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uWagi krytycZne na margineSie artykułu 
SergiuSZa bułgakoWa  

– Karol MarKs jaKo typ relIgIjny

Kiedy w filozofii obserwuje się standardową konfrontację świato-
poglądową zwolenników opozycyjnych obozów, zwykle nie sposób 
określić ją mianem dialogu. Strony walczą ze sobą albo pozostają głu-
che na argumenty przeciwnika, wykorzystując konfrontację wyłącznie 
do przedstawienia własnych racji. Tak zazwyczaj wygląda publiczna 
debata idealisty z materialistą albo teisty z ateistą. Sytuacje, kiedy na-
potykamy w literaturze ślad autentycznego dialogu ideowych rywali, 
wzajemnie życzliwych i otwartych na argumenty, przekonujących, że 
mimo różnic istnieje szansa na wspólne bycie, wzbudzają w czytelni-
ku szacunek.

W pewnym momencie swej przygody z filozofią rosyjską za takich 
życzliwych oponentów uznawałem Mikołaja Bierdiajewa i Sergiusza 
Bułgakowa. Fascynująca zdawała się ich wyrozumiałość dla poglądu 
materialistycznego. Oto, co pisał w jednej ze swych prac Bierdiajew: 
„Wierzący nie powinni odnosić się z pogardą do ateistów, powinni 
wnikać w cudze doświadczenie, w cudze problemy. Tym bardziej, że 
wierzący niekiedy zbyt łatwo otrzymują wiarę. Feuerbach był szlachet-
nym ateistą i dzięki niemu oczyszczone zostało ludzkie pojęcie Bo-
ga”1. W innym miejscu ten sam religijny myśliciel powiadał: „Marks 
był genialnym człowiekiem”2. Akcentowana dobitnie przewrotność 
Bierdiajewa skłania do refleksji, wymusza poniekąd zawieszenie broni 
w żarliwie spierających się obozach, religijnym i materialistycznym. 
Ta przewrotność wymagała niewątpliwie sporej odwagi. W perspekty-

1 M. Bierdiajew, Egzystencjalna dialektyka Boga i człowieka, przeł. H. Paprocki, 
Kęty 2004, s. 17. 

2 Idem, Teozofia i antropozofia w Rosji, http://www.gnosis.art.pl/numery/gn04_
bierdiajew_teozofia.htm.



101

uwaGi kryTyczNe Na MarGiNesie arTykułu serGiusza BułGakowa…

wie przez siebie zarysowanej Bierdiajew zasługuje na szacunek, tym 
większy, gdy pisze: „Chrześcijanie mogą się dużo nauczyć od ruchów, 
które wydają się antychrześcijańskie, a nawet od samego ateizmu, [bo-
wiem] w ruchach tych należy postrzec tchnienie Ducha, [gdyż] to, co 
buntuje się w ludzkim cierpieniu przeciwko Bogu, może być buntem 
wyłącznie w imię Boga, w imię bardziej wzniosłej idei Boga”3.

Przy okazji jednego ze swych wcześniejszych szkiców4 zwraca-
łem uwagę na tę życzliwość i otwartość obecną w niektórych pracach 
Bierdiajewa i Bułgakowa. Oczywiście należy zaznaczyć, że na życzli-
we odczytanie dzieł materialistów niemieckich, Ludwika Feuerbacha 
i Karola Marksa, rzutowała przeszłość obu Rosjan, w młodości zafa-
scynowanych marksizmem. Ten element ich intelektualnej biografii 
nie zmienia jednak istoty rzeczy. Wyraźnie akcentowana skłonność 
do dialogu z ideowym przeciwnikiem budzi respekt. Konsekwen-
cją zdystansowania się wobec sytuacji, w której najwyższą wartość 
przypisujemy wyłącznie własnym postulatom teoretycznym, będzie 
kompromis umożliwiający zrozumienie odmiennych zapatrywań na 
problem.

