyn”: jeśli bowiem, mój przyjacielu literacie, naprawdę jesteś panteistą, to idź i possij 
u krowy wymię, „tak jakby była ona twoją matką”. A jeśli krowa nie jest „dla ciebie siostrą”, 
to zaprawdę jesteś literatem i nikim ponad to być nie możesz95.

Zwierzę zatem poprzez samo swoje bycie, poprzez tkwiący w nim w sposób bez-
pośredni imperatyw życia, odsłania prawdziwą twarz Boga. Zwierzę, podobnie jak 
Bóg, jest czystą bezpośredniością. I dzięki niej styka się z Bogiem. To samo doty-
czy również płci. U człowieka płeć jest wplątana w dialektykę wstydu i pożądania, 
a zwierzęta są pozbawione wstydu, nie znają go. Są płcią w sposób prosty i bezpo-
średni: „zwierzęta żyją, w odróżnieniu od człowieka, który żyje jako «człowiek», tyl-
ko jako «samiec-pies» i «samica-suka», tylko jako «byk» i «krowa»”96. A zatem wy-
rażają już na poziomie samego swojego bytu „adoratio sexus”, czyli „kult falliczny”97. 
To również jest oznaką ich boskości.

W uniesieniu właściwym prorokom Rozanow owej bezpośredniości zwierzętom 
pozazdrościł. I zapragnął znieść różnicę między człowiekiem a zwierzęciem. Zbliżyć 
się do Boga, poprzez… zbliżenie się do zwierzęcia: „zawsze pragnąłem pić gorą-

93 Tamże, s. 267.
94 Tamże, s. 263.
95 Tamże, s. 132.
96 Tamże, s. 242.
97 Tamże.
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ce mleko z krowich wymion”98. Na mleku jednak myśliciel poprzestać nie chciał… 
Wszak wzorem byli dlań Egipcjanie. Im zaś przypisywał skłonności zoofi lskie:

Oczywiście nie ma żadnej wątpliwości, że oni [Egipcjanie – M.M.] łączyli się z nimi 
cieleśnie, kiedy tylko zwierzęta wyraziły choćby najmniejszą na to ochotę; ale również bez 
względu na ich ochotę, pragnąc tego samemu, pokrywali je pocałunkami i pieszczotami – 
przede wszystkim ich ozyryjskie części99.

Coś podobnego słyszeliśmy już wcześniej. Seksualny kontakt ze zwierzęciem już 
w książce W świecie tego, co niejasne i niezdecydowane Rozanow nazwał najwyż-
szym przejawem ludzkiej mocy. I oczywiście miał na myśli moc nie fi zyczną, ale 
metafi zyczną. To samo powtarza się i tutaj. Kopulacja ze zwierzęciem równałoby 
się z kopulacji z… Bogiem. I choć Rozanow podobnej myśli nie wypowiada na piś-
mie, taka jest logika jego rozmyślań. Połączenie się ze zwierzęciem oznaczałoby po-
łączenie się z metafi zycznym ciałem Boga, które jest życiem samym. Oznaczałoby 
nie tylko przekroczenie świadomości i refl eksyjności na rzecz metafi zycznej bez-
pośredniości, ale także stopienie się z Bogiem… Oto falliczny panteizm. Zoofi lska 
transcendencja. I choć samego myśliciela napawało to przerażeniem, nie cofnął się 
ani o krok przed wyciągnięciem ostatecznych wniosków: „Mnie już od wielu mie-
sięcy chce się possać u byka. Bo to chyba ma smak? I, być może, jest on szalenie 
piękny”100…

Dodajmy, że pragnienie to zostało… zrealizowane. Co prawda zdecydowanie nie 
w takiej „skali”, jaka marzyła się Rozanowowi pod koniec życia, ale jednak. Roza-
now, dając przykład wspominanej przez Fatiejewa „patologicznej szczerości”101, wy-
znaje na kartach Odradzającego się Egiptu, że podczas pisania O rozumieniu nastąpi-
ło pewne „swawolne” wydarzenie z… kotką:

Pisałem książkę O rozumieniu i, jak mi się teraz przypomina, dotarłem do rozdziału „O ce-
lowości”, po czym przeciągnąłem się i wstałem. Żeby „rozprostować nogi”, przeszedłem się 
po pokojach… Zawsze byłem rozkojarzony, więc dopiero wtedy zauważyłem, że w domu 
nikogo nie ma. Malutki drewniany domek na ulicy Komarowskiej w Briańsku.
Poszedłem dalej. Wszedłem do sieni, aby sprawdzić, „czy ktoś jest” – i zobaczyłem kotkę. 
Siedzi. Młoda, ale już nie kocię, lecz kotka. Panienka. Więc podszedłem do niej jak do 
panienki.
„Nihil a me alienum puto”.
Wziąłem ją na ręce i podrapałem za uchem. Dobrze. Jej dobrze i mi dobrze. Głaskałem 
długo. Lubię to. Lubię, bo jej jest przyjemnie, a mnie miło, że ona odczuwa przyjemność. 
I nagle przyszła mi do głowy „egipska myśl”. O Egipcie nic wówczas nie wiedziałem, prócz 
tego, że „Sezostres”. Dopiero teraz nazywam to egipską myślą. (…)

98 Tamże, s. 231.
99 Tamże, s. 267.
100 Tamże, s. 260.
101 В.А. Фатеев, Жизнеописание Василия Розанова, dz. cyt., s. 3.
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Położyłem ją na podłogę, a sam szybko odszukałem w pokoju zapałkę z gołym i miękkim, 
spalonym końcem. „W której nie będzie drzazg”. I nachyliłem się. Ona siedziała na podło-
dze. I gładziłem ją ręką – długo, bardzo długo. Wciąż wydłużając ruchy po grzbiecie.
Bałem się.
Wydłużywszy ruch jeszcze bardziej, dałem jej poczuć, że ją czuję. Jak gdyby to była dziew-
czyna – służąca. I zacząłem swawolić. 
Nastąpiło coś, co ledwie daje się wyrazić w słowach. W kotce przebudziła się dusza, p o -
d o b n a  d o  l u d z k i e j, dlatego że ona zaczęła swawolić jak z człowiekiem. Tzn. tak jak 
swawoli człowiek.
Najpierw, podczas stopniowego i powolnego wydłużania głaskania, była zaskoczona i nie 
wierzyła. Myślała sobie: „przypadkiem”. Ale kiedy niepodobna było wątpić, a ja dałem jej 
poczuć, że „celowo”, i w tym samym czasie pieściłem ją za uchem – kilka razy przewró-
ciła się na grzbiet, i jakby drapała, ale nie drapała: z niesłychaną energią odskoczyła na 2 
arszyny, położyła się na grzbiecie i odwróciła głowę w moją stronę. Mogła bez problemu 
uciec – drzwi na dwór były otwarte. Ale ona czekała na mnie. Chciałoby się rzec: niemo 
oczekiwała na mnie.
Podszedłem. I znowu za uchem. I znowu gładziłem ręką – dalej i dalej. Aż dotknąłem.
(…)
Widocznie nie chciała, abym przerwał swawole. Ale ja się bałem. Nie chciałem zrobić jej 
krzywdy. Nie zagłębiając się, bawiłem się tak nadal, aż przyszli.
Wtedy wstałem. I usiadłem do O rozumieniu102.

Oto jawna oznaka szaleństwa. Szaleństwa biorącego się z transgresji poza włas-
ne człowieczeństwo. „Mistycznej” transgresji do świata zwierząt. Nieśmiałej wciąż 
jeszcze („bałem się”) próby roztopienia się w żywiole płci rozpoznanym jako żywioł 
metafi zyczny. Jak żywioł boski. Jako Bóg sam. Zagłębienie się „w Bogu” poprzez „za-
głębienie się” w zwierzęcych genitaliach – to prosta droga do rozpadu człowieczeń-
stwa. Żywioł płci, żywioł seksualności ponownie objawia tu swoje niszczycielskie 
oblicze. Wstąpienie weń musi oznaczać rozpad człowieka. I migrację do sfery „nad-
ludzkiej” bądź „podludzkiej” – jednakowo zabójczych dla tego, kogo nazywamy 
„człowiekiem”. Przebóstwienie równa się tu zezwierzęceniu. Rozanow przekształca 
bogoczłowieczeństwo w bogozwierzęcość. Z Egiptu spogląda na nas bogozwierzę. 
W jego skórze skrywa się przezwyciężony człowiek. Albo raczej: przezwierzęcony…

Odradzający się Ozyrys jako symbol płodności i niezniszczalności życia, skara-
beusz, symbolizujący przemianę śmierci w życie, a także zwierzęta wyrażające „bez-
pośredniość” życia – oto trzy główne fi lary Rozanowowskiej interpretacji starożyt-
nego Egiptu. Interpretacji, powtórzmy to raz jeszcze, „muzycznej”, czyli opierającej 
się na intuicji, a nie na „twardych” danych „nauki”. Wszystkie te elementy miały, 
zdaniem Rozanowa, współtworzyć egipską cywilizację oraz przesądzać o jej „dioni-
zyjskim” charakterze. Byłaby ona cywilizacją afi rmującą życie i płodność. Cywiliza-
cją strzegącą drzewa życia. I dzięki temu miałaby być czuła, uśmiechnięta, wrażliwa 
i delikatna. Tak przynajmniej widział to Rozanow. I takie właśnie jej cechy odczytał 

102 В.В. Розанов, Возрождающийся Египет, dz. cyt., s. 247–248.
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z egipskich rysunków albo fi gurek znajdujących się w Ermitażu, które przedstawiały 
kobiety czule obejmujące swoich mężów oraz uśmiechające się do nas uśmiechem 
sprzed kilku tysięcy lat. Uśmiechające się „muzycznie”.

