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Swedenborgiańskie wątki w literaturze i filozofii rosyjskiej XIX i XX wieku 

 

Emanuel Swedenborg (1688-1772) w dziejach kultury szwedzkiej wieku XVIII 

odegrał szczególną rolę1. Ceniono go nie tylko jako wybitnego naukowca, ale także jako 

eksperta w sprawach politycznych i prawno-ustrojowych. Brał on również czynny udział w 

życiu politycznym swojego kraju: został członkiem Izby Panów Riksdagu, należał do Tajnej 

Rady parlamentu szwedzkiego oraz wchodził w skład Rady Koronnej. W polityce 

gospodarczo-finansowej opowiadał się za merkantylizmem. Uważał, że mocna pozycja 

pieniądza przyczynia się do stabilizacji gospodarczej i wzrostu ekonomicznego państwa. 

Interesowały go też problemy patologii społecznych, w szczególności pijaństwo. W związku 

z tym domagał się kontroli państwa nad produkcją alkoholu. Jako przeciwnik monarchii 

absolutystycznej, propagował ustrój konstytucyjno-parlamentarny2.   

Światowy rozgłos zyskał jako mistyk – wizjoner, a jego prace teozoficzno-mistyczne 

były znane wśród rosyjskich pisarzy i filozofów, którzy chętnie zgłębiali nauki kabały, 

alchemii, magii, astrologii, spirytyzmu, mesmeryzmu  czy hermetyzmu3. W szczególności 

                                                
1 Zob. B. Markiewicz, B. Szymańska, Od mistycyzmu do symbolizmu (Jakub Boehme i Emanuel 

Swedenborg), Wrocław-Warszawa 1985, s. 55n. Mając pięćdziesiąt sześć lat Swedenborg przeżył „kryzys 

religijny”. Zrezygnował ze stanowiska asesora i od tego momentu swoją uwagę skoncentrował wyłącznie na 

problematyce religijno-mistycznej, całkowicie poświęcając się „sprawom duchowym” oraz egzegezie Pisma 

Świętego. 

 2 Zob.: B. Piotrowski, Emanuel Swedenborg jako polityk i humanista, „Zeszyty Naukowe Wydziału 

Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego”, „Studia Scandinavica” 1998, nr 10, s. 39-49. Zob. również: G. 

Trobrige, Emanuel Swedenborg uczony i mistyk, przekł. Ireneusz Kania, Kraków 2002,  s. 157-162. 

3 W. Ostrecow, Masonstwo, kultura i russkaja istorija, Moskwa 1998, s. 341. 
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nawiązywali oni do swedenborgiańskiej teorii odpowiedniości, głoszącej, iż wszystko to, co 

ziemskie i materialne posiada swoją odpowiedniość w świecie nadprzyrodzonym, koncepcji 

Wielkiego Człowieka tzw. Homo Maximusa, w myśl której całe niebo posiada cechy 

antropomorficzne oraz jego wizji piekła. 

W prywatnej bibliotece Fiodora Dostojewskiego4 (1821-1881) odnajdziemy książki 

jednego z czołowych spirytystów rosyjskich Aleksandra Nikołajewicza Aksakowa, który 

zajmował się badaniami nad zjawiskami mediumicznymi. Współpracował z wieloma 

mediami, między innymi z Danielem Dunglasem Home’em, Katie King, Henrym Slade’em, i 

z Dostojewskim, chętnie uczestniczącym w seansach spirytystycznych prowadzonych 

osobiście przez Aksakowa5. Ale również był tłumaczem pism Swedenborga na język rosyjski. 

Prawdopodobnie dzięki tym tłumaczeniom autor Zbrodni i Kary miał możliwość zapoznania 

się z ideami szwedzkiego mistyka. Ponadto w swoim bogatym księgozbiorze posiadał dwie 

książki francuskiego pisarza Honoré de Balzaca (1799-1850), Serafitę oraz Ludwika Lambert, 

streszczających  poglądy Swedenborga.  

Jeśli poszukiwać bezpośrednich źródeł i inspiracji swedenborgiańskich w twórczości 

Dostojewskiego bez wahania można wskazać na jego powieść Zbrodnia i kara. 

Podstawowym problemem, wokół którego toczy się fabuła staje się kwestia strony moralnej 

zabójstwa dokonanego przez młodego studenta Rodiona Raskolnikowa, który dla 

eksperymentu morduje starą lichwiarkę i jej siostrę. Ów eksperyment miał być próbą 

sprawdzenie siebie, czy jest „wszą jak wszyscy inni”, czy też wolnym i silnym człowiekiem. 

Przekonany był o tym, że dotychczasowa moralność oparta na wierze, a więc na porządku 

serca, nie sprawdziła się. W takim razie należy oprzeć ją na  prawie rozumu6. Raskolnikow 

zbyt mocno uwierzył, że rozum ludzki może stanowić prawa rządzące światem. Jego 

odrodzenie dowodzi, że najwyższą wartością jest miłość.  

                                                
4 Cyt. za: Cz. Miłosz, Swedenborg i Dostojewski, [w:] Cz. Miłosz, Zaczynając od moich ulic, Wrocław 

1990, s. 302. Jak do tej pory jest to jedyne studium komparatystyczne idei szwedzkiego filozofa z myślą Fiodora 
Dostojewskiego. 