Istnieje jednak praca, która burzy zachwyt nad otwartością dysku-
sji uprawianej przez jednego ze wspomnianych myślicieli – Sergiusza 
Bułgakowa5. Rzecz ciekawa: tytuł artykułu, Karol Marks jako typ re-
ligijny6, którego fragmenty zamierzam omówić, wskazuje raczej na 
potwierdzenie owej życzliwości kierowanej wobec ideowych adwer-
sarzy. Uważniejsza lektura przekonuje jednak, że Bułgakow posłużył 
się fortelem, by zwrócić uwagę czytelnika. Wszak nazwanie Karola 
Marksa typem religijnym, w jakimkolwiek pozytywnym sensie, jest 

3 M. Bierdiajew, Egzystencjalna dialektyka Boga i człowieka, op. cit., s. 9. 
4 J. Uglik, Bierdiajewa koncepcja dynamizmu, „Przegląd Powszechny” 2005, 

nr 11.
5 Mam przekonanie, że Bułgakow zrezygnował z jednego ideowego frontu na 

rzecz drugiego i poza pozory, wyrażane choćby w omawianym w tym miejscu arty-
kule, nie wyszedł. Inaczej Bierdiajew, u którego w okresie zwanym „renesansem reli-
gijno-filozoficznym” nie stanowi wyjątku niekłamany zachwyt nad myślą i osobą 
Marksa. Bierdiajew nie obawia się powiedzieć: „Marks odkrywa w kapitalizmie pro-
ces dehumanizacji, urzeczowienia człowieka. Wiąże się z tym genialna nauka Marksa 
o fetyszyzmie towarów” (M. Bierdiajew, Źródła i sens komunizmu rosyjskiego, przeł. 
H. Paprocki, Kęty 2005, s. 74). Mam zarazem świadomość, że mój obraz Bierdiajewa 
może być wypaczony. Niemniej jednak trudno mi wycofać się z opinii, ugruntowanej 
dotychczasową lekturą pism tego religijnego myśliciela, że był on konstruktywnym 
krytykiem filozofii Marksowskiej. 

6 S.N. Bułgakow, Karol Marks jako typ religijny, przeł. R. Papieski, „Przegląd 
Filozoficzno-Literacki” 2004, nr 3 (9). 
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kuszącą perspektywą, intryguje, zmusza do zatrzymania nad wyrażoną 
w tytule kontrowersyjną sugestią.

W artykule nie odnajdujemy jednak obecności Marksa, którego fi-
lozofię określałaby pozytywna religia. Marksa, jak sądzę, w ogóle nie 
da się definiować w sensie religijnym, nawet negatywnym. A właśnie 
w odcieniu negatywnym, na kartach wspomnianego tekstu, religijność 
autora Świętej rodziny ukazuje Bułgakow. Tytuł artykułu rosyjskiego 
myśliciela stanowi, jak sądzę, prowokację, być może niezamierzoną, 
ale jednak prowokację.

Spróbujmy przeanalizować tok argumentacyjny artykułu Karol 
Marks jako typ religijny. Bułgakow rozpoczyna wywód od nakreśle-
nia priorytetów i od definicji. Po pierwsze, twierdzi z przekonaniem, 
że najważniejszym elementem życia jest religia, „rozumiana jako ze-
spół najwyższych i ostatecznych wartości”7; po drugie, „wyznaczenie 
w człowieku religijnego centrum, znalezienie prawdziwego duchowe-
go rdzenia – oznacza rozpoznanie w nim tego, co najintymniejsze, 
najbardziej własne, co czyni zrozumiałym wszystko inne. Dlatego ka-
tegorię religijności można zastosować wobec każdego człowieka”8. 
Jak się okaże, Bułgakow sferę religijności wskaże również u Marksa, 
człowieka i filozofa. Nie będzie jednak tej religijności szanował, gdyż 
intelektualna i egzystencjalna swoistość religijna Marksa sytuować się 
będzie w opozycji do intuicji Bułgakowa. Co z kolei przekonuje mnie, 
że w pewnym określonym sensie Bułgakow-teolog (choć sam siebie 
próbuje oddzielić od fałszywej, negatywnej religijności Marksa) sta-
je się myślicielem bliskim Marksowi. Obu daje się określić etykietą 
„filozofia kontrastów”, o ile rzecz jasna zgodzimy się na interpretację 
świata myśli przez Bułgakowa, widzącego w Marksie badacza ujmu-
jącego rzeczywistość w dwóch tylko barwach, czarnej i białej, wy-
kluczającej stany pośrednie. Mnie takim badaczem wydaje się Buł-
gakow ukazujący opozycję między duchem a materią, dobrem i złem. 
W tej perspektywie mówienie o religijności Marksa oznacza mówie-
nie o religijności złej. W świetle użytej przez Bułgakowa kategorii 
religijności Marks ukazany zostaje pejoratywnie, wobec czego upada 
przeświadczenie o życzliwości rosyjskiego myśliciela wobec ideolo-
gicznych przeciwników.