Niekiedy jednak zza tych uśmiechów przeświecała ledwie powstrzymywana ży-
wiołowość nagiej płci. Wtedy Egipt stawał się mniej delikatny, a człowiek przemie-
niał w zwierzę. Ale wtedy też rozpoczynało się misterium tworzenia nowego życia, 
któremu człowiek nie potrafi ł się oprzeć, mimo że oznaczało ono natychmiastową 
lub rozłożoną w czasie utratę życia. Umierając jednak, zwyciężę śmierć, ponieważ 
w mojego trupa zapełźnie skarabeusz. W ten oto paradoksalny oraz naturalistyczny 
sposób Rozanow potwierdził sens słów Chrystusa: „Jeżeli ziarno pszenicy wpadł-
szy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon 
obfi ty”103.

Pisząc o „Izraelu” i „Egipcie”, Rozanow konstruował więc swoiste utopie. Usiło-
wał odnaleźć świat idealny, który mógłby stać się wzorcem dla nas i ocalić rosyjską 
oraz europejską cywilizację przed nadciągającą zagładą i który przebudziłby tkwiące 
w nas po dziś dzień resztki pogańskiego ducha starożytności. Toteż należałoby zaj-
rzeć nie tylko za horyzont historii, ale także w głąb „samych siebie”. Utopie Roza-
nowa miały więc charakter retrospektywny – poszukiwały „raju utraconego” w cza-
sie przeszłym, w realnie istniejących niegdyś cywilizacjach. W jakim stopniu treść 
Rozanowowskich utopii pokrywa się z historyczną rzeczywistością Izraela i Egiptu 
– pozostawiamy pytaniem otwartym. Nie posiadamy bowiem kompetencji judai-
stycznych czy też egiptologicznych, aby to rozstrzygnąć. Zresztą odpowiedź na nie 
nie była naszym celem. Interesowała nas tutaj nie historia cywilizacji żydowskiej czy 
egipskiej, ale twórczość Rozanowa. Tak więc nie o Izrael lub Egipt tu chodziło, ale 
właśnie o Rozanowa. I prawdopodobnie więcej nam mówią jego rozważania o nim 
samym niż o wspomnianych krajach. Rozanowa nie ciekawiła bowiem prawda hi-
storyczna, ale jego własne idee lub „mity”, jak wyraża się Nikolukin104. A „historia” 
miała służyć jedynie za ich ilustrację bądź potwierdzenie. Toteż właśnie o tych jego 
ideach – i tylko o nich – była tutaj mowa.

„Izrael” i „Egipt” miały skrywać w sobie poszukiwany przez Rozanowa od sa-
mego początku klucz do „drzewa życia”. Były jego kolejną odsłoną. Odsłoną, by tak 
rzec, „historyczną”. Albowiem założeniem było, że „Izrael” oraz „Egipt” były niegdyś 
w posiadaniu owego klucza (a współcześni Żydzi posiadają go być może po dziś 
dzień). I tylko w tym celu Rozanow wyprawił się ku tym odległym i dość egzotycz-
nym krajom. Po to, aby odnaleźć „raj utracony”. Po to, aby odnaleźć upragnione 
drzewo życia.

103 J 12, 24.
104 А.Н. Николюкин, Розанов, dz. cyt., s. 423.
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15. Apokalipsa

I wreszcie książka ostatnia – radykalna, bluźniercza, ekscentryczna, żarliwa, he-
retycka, szalona. Gorąca w iście apokaliptycznym sensie („Obyś był zimny albo 
gorący!”1). Książka, którą Rozanow pisał przez ostatni rok swego życia. A był to rok 
1918 – czas porewolucyjnej zawieruchy, upadku dawnej Rosji. A także czas głodu, 
ponieważ nikt już niemal nie chciał drukować artykułów, którymi Rozanow zarabiał 
na życie, a publikacje wcześniej napisanych książek zostały wstrzymane wskutek po-
wszechnego chaosu. Słowem – czas katastrofy. Czas przedśmiertny, czas apokalipsy. 
I jego odbicie: Apokalipsa naszych czasów2.

Apokalipsa… rozwija i zaostrza główne tematy podejmowane przez Rozanowa 
w ostatnim dziesięcioleciu: krytykę chrześcijaństwa, kult falliczny. Musi się również 
zmierzyć z nową rzeczywistością: rewolucją październikową, która przekreśliła zna-
ną dotąd Rosję, aby wybudować na jej trupie nowy świat. Wszystkie te elementy 
zostają ze sobą ściśle związane w jedną całość. Chrystus, fallus i rewolucja tworzą 
swoisty trójkąt – bynajmniej nie miłosny. Istnieją w związku dialektycznym i przy-
czynowo-skutkowym jednocześnie. Apokalipsa… kontynuuje też formę „opadłych 
liści”: „Przecież także «Apokal.» to «Opad. liście» – n a  j e d e n  o k r e ś l o n y  t e -
m a t: insurekcja przeciw chrześcijaństwu”3.

Rewolucja październikowa 1917 roku oznaczała dla Rozanowa zagładę Rosji:

Rosja rozleciała się w dwa dni. Góra – trzy. Nawet „Nowogo Wriemieni” nie udało się za-
mknąć tak szybko, jak zniknęła Rosja. Wstrząsające jest to, że cała rozpadła się w mgnieniu 
oka, na kawałeczki, na cząsteczki. (…) Nie oparło się Carstwo, nie oparła się Cerkiew, nie 
oparło się wojsko. Czy cokolwiek się ostało? Może to dziwne, ale – dosłownie nic4.

Rewolucja była dla Rozanowa upadkiem całej dawnej Rosji. A „dawna Rosja” to 
jedyna Rosja – inna nigdy nie istniała. „Nie ostało się nic”. Rosji już nie ma. Żadnej 
Rosji. „Boże! Rosja – to już tylko wspomnienie”5. Wraz z Rosją, runęło również całe 
rosyjskie życie – to, którym żył Rozanow i jego współcześni. Szok był tym większy, 
że wszystko dokonało się w „dwa, góra trzy dni”, jak gdyby chodziło o jakieś wyda-

1 Ap 3, 15.
2 Zaznaczyć trzeba, że pełen tekst Apokalipsy… został opublikowany dopiero w 2000 roku. I właśnie 

dopiero w nim znalazła się większość najbardziej radykalnych i dobitnych sądów Rozanowa. Wcześniej 
dostępny był jedynie niewielki fragment tekstu (stanowiący zaledwie jedną piątą całości). Oznacza to, 
że wszystkie publikacje dotyczące ostatniego okresu twórczości Rozanowa, które nie uwzględniają peł-
nego wydania Apokalipsy…, posiadają ograniczoną ważność.

3 В.В. Розанов, В нашей смуте, dz. cyt., s. 362.
4 W. Rozanow, Apokalipsa naszych czasów, dz. cyt., s. 9.
5 В.В. Розанов, Апокалипсис нашего времени, dz. cyt., s. 66.
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rzenie bez większego znaczenia, a nie cały kraj i całe życie. Katastrofalna w skutkach 
burza, która nawiedziła Rosję, choć zbierała się na horyzoncie przyszłości od dawna, 
wciąż wydawała się senną zjawą, czymś nierealnym. Do samego końca niepodobna 
było w nią uwierzyć. Dlatego zaskoczyła wszystkich – in fl agranti, bez „palt”:

Ze zgrzytem, skrzypieniem, świstem opuszcza się nad Historią Rosji żelazna kurtyna.
– Koniec przedstawienia.
Publiczność wstała.
– Czas włożyć palta i iść do domu.
Rozejrzeli się.
Ale ani palt, ani domów już nie było6.