Bułgakow, podejmując próbę odpowiedzi na pytanie, jaki typ reli-
gijności reprezentował Marks, rozpoczyna rozważania od sformuło-

7 Ibidem, s. 205.
8 Ibidem.
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wania fałszywej przesłanki: od uznania, że każdy człowiek akceptuje 
boskość Chrystusa i w duszy każdego z nas toczy się bezustanna wal-
ka Chrystusa z księciem tego świata. Takie podejście do sprawy jest 
jawnym nadużyciem – nie każdy wierzy w Boga i duszę – choć trzeba 
przyznać, że subiektywny, ale tylko taki, punkt widzenia Bułgakowa, 
człowieka wierzącego, jest uzasadniony (w sensie nie właśnie subiek-
tywności i niewykraczania poza subiektywność). Zgodzić się na ten 
punkt widzenia z perspektywy obiektywności nie można. Aprobata 
oznaczałaby akceptację uprawianej przez Bułgakowa „filozofii kon-
trastu”, światopoglądu definiowanego przez parę przeciwieństw „my – 
oni”; „my” staje się synonimem prawdy i dobra, a „oni” – fałszu i zła; 
„my” – to Bułgakow, „oni” – to Marks.

Przesadne wikłanie się w spór terminologiczny jest, moim zdaniem, 
pozbawione sensu, w sytuacji gdy filozofowie posługują się odmien-
nym kodem pojęciowym. Analizując tok wywodu Bułgakowa, przeko-
nuję się jednak, że podobna praktyka, która więcej zaciemnia, aniżeli 
wyjaśnia, ma swoich zwolenników. Za ilustrację akcentowanych tutaj 
uwag posłużą słowa zaczerpnięte z książki Bierdiajewa: „Marksizm 
jest także nauką o zbawieniu, o mesjanistycznym powołaniu proleta-
riatu, o przyszłym doskonałym społeczeństwie, w którym człowiek 
nie będzie już uzależniony od ekonomii (…). Aktywnym podmiotem, 
który wyzwoli człowieka z niewoli i stworzy lepsze życie, jest prole-
tariat. Proletariatowi przypisuje się cechy mesjańskie, przenosi się na 
niego cechy wybranego narodu Bożego, jest on nowym Izraelem”9. 
Z perspektywy Marksowskiej stosowanie pojęć „religia”, „zbawie-
nie”, „mesjanizm” wobec koncepcji materializmu traci sens. W filo-
zofii religijnej terminy te implikują horyzont wieczności, nieobecny 
przecież u Marksa. Ponadto, jak pokazałem wcześniej, efektem prze-
niesienia religijnej (teologicznej) terminologii na grunt Marksowski 
będzie negacja myśli materialistycznej, jako nienależącej do kategorii 
„my”. Religijność? Tak – odpowie Bułgakow, wszak „ludzi religij-
nie neutralnych właściwie nie ma”10, ale faktycznym celem owego 
przeniesienia będzie ukazanie religijności Marksa jako braku, fałszu 
i negacji. Czyż bowiem „mesjanizm” materializmu nie ogranicza się 
do horyzontu doświadczenia? Wniosek: nie jest to prawdziwy mesja-
nizm, a Marks nie mówi o prawdziwym „zbawieniu”. Te przykłady 
ponownie dowodzą, że jeżeli stosuje się podobną optykę, nie da się 

    9 M. Bierdiajew, Źródła i sens komunizmu rosyjskiego, op. cit., s. 74.
10 S.N. Bułgakow, Karol Marks jako typ religijny, op. cit., s. 205. 
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nawiązać konstruktywnego dialogu i nie istnieje możność wydostania 
się poza rzeczywistość kontrastu. Co z tego, że nazwiemy Marksa filo-
zofem religijnym, skoro, powie Bułgakow, jest to religijność zła?