A teraz to „dawne życie” i „dawna Rosja” stały się senną zjawą. Teraźniejszość zaś 
– nagą rzeczywistością o ostrych i brutalnych kształtach. Taką bez wątpienia oka-
zała się ona dla samego Rozanowa. Myśliciel wraz z rodziną we wrześniu 1917 roku 
opuścił pogrążający się w zamęcie Petersburg i przeniósł do Siergijew Posadu pod 
Moskwą. W miejscowości tej znajduje się słynna Ławra Troicko-Siergijewska, zało-
żona przez św. Siergieja z Radnoneża. Rozanow schronił się więc „koło cerkiewnych 
murów”. Możliwości zarabiania na życie publikacjami wyczerpały się. Ekscentrycz-
ny myśliciel, były konserwatysta i wróg rewolucji okazał się „człowiekiem zbędnym” 
w nowej rzeczywistości. Środków do życia nie było. Wszędzie chaos i zawierucha. 
Myśliciel z rodziną przymierał głodem i niejednokrotnie zwracał się do czytelników 
na kartach drukowanej w małych broszurach Apokalipsy… z prośbą o pomoc:

Jestem zmęczony. Już nie mogę. Często dwie czy trzy garście mąki, dwie czy trzy garsteczki 
kaszy, pięć ugotowanych na twardo jajek pozwalają mi przeżyć dzień. (…) Uchroń, czy-
telniku, swojego pisarza: w ostatnich dniach mego życia przebłyskuje mi coś, co dobiega 
końca. W.R. S i e r g i j e w  P o s a d,  G u b e r n i a  M o s k i e w s k a,  K r a s i u k o w k a, 
u l.  P o l e w a j a,  d o m  w i e l e b.  B i e l a j e w a7.

Rosyjskie drzewo życia zostało ścięte. Przyszłości nie było. Nikt o niej nie po-
myślał, nikt się o nią nie zatroszczył. Wyznawcy idei myśleli tylko o wyznawanych 
przez siebie ideach. O „życiu” nikt nie myślał. „Życie” zeszło na dalszy plan. I kiedy 
idee zatriumfowały, nie zostało już nic do zrobienia. A przynajmniej nic pilnego, 
naglącego. Rewolucja nie miała swojego „jutra”, pisał Rozanow. I winił za ów stan 
rzeczy Karola Marksa:

Ale cóż robić j u t r o? Tego zupełnie nie przewidział Marks: „rozsiąść się w krzesłach bur-
żuazji”, zająć jej mieszkanie, jej dom, i…
Żadnego „i” nie ma w teoriach Marksa. On jest nie tylko wąski; on jest nieskończenie wą-
ski. Jutro powinno zacząć się „życie”. Ale Marks milczy, oniemiał. On w ogóle nie jest mą-
dry, ten Marks, bo zupełnie nie zadał sobie pytania, jak będą żyć „zwycięscy proletariusze”; 
czym, przy pomocy jakich stron swej duszy zaczną budować całkowicie nową cywilizację.

6 W. Rozanow, Apokalipsa naszych czasów, dz. cyt., s. 64.
7 Tamże, s. 63.
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A „budować” ją oczywiście trzeba. Formuła Marksa: „Proletariusze wszystkich krajów” 
i tak dalej – jest już stara, przestarzała; straciła aktualność wraz ze zwycięskimi okrzykami 
października 1917 roku8.

Najobszerniejszą, najistotniejszą i najoryginalniejszą częścią Apokalipsy… nie 
jest jednak bardzo dramatyczny opis rzeczywistości porewolucyjnej, ale próba wska-
zania przyczyn samej rewolucji, próba diagnozy minionego już świata i odpowiedzi 
na pytanie, dlaczego ów świat tak łatwo upadł. Należy podkreślić, że diagnoza ta nie 
dotyczyła samej tylko Rosji, ale także całej Europy. Rewolucja w Rosji była bowiem 
wypadkową kryzysu, który ogarnął cały kontynent.

Winę za katastrofę, która dotknęła Rosję, ponosiło zdaniem myśliciela chrześ-
cijaństwo. Nie dlatego, że samo popadło w kryzys i osłabło, ale dlatego, że właśnie 
królowało w Europie od blisko dwóch tysiącleci. Następstwem tego panowania mia-
ła być wielka duchowa „próżnia”. We wstępie do Apokalipsy… Rozanow pisał:

Niewątpliwie najgłębsza przyczyna wszystkiego, co się obecnie dzieje, tkwi w tym, że w ca-
łej Europie (a więc również w Rosji) dawne chrześcijaństwo wytworzyło w ludziach olbrzy-
mią próżnię; ta próżnia wysysa wszystko: monarchie, klasy, stany, owoce pracy, bogactwo. 
Wszyscy doznali wstrząsu, giną wszyscy i wszystko9.

To właśnie wewnątrz wytworzonej przez chrześcijaństwo „próżni” wybuchła 
rewolucja. To przez nie Rosja upadła. To ono zgotowało jej apokalipsę. Antychrześ-
cijańska rewolucja była przeto skutkiem samego chrześcijaństwa. To one winne jest 
kryzysu duchowego, który trawi całą Europę i Rosję.

Przyczyna leży więc w samym chrześcijaństwie i właśnie przeciw niemu Roza-
now kieruje swój akt oskarżenia. Apokalipsa naszych czasów jest więc kontynuacją 
jego antychrześcijańskich rozważań z Ciemnego oblicza i innych tekstów. Rozanow 
nie poprzestaje tu jednak na powtórzeniu znanych już zarzutów, lecz radykalizu-
je je, rozwija i uzupełnia. Wyprowadza z nich także ostateczne wnioski, nie po-
wstrzymując się przed niczym z zaiste apokaliptyczną żarliwością i właściwym jej 
profetyzmem.

Zarzut koronny pozostał niezmieniony: chrześcijaństwo jest religią wrogą życiu, 
sprzeczną z życiem i niszczącą je, a przez to „akosmiczną”10. Chrześcijaństwo ode-
rwało świat od Boga i przeniosło centrum życia w zaświaty, podważając tym samym 
podstawy życia na ziemi. Ich wynikiem jest panujący obecnie w Europie ateizm: 
„Chrześcijaństwo to absolutna bezpłciowość, a zat[em] absolutny ateizm”11. W tej 
próżni pojawiły się idee socjalistyczne i rewolucyjne, które świata nie zbawią, a tylko 
pogłębią kryzys. Umiejscawiając „źródło życia” poza światem i deprecjonując do-
czesność, chrześcijaństwo miało przekształcić nas w nihilistów:

8 В.В. Розанов, Апокалипсис нашего времени, dz. cyt., s. 159.
9 W. Rozanow, Apokalipsa naszych czasów, dz. cyt., s. 5.
10 S. Mazurek, Wątki katastrofi czne w myśli rosyjskiej i polskiej 1917–1950, dz. cyt., s. 28.
11 В.В. Розанов, Апокалипсис нашего времени, dz. cyt., s. 360.
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Królestwa są zbędne… Świat też nie jest potrzebny. Nie potrzeba w ogóle „niczego”… 
Nihilizm. Oto, gdzie tkwi jego korzeń. „Świat bez nadzienia”… Pieróg bez nadzienia. 
„Smaczny?” Otóż to, Chrystus wyrzucił całe nadzienie z pieroga i właśnie to nazywa się 
„chrześcijaństwem”12.

Wynikiem panowania chrześcijaństwa jest więc ateizm i nihilizm13. Utożsamie-
nie Boga z Bogiem chrześcijaństwa doprowadziło do wyrzeczenia się wszelkiej bo-
skości. „Europa jest r e l i g i j n y m  t r u p e m”14 – pisał Rozanow. Europa umarła, 
ponieważ przez ostatnie dwa tysiąclecia otaczała czcią „drzewo śmierci” zamiast 
„drzewa życia”:

Tak więc „koncepcja Europy” sprowadzająca się do „koncepcji chrześcijaństwa”, kończy się 
oczywiście śmiercią. Śmiercią naturalną. Ona zawierała się w jego ziarnie. Izrael zaś trium-
fuje wraz z „Drzewem Życia”, którego nigdy nie przestał czcić. A my giniemy, ponieważ 
otoczyliśmy czcią Drzewo Śmierci15.

Chrześcijańska Europa ponad płodność i życie przedłożyła bezpłodność i śmierć. 
Dobrze znała nie moc obrzezania i obietnicę płodności, lecz dziewiczość Betlejem 
i śmierć Golgoty. Odwrócenie się od życia oznaczało zaś dla Rozanowa odwrócenie 
się od Boga, czyli grzech. Stąd też: „Chrześcijaństwo jest grzechem”16.

Ostrze ataku Rozanow jednak wymierzył nie w Kościół chrześcijański, ale przede 
wszystkim w Chrystusa. To Chrystus stał się głównym oskarżonym, a także wino-
wajcą prześladującego Rosję i Europę kryzysu. To on został uznany za przyczynę 
wszystkich klęsk i katastrof. To on sprowadził rewolucję: „Rewolucja pochodzi tylko 
i wyłącznie od Chrystusa”17.

Rzecz w tym bowiem, że Chrystus, jak już wspominałem, nie pojawił się w reli-
gijnej próżni, ale w uporządkowanym religijnie świecie. W świecie, w którym pano-
wał Bóg-Ojciec oraz błogosławione przez niego siły płodności. Występując przeciw-
ko uświęconemu porządkowi, Chrystus wystąpił tym samym przeciwko własnemu 
Ojcu i jego przykazaniom. Sprzeciwił się samemu Bogu. Wykastrował swojego Ojca:

Panie Jezu, tylko Ty jesteś piękny! I znieważyłeś świat swoją pięknością. A przecież ten 
świat jest Boży.

12 W. Rozanow, Apokalipsa naszych czasów, dz. cyt., s. 44.
13 Oskarżania o nihilizm sugerują więc antynihilizm samego Rozanowa. Problem ten rozpatruje 

w swojej książce Halina Rarot: H. Rarot, Od nihilizmu do chrześcijaństwa. Historia i współczesność idei 
fi lozofi czno-religijnego przezwyciężenia nihilizmu, Lublin 2011, s. 149–179. I o ile samo podejście ba-
daczki jest słuszne i ciekawe, to wnioski są błędne: „myśliciel uczynił przecież nieobecność chrześcijań-
stwa w sferze świeckiej i w jej najmniejszym obszarze, czyli w rodzinie, przyczyną wybuchu rewolucji 
październikowej w Rosji” (tamże, s. 179). Podobna opinia dziwi, ponieważ było dokładnie na odwrót.

14 В.В. Розанов, Апокалипсис нашего времени, dz. cyt., s. 63.
15 Tamże, s. 195.
16 Tamże, s. 101.
17 Tamże, s. 366.
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Dlaczego więc powiedziałeś: „ja i Ojciec jesteśmy jedno”? Nie tylko, że nie jesteście 
„jednym”, Ty zgoła przeciwstawiasz się  Jemu. Uczyniłeś to samo, co Saturn [powinno 
być: Kronos – M.M.] z Uranosem.

Wykastrowałeś Go. I przyszedłeś tylko po to, żeby wykastrować. Tak! Tak! Tak! – 
w końcu wyjaśnione są słowa o rzezańcach. I to, że w Ewangelii nie „kochają”, tylko żyją jak 
„Aniołowie Boży”: jak ci na rozlewskich naddniestrzańskich, co „wzięli świeczki i zakopali 
się”. O zgrozo, zgrozo18.

Rację miał przeto Lew Szestow, kiedy pisał: „Dla Rozanowa bycie chrześcijani-
nem oznacza wyrzeczenie się Boga”19. Rację miał również Poggioli, konstatując, że 
przeciwieństwo między Ojcem i Synem przypomina niekiedy u rosyjskiego myśli-
ciela „manichejską opozycję między dwoma odwiecznie zwaśnionymi bogami”20. 
Co więcej, według Rozanowa przeciwstawienie się Bogu przez Chrystusa znajdowa-
ło swoją kontynuację w konfrontacji ze stworzonym przez Boga światem. A także 
człowiekiem jako Bożą kreacją. Chrystus zapragnął poprawić dzieło swojego Ojca 
– wbrew jemu samemu. Nie akceptując dzieła Ojca, postanowił je zmienić, prze-
obrazić na własną modłę:

CHRYSTUS PRZEKSZTAŁCIŁ CZŁOWIEKA NA NOWO… BUNTUJĄC SIĘ PRZE-
CIWKO DZIEŁU WŁASNEGO OJCA.

(…)
Myśl Chrystusa: rozedrzeć człowieka. R o z d z i e l i ć  g o. Solo – solo. (…) Monasty-

cyzm – t o  p o p r a w k a  s t w o r z e n i a. „Nie tak! Nie O n”. „Tworzę nowego A d a m a”. 
To, że Chrystus był p r z e c i w n i k i e m - I s t o t y - B o ż e j, jest bezdyskusyjnie pewne, 
pewne tak bardzo i niezaprzeczalnie, że wszelki spór na ten temat wydaje się śmieszny21.

„Nowy Adam” to dla Rozanowa kastrat odwrócony od ziemi i zapatrzony w bla-
dy oraz martwy księżyc. To człowiek, który zaparł się samego siebie. Wyparł się 
własnej boskiej istoty. I, podobnie jak Chrystus, wyrzekł się Ojca. A przez to stał się 
nihilistą i ateistą. Uśmiercając Boga, uśmiercił samego siebie.

Potwierdzeniem powyższych zarzutów miała być dla Rozanowa biblijna Apoka-
lipsa. Rozanow interpretował ją na przekór tradycji – jako księgę antychrześcijań-
ską: „Nie ma cienia wątpliwości, że Apokalipsa nie jest księgą chrześcijańską, lecz 
zwróconą przeciw chrześcijaństwu”22. Przepowiedziane w niej katastrofy miały się 
spełnić właśnie dlatego, że chrześcijaństwo zapanowało na ziemi. Apokalipsa byłaby 
przeto karą Boga-Ojca zesłaną na świat, który podążył za fałszywą nauką Jego Syna. 
Syna, który gorsząc własnych uczniów, przepowiedział upadek świątyni swego Ojca:

18 W. Rozanow, Apokalipsa naszych czasów, dz. cyt., s. 42.
19 L. Szestow, Spekulacja i objawienie…, dz. cyt., s. 83.
20 R. Poggioli, Rozanow, dz. cyt., s. 20.
21 В.В. Розанов, Апокалипсис нашего времени, dz. cyt., s. 369–370.
22 W. Rozanow, Apokalipsa naszych czasów, dz. cyt., s. 17.
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Gdy Jezus szedł po wyjściu ze świątyni, podeszli do Niego uczniowie, aby Mu pokazać bu-
dowle świątyni.  Lecz On rzekł do nich: „Widzicie to wszystko? Zaprawdę, powiadam wam, 
nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był zwalony”23.

Powyższe słowa były dla Rozanowa jawnym dowodem na kryjące się w Chry-
stusie fałsz i zimną obojętność: „Cóż za złość! Uczniowie z jawną miłością i d u m ą 
pokazywali ją jako «coś s w o j e g o», «jako coś r o d z i m e g o». Nieprawdopodobnie 
wprost okrutne i n i e l u d z k i e są te słowa!”24. Chrystus nie uszanował wiary swo-
ich uczniów – wiary w Boga-Ojca. I teraz to Ojciec niszczy świat zbudowany przez 
Syna. Świat bezpłodny, zbrukany, pusty i ogołocony z dawnej boskości. Apokalipsa 
jest więc sądem nad Chrystusem, który śmiał zwrócić się przeciw Ojcu i przeciw 
stworzeniu: „«Apokalipsa» to właśnie WSZECHMOGĄCY, KOSMOGONICZNY 
sąd nad Chrystusem”25.