Dla dobra dalszych komentarzy do artykułu na uboczu pozostawiam 
rozważania dotykające terminologii. Wraz z tą kwestią na uboczu po-
zostawiam również inny podnoszony przez Bułgakowa problem, mia-
nowicie zagadnienie wpływu Hegla na Marksa, a w zasadzie braku 
tego wpływu: „Nie ma żadnych podstaw do tego, by zaliczać Marksa 
do szkoły Hegla, jak czyni się to z przedstawicielami jej lewego skrzy-
dła (…). Jego heglizm to zaledwie werbalna imitacja swoistego stylu 
Hegla i kilka całkiem przypadkowych cytatów z jego dzieł”11. Spiera-
nie się z Bułgakowem o tę kwestię nie przyniesie nam rezultatu w for-
mie zgody. Zagadnienie to, z uwagi na jego złożoność, przyniesie wy-
łącznie frustrację, o ile, tak jak w przypadku problemu „przesunięć 
terminologicznych”, nie poczynimy pewnych ruchów o charakterze 
kompromisowym. A w przypadku radykalnie zorientowanego Bułga-
kowa kompromis trzeba wykluczyć. Na nieszczęście dla konstruktyw-
nej dyskusji, na gruncie materialistycznym także brakuje dyskutantów, 
których cechuje otwartość. Za tymczasowe rozstrzygnięcie dylematu 
musi nam wystarczyć komentarz Andrzeja Walickiego, przekonują-
cy, że niekiedy warto dla dobra sprawy zrezygnować z radykalizmu: 
„Ukazanie zależności Marksa od Feuerbacha nie uzasadniało wszak-
że tezy, jakoby Marks niczego nie zawdzięczał Heglowi. Marksologia 
Bułgakowa ignorowała m.in. fakt, że źródłem Marksowskiej koncep-
cji wyobcowania i reintegracji człowieka była w ostatecznej instancji 
Heglowska dialektyka samowzbogacającej się alienacji. Częściowym 
usprawiedliwieniem tego błędu była niedostępność Marksowskich Rę-
kopisów ekonomiczno-filozoficznych z 1844 roku, opublikowanych do-
piero w 1932 roku”12.

Słowa Walickiego pośrednio wskazują na sedno artykułu Bułgako-
wa. Rosyjski myśliciel argumentuje w nim na rzecz tezy mówiącej, że 
Marks przez całe swoje twórcze życie znajdował się pod wpływem Lu-
dwika Feuerbacha, że był „sukcesorem Feuerbacha – nieznacznie mo-
dyfikującym i uzupełniającym doktrynę mistrza”13. Ta teza, ze wzglę-
du przede wszystkim na czas jej głoszenia, świadczy niewątpliwie 
o odwadze autora. Przez wiele dziesiątków lat głoszono przecież, że 

11 Ibidem, s. 214.
12 A. Walicki, Zarys myśli rosyjskiej. Od oświecenia do renesansu religijno-filozo-

ficznego, Kraków 2005, s. 759
13 S.N. Bułgakow, Karol Marks jako typ religijny, op. cit., s. 219. 
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Feuerbach był ogniwem pośrednim między filozofią heglowską a po-
glądami Marksa14. Tymczasem, mimo że młody Marks, na co uwagę 
zwraca Bułgakow, w ogóle w swoich pracach nie przywołuje nazwi-
ska Feuerbacha, to i tutaj już wtrącamy własne zdanie, czytelnik mu-
siałby mieć niezwykle słaby wzrok, by nie dostrzec wyraźnych inspi-
racji Marksa koncepcjami autora książki O istocie chrześcijaństwa15.

Reagując aprobatą na sugestie Bułgakowa i próbując podjąć twór-
czą polemikę z tezami autora, trzeba na użytek tych prób przyjąć po-
czynione przezeń założenie, że klamrą spinającą twórczość Marksa 
jest zaczerpnięta od Feuerbacha kategoria religijności. Już wiemy, że 
w punkcie wyjścia rozważań nad kategorią religijności napotykamy 
jej dualistyczne ujęcie: negatywna – pozytywna. Konfuzja nie mija 
w momencie definiowania przez Bułgakowa filozofii Marksa za po-
mocą pojęcia religijności.