Osobliwa i zaskakująca interpretacja Rozanowa wspiera się na podmianie głosu 
Ojca i Syna. „Potężny głos jak gdyby trąby”26, który przemawia w Apokalipsie, miał-
by w rzeczywistości być głosem Ojca, a nie Syna. A jeśli Syna – to nawróconego na 
„judaizm”. Według Rozanowa głos ów oskarża bowiem chrześcijańskie „Kościoły 
Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardów, Filadelfi i i Laodycei”27 o wyrzeczenie 
się prawdziwej wiary i popadnięcie w grzech. Grzechem tym miałoby być właśnie 
chrześcijaństwo, czyli religia fałszywa. Jeśli więc podmienimy osobę mówiącą, wów-
czas ci, „którzy zwą samych siebie apostołami”, okażą się „kłamcami”28, Kościół – 
„synagogą szatana”29, tym zaś „co tej nauki [tzn. chrześcijaństwa – M.M.] nie mają, 
tym, co – jak mówią – nie poznali «głębin szatana»”, Bóg-Ojciec miał rzec: „nie 
nakładam na was nowego brzemienia”30. I tak dalej. A zatem: „Pamiętaj więc, skąd 
spadłeś, i nawróć się”31. Aczkolwiek, jak powiada Rozanow, Apokalipsa nie dotyczy-
ła tylko „grzechów” pierwszych starożytnych Kościołów, ale obejmowała także całą 
przyszłość chrześcijaństwa. Przepowiadała również jego upadek:

Od pierwszego wersu widać, że jest to sąd nad Chr ystusowymi Kościołami – tymi, 
które istniały w Azji Mniejszej, w Laodycei, w Smyrnie, w Tiatyrze, Pergamonie i pozo-
stałych miastach. Ale rzecz jasna, nie Laodycea, nie Pergamon czy inne, leżące obecnie 
w ruinie miasta, mają znaczenie dla „czasów ostatecznych”, o których myślał autor, pisząc 
tę dziwną księgę. Spojrzał na zasadzone przez Chrystusa drzewo i z głębią niepojętą ani dla 
niego samego, ani dla współczesnych, wyjawił, że – nie jest to Drzewo Życia; i przepowie-
dział jego los już wówczas, gdy Kościoły dopiero powstawały32.

23 Mt 24, 1–2.
24 В.В. Розанов, Апокалипсис нашего времени, dz. cyt., s. 210.
25 Tamże, s. 310.
26 Ap 1, 10.
27 Ap 1, 11.
28 Ap 2, 2.
29 Ap 2, 9.
30 Ap 2, 24.
31 Ap 2, 5.
32 W. Rozanow, Apokalipsa naszych czasów, dz. cyt., s. 17.
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Apokalipsa bierze zatem w obronę drzewo życia – zasadzone przez Ojca. I tym 
samym odrzuca wszelkie „synowskie poprawki”. Ba, odrzuca samego Syna, odma-
wiając Mu boskości. Bóg jest bowiem tylko jeden:

I oto – ryk Apokalipsy; i czyż mógłby ktokolwiek wątpić, że jej głównym i  n a j w a ż n i e j -
s z y m tonem, a także głównymi i n a j w a ż n i e j s z y mi tematami są usprawiedliwienie 
i obrona Wszechmogącego, „Stwórcy nieba i ziemi”, przed wszelkimi synowskimi popraw-
kami (rzekomo synowskimi, a w istocie wrogimi), przed wszelkimi u z u p e ł n i e n i a m i, 
przed jakimkolwiek by ono nie było „odkupieniem świata”. „JAM pierwszy i ostatni, Alfa 
i  O m e g a, początek i k o n i e c”. Pełna JEDNOŚĆ BOGA, żadnego podwojenia lub potro-
jenia („Ojciec”, „Ojciec i Syn”, „Ojciec, Syn i Duch Święty”). Nic podobnego33.

Rozanow występuje zatem przeciwko idei Trójcy Świętej, która miałaby stanowić 
zamach na Ojca jako Boga jedynego. Bogiem nie jest przeto ani Syn, ani Duch Świę-
ty: „Chrześcijanie nauczają nas o «BOGU DUCHU ŚWIĘTYM»; on nie tylko nie 
jest «Święty», ale jest po porostu p o z o r e m, tzn. on najzwyczajniej nie istnieje”34. 
Podobnym „pozorem” i „przywidzeniem” miałby zresztą być również sam Chrystus:

Chrystus nie zasadził drzewa ani trawy; w ogóle nie ma On „soli  ziemi”, nie ma – jąder, 
nie ma – ikr y; nie jest trawiasty ani zwierzęcy; w gruncie rzeczy – nie jest bytem, lecz 
niemal zjawą i cieniem, jakimś cudem rozprzestrzeniającym się po ziemi. Jego istotą jest 
cienistość, niewyrazistość, pustość, zgoła nieistnieniowość. Jakby był wyłącznie Imieniem, 
„opowiadaniem”35.

Nie inaczej rzecz się ma z opowiadającą o „cienistym” Chrystusie Ewangelią, 
która „cudem wleciała tu z jakiejś MGŁY, CIEMNOŚCI”36. „Pozorem” i „przywidze-
niem” okazuje się przeto całe chrześcijaństwo. Rozanow pisze, że jest ono ontolo-
giczną niemożliwością, anomalią, absurdem na podobieństwo sprzeczności logicz-
nej. Chrześcijaństwo oznacza bowiem negację świata, a świat nie może zanegować 
i wyrzec się samego siebie. Świat i chrześcijaństwo nie mogą współistnieć, podobnie 
jak „A” nie może równać się „nie-A”. Coś z tej pary musi być tylko pozorem. Coś 
musi zniknąć. Wybór Rozanowa nie pozostawia tu wątpliwości:

Chrześcijaństwo jest więc mgłą, mirażem. Ono nie może istnieć. Jest to:
nie-A

które zapragnęło stać się
A37.

Ta „logiczna antynomia” trwa jednak w Europie już bez mała dwa tysiąclecia. 
Przekształcając nas i nasze życie w pozór i przywidzenie, w „nie-A”, w „minus” bytu, 
w zwierciadło. W pustynny i martwy księżyc, którego byt sprowadza się do odbija-

33 В.В. Розанов, Апокалипсис нашего времени, dz. cyt., s. 174–175.
34 Tamże, s. 351.
35 W. Rozanow, Apokalipsa naszych czasów, dz. cyt., s. 20.
36 В.В. Розанов, Апокалипсис нашего времени, dz. cyt., s. 349.
37 Tamże, s. 352.

PROOF

Plik do indeksu



Drzewo życia. Fenomen Wasilija Rozanowa206

Plik do indeksu

nia światła słonecznego. W nic. Ale to nie świat, lecz chrześcijaństwo jest pozorem. 
Stojąc w cerkwi, Rozanow obserwuje, jak traci ona realność i przeobraża się w złu-
dzenie:

Stoję na mszy w cerkwi Czerwonego Krzyża. Stoję, słucham, widzę. I mam wrażenie, że 
wszystko to – n i e  i s t n i e j e, tak samo jak nie istnieje:
A = NIE-A,
tzn. wedle logiki nie istnieje, a zatem również historycznie nie istnieje. NIE MOŻE IST-
NIEĆ38.

Wszystko jest tylko przywidzeniem. Przywidzeniem było także rzekome zmar-
twychwstanie Chrystusa. Zdaniem Rozanowa nic takiego nie nastąpiło: „Jedyny 
Umarły, który nie zmartwychwstawał i nie zmartwychwstał, lecz jako jedyny w Kos-
mosie pozostał Martwy”39. Rozanow odwraca zatem tradycyjną logikę. Chrystus 
miałby być nie jedynym zmartwychwstałym, ale jedynym umarłym. Stało się tak 
dlatego, że podważył on zasadę życia i przez to jego życie nie odrodziło się. Do 
grobu Chrystusa nie wpełzł skarabeusz i nie przemienił śmierci w życie. Nie uczynił 
tego jeden jedyny raz, pozostawiając idealnemu „cieniowi” wieczny byt w świecie 
martwych „cieni”.

Kim więc ostatecznie był Chrystus? Odpowiedź Rozanowa jest w tym względzie 
jasna. Chrystus był przeciwnikiem Boga. Największym przeciwnikiem w historii. 
A zatem… Szatanem. Wężem, który po raz drugi zwiódł ludzkość40. Przystępując 
do komunii, nie spożywamy zatem „ciała i krwi” Boga, ale „ciało i krew” Szatana: 
„Biedni, biedni, nie wiemy, że przyjmujemy w komunii krew i ciało Smoka”41. Bóg 
umarł. I winnym jego śmierci jest Chrystus. Syn uśmiercił Ojca. Ponieważ to nie 
Syn, ale Szatan.

I właśnie przeciw Niemu powstał „prawdziwy prorok”, Wasilij Rozanow. Przeciw 
Chrystusowi i w imię Boże. Rozwiewając przed samym sobą i czytelnikami ostatnie 
wątpliwości: „Mam 62 lata i trzęsą mi się nogi. Jestem nikim. Ale mimo to powia-
dam: czyż to możliwe, aby MNIE objawiła się prawda? M y s z y”42. Ja – mysz, nikt 
– odkryłem prawdę. Prawda objawiła mi się: „pojąłem noumen świata”43. I teraz 
przekazuję ową „noumenalną prawdę” wam. Idźcie za mną. Jestem Antychrystem:

Rysuje się przede mną Ciemne Oblicza Chrystusa. Nie znajduję Go już jasnym i ocalają-
cym Ziemię. Widzę, że niszczy ziemię. Moje argumenty są tak silne, że niekiedy ciężko 
uwierzyć, jak i dlaczego ludzie uznali Chrystusa za Boga. Przez moją osobę otwarcie prze-
mawia Antychryst, tzn. wróg Chrystusa – i robi to bez lęku44.

38 Tamże, s. 350.
39 Tamże, s. 241.
40 Tamże, s. 175.
41 Tamże, s. 172.
42 Tamże, s. 111.
43 В.В. Розанов, В нашей смуте, dz. cyt., s. 375.
44 В.В. Розанов, Апокалипсис нашего времени, dz. cyt., s. 311.
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Występuję w roli Antychrysta, powiada Rozanow, ponieważ do tej roli wezwał 
mnie Bóg. Bóg jedyny, czyli Bóg-Ojciec. Dowodem są jego własne słowa:

Nakazuję ci odrodzić poranne zorze dla ludzkości.
Powiedziawszy to, Wszechmogący ukrył się. A ja klęczałem z oczyma pełnymi łez45.

„Poranne zorze” to Izrael i Egipt. To świat przedchrześcijański, ziemia sprzed na-
rodzin Chrystusa. Ziemia, w której nie tkwi „kolec Jego korony”46. „Poranne zorze” 
to także obietnica nowego świata, która kryje się w historii. To wciąż niezrealizowa-
na do końca potencja. To ziarno, które musi wydać plon. To nowa jutrzenka, któ-
ra ma wzejść nad trupem chrześcijaństwa. To ziarno nowego życia, które Chrystus 
miał przekląć:

Idea ziarna rozbija cały chrześcijański świat.
Po prostu – ziarno.
Ziarenko.
Niech będzie wielkości „kropli rosy”. Ziarnko maku. „Ziarnko gorczycy”, o którym wspo-
mina również Ewangelia. W ogóle trzeba by się przyjrzeć, co Chrystus mówi o ziarnach, 
trawach, drzewach. Chrystus nie musiał bać się niczego prócz ziarna. Ale na widok ziarna 
powinien zbladnąć, wpaść w przerażanie.
„I Chrystus zbladł przed Rozanowem, który przypomniał Mu o  z i a r n i e”47.

Sławiąc ziarno, Rozanow, jak pisał w listach do Gollerbacha, „zwyciężył 
Chrystusa”48. Albowiem świat jest właśnie ziarnem. Albo nasieniem49. Bo tylko one 
niosą w sobie zasadę życia. Świat wyrósł z Bożego nasienia. I dlatego jest drzewem 
życia. Wiecznie żywym drzewem, które Chrystus postanowił ściąć:

…po mojej stronie jest całe ŻYCIE.
Po Jego stronie tylko ŚMIERĆ.

(…) Powiem więc: zwyciężyło życie. I umierając, zacisnę je kostniejącymi palcami i rzeknę: 
a jednak zwyciężyło ŻYCIE50.

Rozanow staje przeciwko Chrystusowi w obronie zasadzonego przez Boga drze-
wa życia. I zwraca się do całej przyrody – do tej przyrody, która niegdyś szeptała mu 
„Ocal nas” – mówiąc jej teraz, że jest ocalona i zbawiona, gdyż jego „nie ma”:

Wzywam was, ptaki, ryby, trawy, drzewa, o których zostało powiedziane (słowo o ich stwo-
rzeniu, Biblia, II), i mówię, przyzywam, wołam apokaliptycznym językiem: patrzcie – nie 
ma Go. Do dwóch łotrów dołączył trzeci, najgorszy z nich, najnikczemniejszy z nich. To 
SYN, który opuścił OJCA i ogłosił „SĄD NAD ŚWIATEM”; ale to nie Ojciec, Alfa i Ome-

45 Tamże, s. 292.
46 Tamże, s. 135.
47 Tamże, s. 180.
48 В.В. Розанов, В нашей смуте, dz. cyt., s. 357.
49 В.В. Розанов, Апокалипсис нашего времени, dz. cyt., s. 173.
50 Tamże, s. 330.
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ga, pierwszy i OSTATNI został obalony, ale on – potępiony Kain, przeklęty Cham, który 
zaśmiał się ze swego Ojca, i oto – NIE MA Go, proch i nicość51.

Chrystus „zniknął”, rozpłynął się jak mgła o poranku. Na niebo wpełzły zaś „zo-
rze” koloru żywej krwi. I wzeszło słońce – nowej, a zarazem dawnej epoki. Słońce, 
które jest dawcą życia na ziemi, a zatem „bogiem prawdziwym”:

Spróbujcie ukrzyżować słońce.
Zobaczycie wtedy – kto jest Bogiem52.

Wraz ze słońcem „wstaje” także fallus. Odradza się, zmartwychwstaje – podobnie 
jak u Ozyrysa. I przystępuje do „kosmicznej” walki z Chrystusem: „Fallus Egip-
tu przebił Chrystusa. A zmartwychwstały (p o z o r n i e zmartwychwstały!) przebił 
albo raczej unicestwił fallusa”53. Od tego pojedynku zależą losy światowej cywiliza-
cji. Szczególną rolę miałaby odegrać tu Rosja, która – jak pisze Rozanow w jedynym 
z listów do Gollerbacha – jest predestynowana do przywrócenia kultu fallicznego: 
„Właśnie w Rosji wydarzy się przyjście Anty-Chrysta, tzn. po prostu «ponowna 
restytucja fallusa»”54. Ponowna „restytucja fallusa” wiązałaby się także z przywró-
ceniem władzy… faraona. Rozanowowi marzy się, że faraon zasiądzie właśnie na 
rosyjskim tronie, inaugurując nową erę w historii ludzkości:

I znowu pojawi się… FARAON. U nas nad Wołgą… jak nad Nilem… Znowu pojawią się 
kapłani. A także obrzędy i misteria Ozyrysa oraz świątynie.
Wtedy nastanie nowy wiek. Nowy kalendarz. A nasz, dziki, który na 2000 lat przerwał 
historię i zakończył się nihilizmem i pozytywizmem, śmiercią i rozkładem – zostanie ZA-
POMIANY55.

„Restytuowany” na nowo fallus jest zatem ostatnim słowem i ostatnim „odkry-
ciem” Rozanowa. Odkryciem, jak twierdzi sam odkrywca, na miarę ponownego 
stworzenia świata:

Po raz wtóry i samodzielnie względem Egiptu odkryłem znaczenie, sens, niebiosa, „śpiew-
ność” i sławę męskiego organu płciowego. Odkrycie to jest nie tylko podobne i równe od-
kryciu nieba, Boga, ale i przewyższa je – tak jak coś większego przewyższa coś mniejszego. 
Bo to nie „świat zawiera w sobie obrzezanie”, ale „obrzezanie zawiera w sobie ś w i a t”.

Albowiem przed obrzezaniem panował chaos, a po obrzezaniu zapanowała harmonia. 
A zatem: teraz umrę, teraz nie mam już po co więcej żyć56.

Fallus to kosmiczna zasada bytu. To jego zdolność do odradzania się, mnożenia. 
Kreacji i wzrostu. Dlatego też Rozanow pisze: „Będziemy sławić pieśnią egipskiego 

51 Tamże, s. 374.
52 W. Rozanow, Apokalipsa naszych czasów, dz. cyt., s. 79.
53 В.В. Розанов, Апокалипсис нашего времени, dz. cyt., s. 179.
54 В.В. Розанов, В нашей смуте, dz. cyt., s. 349.
55 В.В. Розанов, Апокалипсис нашего времени, dz. cyt., s. 177.
56 Tamże, s. 192.
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fallusa”57. I podobnie jak Ozyrys występował w parze z Izydą, fallusowi towarzyszy 
wagina: 

Wszystko – to fallus. Błogosławiony fallus…
Nasz ojciec.
I Venus… Nasza matka. Błogosławiona wagina58.

Ale nie tylko świat miałby mieć falliczny charakter. Fallusem miałby być bo-
wiem również sam Bóg: „Jeśli wyrazić się arytmetycznie, Bóg jest f (funkcją) – tylko 
«funkcją», «pochodną», «wiecznie płynącym» (różniczki i «pochodne» Leibniza 
i Newtona) «męskiego organu rozrodczego»”59. Tyle że jest to „funkcja” absolutna, 
nieskończona. Bóg jest fallusem absolutnym, fallicznym absolutem, dzięki któremu 
jest samo bycie. I świat jest jedynie odbiciem Bożego fallusa: „Jeśli Bóg-fallus stwo-
rzył świat, to świat powinien naturalnie być «na obraz i podobieństwo» wszystkie-
go, co falliczne”60. Fallus staje się przeto ostateczną postacią drzewa życia: „Drzewo 
Życia (= Fallus)”61. Wiecznego wzrostu, wiecznego życia, wiecznego odradzania się, 
wiecznego tworzenia. To z niego wszystko powstało: „Bóg to Drzewo Życia, z które-
go wszystko wyrosło, z którego świat wyrósł jak Ogród. Bóg to ziarno, Bóg to jądro, 
a świat to Ogród”62. To z niebiańskiego drzewa życia pochodzi ziarno, z którego 
wyrósł byt. To z Bożego fallusa pochodzi nasienie, z którego narodził się człowiek.