Przywołajmy wybrane fragmenty artykułu: „Autor Kapitału nie do-
ceniał wagi zagadnień religijnych”16; „Marks okazuje mało zrozumie-
nia dla zagadnień religijnych”17; „Choć obca była Marksowi żarliwość 
wiary, nie był obojętny wobec zjawiska religijności oraz religii jako 
takiej”18; „Marks odnosił się do religii, zwłaszcza do teizmu i chrze-
ścijaństwa, z zaciekłą wrogością. Był wojującym ateistą”19; „Do wal-
ki z Bogiem Marks wykorzystuje zarówno swoją filozofię, jak i swój 
socjalizm, będący de facto formą ateizmu oraz orężem służącym do 
wyzwolenia ludzkości z pęt religii”20. Przytoczone słowa Bułgakowa 
niewiele wyjaśniają. Fundamentalną trudność nastręcza definiowa-
nie Marksa za pomocą sprzecznych treści. Bułgakow widział w nim 
człowieka obojętnego dla spraw religijnych, a zarazem wojującego 
ateistę. Niewielka siła formułowanych przez rosyjskiego myśliciela 
opinii wynikała z braku solidnej argumentacji. Bułgakow, nazywa-
jąc Marksa wojującym ateistą, nie nawiązał do żadnego z jego pism. 
Przywołanie wybranych fragmentów wstępu Przyczynku do kryty-

14 Zob. F. Engels, Ludwik Feuerbach i zmierzch klasycznej filozofii niemieckiej, 
Warszawa 1949, s. 5. 

15 Wydaje mi się, o czym wspominam w charakterze dygresji, że podobny pro-
blem dotyczy dwóch innych niemieckich filozofów, Maksa Stirnera i Fryderyka 
Nietzschego. Choć ten drugi nigdy na pierwszego się nie powołał, to trudno nie 
dostrzec pokrewieństwa Jedynego M. Stirnera z Nadczłowiekiem F. Nietzschego.

16 S.N. Bułgakow, Karol Marks jako typ religijny, op. cit., s. 211. 
17 Ibidem, s. 211.
18 Ibidem, s. 213.
19 Ibidem. 
20 Ibidem. 
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ki heglowskiej filozofii prawa: „W Niemczech krytyka religii jest już 
w zasadniczych zarysach ukończona; a przecież krytyka religii sta-
nowi przesłankę wszelkiej krytyki. […] Podstawa religijnej krytyki 
jest taka oto: człowiek tworzy religię, nie zaś religia – człowieka. Re-
ligia jest to mianowicie samowiedza i poczucie samego siebie u czło-
wieka (…)”21, wskazuje wyłącznie na inspirację Marksa koncepcjami 
Feuerbacha. Nadużyciem będzie oznaczenie cytowanych słów etykie-
tą „wojujący ateizm”. Z perspektywy Marksa teza, że człowiek tworzy 
religię, człowiek kreuje Boga, jest faktem, tak jak twierdzenie, że dwa 
plus dwa równa się cztery. Na tej samej zasadzie Bułgakow mógłby 
czynić wyrzuty Karolowi Darwinowi, że w jego obrazie świata rów-
nież nie znalazło się miejsce dla Boga. Marks był ateistą, w takim oto 
sensie, że odrzucał wiarę w Boga jako sprzeczną z rozumem i nienau-
kową. Nie ma jednak podstaw, by w związku z tym nazywać go, po-
sługując się określeniem Bierdiajewa, ateistą nienawistnym22. Kwestia 
ateizmu Marksa każe po raz kolejny zwrócić uwagę na problem defi-
nicji. Choćby z tej przyczyny, że Bułgakow również Feuerbacha nazy-
wał wojującym ateistą23, a przecież, powiadał autor, z interesującego 
nas duetu filozofów tylko Feuerbach odrzuca religię Boga-człowie-
ka w imię religii człowieka-boga24. Względem Feuerbacha ewentual-
nie można przystać na proponowaną przez Bułgakowa etykietę ateista 
wojujący: „Głosi [Feuerbach – J.U.] nową, ateistyczną religię ludz-
kości”25. Ale Karol Marks? W jego świecie nie ma miejsca na religię, 
nie ma miejsca na Boga, na wojowanie z Bogiem. Marks był ateistą 
„bez przymiotników”. Nie ustawiał siebie przeciw Bogu, jak to czy-
nił Iwan Karamazow. On był ateistą cierpiącym, wierzył w istnienie 
Boga, ale odrzucał jego ofertę, raj, przyszłą harmonię okupioną cier-
pieniem niewinnych26. W formie dygresji chcę wyrazić zdziwienie, 

21 http://www.marxists.org/polski/marks-engels/1843/krytyka-hegel-fil-prawa.
htm 

22 M. Bierdiajew, Egzystencjalna dialektyka Boga i człowieka, op. cit., s. 16. 
23 S.N. Bułgakow, Karol Marks jako typ religijny, op. cit., s. 229.
24 Ibidem, s. 220.
25 Ibidem, s. 221. 
26 „Nie chcę harmonii, nie chcę z miłości do człowieka. Raczej zostanę z nie-

pomszczonymi cierpieniami. Wolę zostać z nie pomszczonymi cierpieniami moimi, 
z moim oburzeniem, choćbym i  n i e  mia ł  r ac j i .  Za drogo zresztą oceniono har-
monię, tyle płacić za wejście, to nie na naszą kieszeń. Dlatego chcę jak najprędzej 
oddać bilet. Jeżeli jestem uczciwym człowiekiem, powinienem go oddać jak najprę-
dzej. To właśnie czynię. Nie, Boga nie przyjmuję, tylko zwracam mu z szacunkiem 
bilet” (F. Dostojewski, Bracia Karamazow, t. I, przeł. A. Wat, Londyn 1993, s. 277). 
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dlaczego Bułgakow pozwolił sobie na taką oto uwagę: „Niezrozumia-
łe wydałyby się mu [Marksowi – J.U.] męczarnie Iwana Karamazowa, 
płynące z przeświadczenia, że historia ludzkości ma wymiar tragicz-
ny; obco w uszach Marksa brzmiałyby pytania o (…) koszty przy-
szłej harmonii, o łzę dziecka”27. Czyżby Bułgakow zapomniał, że Iwan 
winą za tragiczny wymiar ludzkości obarczał Boga?28 Na marginesie 
tego wtrętu z Braci Karamazow można jeszcze zapytać, jakim pra-
wem Bułgakow sugeruje nieczułość Marksa na łzę dziecka? Trudno 
nie odnieść wrażenia, że nasz autor jest do twórcy Kapitału nastawio-
ny negatywnie. Tym bardziej, że kolejne przywoływane w artykule 
wyimki z dzieł Marksa wprawiają Bułgakowa w irytację. Czy istnieje 
jednak powód, by gniewać się na Marksa za fragment z pierwszego 
tomu Kapitału, w którym znajdujemy zdania na temat „chrześcijań-
stwa z jego kultem abstrakcyjnego człowieka”29? W ramach filozofii 
Marksowskiej to twierdzenie stanowi pewnik, nic więcej. Człowiek 
chrześcijaństwa, jak i przecież człowiek Feuerbacha, jest bytem abs-
trakcyjnym. Chrześcijaństwo powiada o człowieku jako takim, czło-
wieku w ogóle, stworzeniu bożym (człowiek jest stworzeniem bożym 
wyposażonym w niezmienną naturę); Feuerbach, z punktu widzenia 
Marksa, także rozprawia o człowieku w ogóle, o gatunku (człowiek 
jest dziełem przyrody). O ile jednak Marks odrzucał stanowczo opty-
kę chrześcijańską, o tyle, jak wiadomo, w pewnym zakresie, przyjmo-
wał stanowisko Feuerbacha, uznając je za niepełne. Wszak człowie-
ka, zdaniem Marksa, określa, poza tym, że jest on istotą biologiczną, 
przede wszystkim uwikłanie w kontekst społeczny. Pamiętając o tym, 
że Marks pragnie mówić o człowieku tu i teraz, że celem jego filozo-
fii jest wyzwolenie człowieka urzeczowionego, pozbawionego god-
ności, nie można przekonywać, że w tym materializmie ginie ludzka 
istota, która tylko jeden raz na krótką chwilę pojawiła się na świecie30. 
A tak czyni Bułgakow. Wydaje wyrok, nie mając dowodów. Podob-
nych niesprawiedliwych wyroków jest więcej. Oto Bułgakow pisze 
np., że „pod spojrzeniem Marksa ludzie układają się w socjologicz-