Wizja Rozanowa kryje więc w sobie absolutną afi rmację bytu. „TAK, TAK, 
TAK”63 – oto odpowiedź dana istnieniu. To cofnięcie się świadomości do pierw-
szych dni stworzenia, kiedy Bóg, spoglądając na wszystkie swoje dzieła, „widział, że 
były dobre”64. Rozanow powtarza teraz te słowa, mówiąc, że świat wciąż jest „dobry”. 
Oznacza to pełne usprawiedliwienie bytu i powrót do stanu sprzed upadku: „Nie 
ma GRZECHU, wszystko jest PRAWE, wszystko jest PRAWDĄ”65. A zatem jesteśmy 
na powrót w raju. Grzech został anulowany, a upadek unieważniony. Cofamy się do 
stanu sprzed upadku, a zatem poza różnicę między dobrem i złem. Właśnie w takiej 
sferze przebywa Bóg:

Bóg w ogóle nie przeklina własnego stworzenia. Ani wulkanów, ani trzęsień ziemi; i On 
właśnie dlatego jest Bogiem, że nie wyrzeka się żadnego ze swoich stworzeń, nawet najbar-
dziej niszczycielskiego, burz, opium, a nawet samej śmierci – i właśnie dlatego jest Bogiem 
i jest Bezgrzeszny66.

57 Tamże, s. 179.
58 Tamże, s. 164.
59 Tamże, s. 183.
60 Tamże, s. 289.
61 В.В. Розанов, В нашей смуте, dz. cyt., s. 349.
62 В.В. Розанов, Апокалипсис нашего времени, dz. cyt., s. 239.
63 Tamże, s. 162.
64 Rdz 1, 12.
65 В.В. Розанов, Апокалипсис нашего времени, dz. cyt., s. 175.
66 Tamże, s. 323.
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Poczucie grzechu jest zatem wynikiem fałszywego, upadłego stanu świadomości: 
„Grzech bowiem zawiera się w świadomości grzechu i w niczym więcej”67. Grzeszny 
jest ten, kto sam siebie obwinia. Grzeszny jest ten, kto rozpoznaje dobro i zło. Ten 
zaś, kto ich nie zna – pozostaje bez grzechu, jest poza dobrem i złem. Przebywający 
poza dobrem i złem Bóg jest więc pełną afi rmacją bytu, ponieważ nie rozpoznaje zła 
jako zła. Tym samym zło znika. I zostaje tylko nagi byt, któremu Rozanow powiada 
„TAK”. Afi rmuje go w pełni – wraz ze śmiercią. I inaczej niż to się działo w Opadłych 
liściach – wraz z jej konsekwencjami. Oto „dowód” najbardziej dobitny, przeszywa-
jący serce. Dowód, który Rozanow otrzymał za cenę śmierci własnego dziecka:

Mija dopiero drugi dzień odkąd dowiedziałem się o śmierci mojego syna, który zginął 
marnie w Kursku, dokąd wyjechał za chlebem i pracą – i ogród ziemski nadal jest dla mnie 
ogrodem. Ponieważ ma to wymiar wszechświatowy. Niech więc umilknie wszelki prywatny 
smutek. A nazywał się Wasia. Pomódlcie się za niego68.

Wasia nie umarł więc. Będzie żyć wiecznie. Albowiem również do jego mogiły 
zapełźnie skarabeusz, aby przemienić śmierć w życie. Śmierć zniknęła. „ŚMIERCI 
nie ma”69, ponieważ istnieje tylko wieczne „TAK”, ponieważ w bycie nie ma żadnej 
szczeliny. Śmierć jest tylko transformacją życia, przemianą formy, bez żadnych strat. 
I to, że ginie jednostka, nie ma już żadnego znaczenia, albowiem jednostka zosta-
ła przezwyciężona. Jednostka wyszła poza „dobro i zło”, mówiąc własnej śmierci 
„TAK”. Jednostka przestała odróżniać siebie samą od reszty życia. I tym samym stała 
się nadczłowiekiem albo bogiem: „Człowiek jest bogiem”70. Człowiek stał się rów-
nym Bogu. A zarazem – równym zwierzęciu. I dlatego: „żaden pośrednik nie jest mu 
potrzebny i żadne «zbawienie» również nie jest mu potrzebne”71. Bogo-zwierzę nie 
potrzebuje zbawienia. Bogo-zwierzę zbawia się samym istnieniem. Przebóstwienie 
równa się zezwierzęceniu.

W tym punkcie wszystkie różnice znikają. Nie ma już ani życia, ani śmierci. Ani 
dobra, ani zła. Ani człowieka, ani Boga. Jest tylko wieczne „TAK”. Wieczne „JEST”. 
I wieczne „DRZEWO ŻYCIA”, które wiecznie rośnie i które jest wszystkim, co jest. 
Jestem nim, a ono jest mną. Jestem bogiem, a bóg jest mną.

67 Tamże.
68 Tamże, s. 190.
69 Tamże, s. 307.
70 Tamże, s. 181.
71 Tamże.
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Drzewo życia – między niebem a ziemią, między Bogiem a człowiekiem. Rosnące, 
rodzące owoce, rozsiewające swe nasiona i pnące się od ziemi ku niebu. Oto Roza-
nowowska alfa i omega. Początek i koniec jego myśli. Oto Rozanowowski klucz do 
rozumienia świata. Oto jego platforma hermeneutyczna. Oto odsłonięty przez niego 
archetyp. Oto wreszcie klucz do samego Rozanowa. O nim, właśnie o nim, Rozanow 
myślał i pisał przez całe życie – od O rozumieniu poczynając, a na Apokalipsie na-
szych czasów kończąc.

I taką też postać przybrała sama jego myśl. Nie stała bowiem w miejscu, nie była 
gotową konstrukcją i nigdy nie przestała się rozwijać i zmieniać. W istocie – rosła 
jak drzewo. Z nasiona, które Rozanow odnalazł na Worobiowych Górach w Mos-
kwie. I z O rozumieniu, które było pierwszą próbą jego opisu. To stąd, z tych właśnie 
nasion, wszystko wyrosło. Cała jego myśl i całe dzieło.

Czyż więc mają jakiekolwiek znaczenie sprzeczności trapiące jego myśl? Nie. Po-
nieważ nie o treść wybranych myśli tu chodziło („A «przekonania». Tylko napluć, 
ot co”1), nie o jakąkolwiek abstrakcyjną ideologię, ale o drzewo życia. O to, by dać 
mu rosnąć, w życiu i na papierze, słowo za słowem, gałąź za gałęzią, liść za liściem. 
Czyż trzeba się zatem dziwić, że wszystkie te liście były często niepodobne do siebie? 
A niekiedy nawet zdarzały się całkiem różne, „sprzeczne”. Któż zarzucałby drzewu, 
że każda z jego gałęzi rośnie w inną stronę? Któż by zarzucał liściom, że nie są iden-
tyczne? Dlaczego więc zarzucamy to Rozanowowi? To nie jest tak, że Rozanow był 
człowiekiem, który napisał 30 tomów dzieł. Nie, te 30 tomów wyrosły z niego jak 
gałęzie z pnia, jak liście. I wystarczyło je zebrać do „koszyka” dzieł. On był nimi. 
Dlatego u Rozanowa nie spotykamy „myśli” lub „idei”, ale tylko „śmiech i płacz”2. 
Tak właśnie rosło jego życie. Tak rósł on sam.