27 S.N. Bułgakow, Karol Marks jako typ religijny, op. cit., s. 212.
28 „(…) wyobraź sobie, że sam budujesz gmach przeznaczenia ludzkiego, aby 

w rezultacie uszczęśliwić ludzi, dać im wreszcie pokój i ład, ale że w tym celu należy 
koniecznie zadręczyć tylko jedną drobną istotkę, choćby to biedne dziecko, które 
biło się piąstkami w pierś i na jego niepomszczonych łzach zbudować ów gmach… 
powiedz, czy zgodziłbyś się za taką cenę zostać architektem szczęśliwości, mów 
prawdę, nie kłam!” (F. Dostojewski, Bracia Karamazow, op. cit., s. 277).

29 K. Marks, Kapitał, t. I, Warszawa 1951, s. 84. 
30 S.N. Bułgakow, Karol Marks jako typ religijny, op. cit., s. 211.
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ne grupy, a grupy te stopniowo i podług określonych prawideł two-
rzą regularne figury geometryczne. Ponoć oprócz tego miarowego ru-
chu socjologicznych elementów nic więcej w historii się nie dzieje”31. 
Nie znamy powodu, dla którego Bułgakow czynił krzywdzące suge-
stie o tym, że człowiek w wyobrażeniu Marksa ma tracić indywidu-
alność oraz stanowić część ślepej i nierozumnej masy32. Świadomość 
bycia elementem całości (społeczności) wcale nie jest tożsama z utratą 
indywidualności.

Przechodząc z wolna do końcowych uwag, trzeba rzec, że z pozy-
cji Bułgakowa świat Marksa (bez Boga) jest zbyt wąski, a z pozycji 
Marksa świat Bułgakowa (z Bogiem) – za szeroki. Szansa na dialog 
nie ma podstaw w sytuacji, gdy Bułgakowowi brakuje dystansu wo-
bec osoby i dzieła Marksa, gdy najwyższą wartość przypisuje rosyjski 
myśliciel własnym postulatom teoretycznym. W efekcie mamy prawo 
powiedzieć, że chrześcijański filozof Bułgakow jest równie radykalny, 
doktrynerski i pewny swych racji jak krytykowany przezeń materia-
lista Marks. Podejmuje próbę uporządkowania rzeczywistości, którą 
Marks mu burzy.

Gdybyśmy mogli odwrócić sytuację i w roli oskarżającego, niosące-
go prawdę, ustawić Marksa, to ten powie, że chrześcijaństwo, głosząc 
równą wartość wszystkich ludzi i ucząc w każdym człowieku widzieć 
człowieka, tylko z tej przyczyny, że ten człowiek jest boskim stwo-
rzeniem, wyrządziło w historii więcej zła aniżeli dobra. Z kolei na za-
rzut, że Marks na rozstrzygnięcie wszystkich problemów poleca jeden 
uniwersalny środek – praktykę życiową, autor Ideologii niemieckiej, 
odpowie: Bułgakow na rozstrzygnięcie wszystkich problemów poleca 
jeden uniwersalny środek – Boga. A swój uczony wywód zakończy 
słowami: Sergiusz Bułgakow żąda niemożliwego – Boga nie ma!

31 Ibidem, s. 210. Komentatorem tych słów pozwalam sobie uczynić Fryderyka 
Engelsa: „To, że młodzi przypisują niekiedy większą, niż należy, wagę stronie ekono-
micznej, jest zapewne częściowo winą Marksa i moją. W polemice z przeciwnikami 
wypadało nam akcentować zaprzeczaną przez nich zasadę naczelną i wobec tego nie 
zawsze mieliśmy dosyć czasu, miejsca i sposobności do ostatecznego uwzględnienia 
pozostałych momentów (…)” (K. Marks, F. Engels, O materializmie historycznym, 
Warszawa 1949).

32 „Kiedy więc człowiek zrzuci z siebie swoją indywidualność, a ludzkość (…) 
przeistoczy się w mrowisko tudzież w pszczeli ul, wtedy dokona się emancypacja 
człowieka” (ibidem, s. 225). 