A teraz przyszło umrzeć. Wymęczony głodem, schorowany, a przez ostatnie dwa 
miesiące życia sparaliżowany i przykuty do łóżka myśliciel tonął w chłodnym Styk-
sie:

Łuczywo od łuczywa, Nadia, zapal szybko następne łuczywo, nie ma co czekać, bo to zaraz 
zgaśnie. Napiszemy za rubla, dopóki się pali.
Kim jest teraz Rozanow?
(…)
Wydaje się, że tkanki ciała są zanurzone w zimnej, lodowatej wodzie. I nie ma żadnej na-
dziei, że uda się rozgrzać. Wszystko, co nagrzane, gorące, wydaje się nieskończonym szczęś-

1 W. Rozanow, Opadłe liście, dz. cyt., s. 330.
2 Tamże, s. 68.
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ciem, zupełnie niedostępnym umierającemu i jego losowi. Dlatego „piekło” albo płomień 
nie jawią się już jako coś groźnego, ale raczej upragnionego. Chciałoby się tylko rozgrzać, 
tylko tego się pragnie. Tkanki ciała, te plączące się strzępy i wypukłości nie stanowią już 
więcej całości, ale rozpadają na bezsensowne szczegóły, odrażające i śmieszne – rozmiękłe 
w wodzie piekielnego chłodu. Wydaje się, że nie ma na świecie nic prócz dreszczy. Dlatego 
umieranie na skutek udaru mózgu jest zupełnie inne niż się zazwyczaj sądzi. To chłód, 
chłód i chłód – martwy chłód i nic więcej.
(…) 
Stan ducha – ego – nijaki. No bo żadnego ducha już nie ma. Jest tylko wycieńczona materia, 
podobna do szmaty wiszącej na haku.
Do jutra.
Nic o charakterze fi zjologicznym nie przychodzi do głowy. Ciało jest zresztą tak wymęczo-
ne, że nie rodzą się w ogólne żadne myśli. Piekielna męka – oto ona. 
Martwa woda i rozpuszczające się w niej tkanki ciała. To czarne wody Styksu – doprawdy 
poznaję je3.

Te słowa zapisała przy świetle łuczywa córka Rozanowa, Nadia. On sam nie mógł 
już bowiem pisać. Są one mrożącym krew w żyłach świadectwem umierania, ale są 
także świadectwem triumfu literatury nad śmiercią4. Ponieważ literatura jest tutaj 
niczym perpetuum mobile – jakby nigdy się nie kończyła, żyła i trwała wiecznie. 
Nawet wtedy, kiedy ręka nie może już pisać. Literatura sięga tu samej granicy życia. 
Życia, które miała opisać. I właśnie dlatego powyższy fragment jest świadectwem 
jej zwycięstwa. Drzewo życia rosło aż do ostatnich chwil – mimo piekielnych mąk, 
mimo tego, że na horyzoncie widać już było przeciwległy brzeg Styksu. I aż do sa-
mego końca rodziło nowe liście.

Dalej są już tylko wspomnienia. Pisane jak gdyby „zza grobu”. Nie przez Rozano-
wa, ale przez jego bliskich i przyjaciół, którzy byli świadkami jego umierania. Pisane 
już po jego śmierci. Paweł Florenski wspomina: „Podyktował mi coś w egipskim 
duchu na temat przejścia do wieczności i przebóstwienia zmarłego: «Ja – Ozyrys 
itd.»”5. A więc aż do ostatnich dni Rozanow pozostał wierny Egiptowi i jego idei 
niemożliwości śmierci. Ale nie tylko Ozyrys zagościł w świadomości Rozanowa 
w tych ostatnich dniach. Pojawił się tam też nieoczekiwany gość, nazywany dotąd 
„cieniem” i „wrogiem” Ozyrysa – Chrystus. Oddajmy ponownie głos Florenskiemu: 

Kiedy widziałem go po raz ostatni, na kilka godzin przed śmiercią, W.W. [Rozanow – 
M.M.] powitał mnie, mówiąc szeptem: „Jaki ja byłem głupi, w ogóle nie rozumiałem Chry-
stusa”. Za ostatnie słowa nie ręczę, ale wydaje mi się, że brzmiały one właśnie tak. Tego, co 
mówił potem, nie mogłem już zrozumieć6.

Chrystus i Ozyrys. To oni jako ostatni nawiedzili duszę Rozanowa. Dwie wy-
kluczające się fi gury. Dwoje walczących ze sobą przeciwników. Dusza Rozanowa 

3 В.В. Розанов, В чаду войны, Москва 2008, s. 548–549.
4 А. Синявский, „Опавшие Листья” В.В. Розанова, dz. cyt., s. 126.
5 Штрихи воспоминаний, dz. cyt., s. 257.
6 Tamże.
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była więc rozdarta. Do samego końca targały nią sprzeczności. Jak napisał Czapski: 
„[Rozanow – M.M.] trzepotał się w przeciwieństwach do ostatniego tchu”7.

Cóż to jednak znaczy? Czy oznacza to, że Rozanow umarł „chrześcijaninem”, 
jak twierdzą jedni? A może jednak pozostał „wierny Ozyrysowi”, jak chcą drudzy? 
Nie ma to żadnego znaczenia. Przynajmniej dla nas. Przynajmniej „na tym świecie”. 
Te sprzeczne myśli nie są bowiem niczym innym niż ostatnim poruszeniem duszy, 
ostatnim przejawem życia. Ostatnimi liśćmi, które wypuściło z Rozanowa drzewo 
życia. Czy jest zatem sens spierać się, który liść był tym „prawdziwym” i „ostatnim”? 
Nie ma sensu. Wszystkie były w równym stopniu prawdziwe, gdyż wszystkie wyro-
sły z drzewa życia. Nie należy więc spierać się o poszczególne liście. Nie należy wy-
rywać ich sobie z rąk. Należy się przyjrzeć samemu drzewu, z którego wyrosły. Choć 
były tak różne („Ozyrys” versus „Chrystus”), to jednak wyrosły z tego samego pnia. 
A jeśli zadać pytanie, jaki charakter miało samo drzewo, to należy odpowiedzieć, 
że niechrześcijański, pozachrześcijański. O tym wyraźnie i jednoznacznie świadczy 
dzieło Rozanowa, które tu omawiałem. Bez względu na ten „ostatni” czy też „przed-
ostatni” liść.

A co było dalej? Tego nie wiemy. Znajdujemy tylko liście. Całych trzydzieści ko-
szów ubitych liśćmi. Ciężko. Ale i obiecująco. Wybierzmy zatem na koniec jeszcze 
jeden liść. Przypadkowy i nieprzypadkowy jednocześnie. Mówiący coś jakby do nas 
i jakby nie do nas. „Stąd”, a może „stamtąd”…

Z Rozanowem dobrze jest żyć.
Nie licząc dzieciństwa, przez 40 lat nikogo nie skrzywdził, nie przycisnął do ściany.
– Trawki, rośnijcie sobie, kwiatki – kwitnijcie.
Wrogowie – przejdę bokiem. A jeśli nawet się pokłócę, to tylko w sferze literatury, dla 
pieniędzy.
– Nie lubiłem w życiu tylko dwóch: Afanasija i Tertija. Ale nawet im nie życzyłem złego 
i przymykałem oczy (klnąc sam do siebie).
Komu zaszkodził Rozanow? Nikomu.
Praw faktyczne żadnych nie przestrzegałem. Ale przecież nikt ich w Rosji nie przestrzega. 
To niemodne.
Czciłem cara. Kochałem ojczyznę. Kiedy przejeżdżałem obok cerkwi, żegnałem się zna-
kiem krzyża.
Czego więcej można żądać? Obywatel pełną gębą, a przy tym zapięty na wszystkie guziki.
Co jeszcze?
Czy lubiłeś kobiety? – Lubiłem. – A kotlety z puree ziemniaczanym też lubiłeś? – Też. – 
Oszukiwałeś nauczycieli? – Owszem. Ale wszyscy ich oszukiwali.
– Pieniądze lubiłeś?
– Nie.
– Wpływałeś na innych swą duszą?
– Zdarzało się.
– W literaturze więcej nakłamałeś, niż powiedziałeś prawdy?
– Nie. Więcej było prawdy. Wszystko wedle uznania, ojczulku.
I powie mi siwy ojczulek:

7 J. Czapski, Czytając, dz. cyt., s. 266.
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– Dobrze, idź do raju. Ale nie do centralnego miejsca. Jak wejdziesz, przystań sobie koło 
drzwi. Usłyszysz tam chóry anielskie. Zaleje cię światło. Nie będzie już więcej westchnień 
ani skarg… Jest tam i twoja „mamusia”, i J., i W., i W. Czekają na ciebie. Jesteś im potrzebny. 
Wołają cię i cieszą się z twojego powodu: „chodź do nas”, „tutaj jest dobrze”. A ty pójdziesz 
ku nim tym swoim podstępnym, przepraszającym krokiem z tysiącem wątpliwości w duszy 
i 1001 nierozstrzygalnościami. A On spojrzy w twoją stronę i powie:
– Idź. Nie osądzałeś ludzi. Nie osądzam więc i Ja ciebie.

(Wracając dorożką od Karpińskiego)8.

8 В.В. Розанов, Когда начальство ушло..., dz. cyt., s. 595–596.
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