5 P. Grzybowski, Opowieści spirytystyczne, Katowice 1999, s. 140. „Seans należał do szczególnie 
owocnych. Duch odgadywał imiona napisane na kartce, powtarzał stuknięcia. Aż wreszcie stół zakołysał się 
mocno w różne strony, pozostając niekiedy na jednej nóżce, i nagle gwałtownie uniósł się na mniej więcej 6 
werszków i natychmiast się opuścił. Takie podnoszenie powtórzyło się kilkakrotnie. Niekiedy stół opadał komuś 
na nogę i zaczął się kołysać w rytm śmiechu. Z kolei rozpoczął on wędrówkę i przeszedł na środek pokoju, 
pokonując odległość około 2 arszynów. Później pod stół podłożono dzwoneczki i wkrótce rozległo się 
dzwonienie oraz dały się słyszeć dźwięki wydobywające się z akordeonu”. Zob.: F. Dostojewski, Dziennik 
pisarza 1876, przekł. M. Leśniewska, Warszawa 1982, t. 2, s. 103-106. 

6 R. Przybylski, Dostojewski i przeklęte problemy. Od Biednych ludzi do Zbrodni i kary, Warszawa 
1964, s. 287. Zob.: St. Mackiewicz (Cat), Dostojewski, Warszawa 1996, s. 118. Zgadzam się z Mackiewiczem, 
że Dostojewski broni w swej powieści tezy, że porządek moralny między ludźmi nie da się utrzymać samymi 
nakazami i zakazami, że porządku moralnego bronić musi czynnik mistyczny. 
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Szczególnie interesujący w powieści wydaje się motyw miłość egoistycznej. Pojawia 

się on w dwóch aspektach: z jednej strony jest to Raskolnikow uświadamiający sobie własną 

siłę, z drugiej jego „sobowtór” Arkadiusz Iwanowicz Swidrygajłow7. Postać skomplikowana i 

posiadająca świadomość wiecznego potępienia. U Swedenborga miłość egoistyczna była 

rysem charakterystycznym mieszkańców krain piekielnych8. W tym kontekście ciekawie 

przedstawia się rozmowa Swidrygajłowa z Raskolnikowem na temat życia po śmierci. 

Raskolnikow XIX-wieczny intelektualista odrzucał wiarę w istnienie piekła i nieba oraz w 

nieśmiertelność. Swidrygajłow zaś wyobrażał sobie piekło jako małą izbę na kształt wiejskiej 

łaźni, zakopconej, gdzie we wszystkich kątach znajdują się pająki – symbol o zdecydowanie 

negatywnej wymowie. Jego osoba wykazuje analogie do potępieńców przedstawianych przez 

Swedenborga w Arcana coelestia . Piekło Swidrygajłowa stanowi projekcja jego duchowego, 

koszmarnego stanu.  

Raskolnikow zbrodni dokonał w Petersburgu, który w literaturze rosyjskiej stał się  

symbolem cierpienia, okrutnej męki niewinnych ludzi, domagających się zadośćuczynienia, 

pomsty i moralnej satysfakcji. Było to miasto nędzarzy, kryminalistów, wyrzutków 

społeczeństwa, gdzie na plan pierwszy wysuwały się wyszynki, traktiernie, domy publiczne, 

spelunki, podrzędne hoteliki, urzędy policyjne, mansarda studencka, mieszkanie lichwiarki, 

ulice, zaułki, podwórza, plac i rynsztok. Taki obraz miasta zrodził w umyśle młodego, 

biednego studenta przestępczy zamysł nakreślając kolejne etapy skomplikowanej walki 

wewnętrznej bohatera9. Czyż swoim opisem miasto to nie przypomina piekieł Swedenborga? 

Znajdują się tam przecież domy publiczne, istnieją pustynie, gdzie nic nie ma oprócz 

nieurodzajnych i piaszczystych miejsc, a gdzieniegdzie poszarpane urwiska, w których są 

pieczary. Do tych pustych miejsc wrzucani są z piekieł ci, którzy najokropniejsze cierpieli 

męki, a także ci, co na świecie zajmowali się intryganctwem, knuciem podstępów10.  

W latach 1879-1880 Dostojewski napisał swoją ostatnią wielką powieść Bracia 

Karamazow. Poruszał w niej kilka istotnych problemów, nękających go przez całe życie. W 

słynnej Legendzie o Wielkim Inkwizytorze opowiedzianej Aloszy przez Iwana, ostrej krytyce 

poddał Iwan chrześcijańskie przekonanie o dobroci oraz rozumności stworzenia. Wielki 

Inkwizytor stworzył doskonałą, wręcz utopijną strukturę społeczną, ale bez Boga. 

                                                
7 Cz. Miłosz, Dostojewski i Swedenborg, „Zeszyty Literackie” 2004, nr 85, s. 58. 
8 E. Swedenborg, O niebie i jego cudach również o piekle według tego co słyszano i widziano, [przekł. 

pol. wg oryg. De coelo et ejus mirabilibus et de inferno ex auditis et visis, Londini 1758, na podst. wyd. 
londyńskiego z roku 1880], red. D. Kielczyk, Warszawa. b. daty wyd.,  § 555, s. 290. 

9 L. Grossman, Dostojewskij-chudożnik. W zbiorowym tomie studiów: Tworczestwo F. M. 
Dostojewskogo, Moskwa 1959, s. 388, [w:] R. Przybylski, op. cit., s. 257. 

10 E. Swedenborg, O niebie, op. cit., § 586, s. 306. 
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Doprowadziło to Iwana do odrzucenia Boga i nieśmiertelności. Natomiast Alosza, uosobienie 

cech ludu rosyjskiego, uważał że przyjście Boga (światła, prawdy, sprawiedliwości) na tę 

ziemię było aktem miłości. Dlatego żadne ideały nie zostaną osiągnięte za pośrednictwem 

oświecenia życia przez naukę ani też z pomocą samych tylko instytucji prawno-państwowych, 

lecz dzięki prawdziwej miłości, żywej, czynnej, stanowiącej wartość przewyższającą 

wszystkie inne. Czyż nie odnosimy wrażenia, iż te słowa mógłby wypowiedzieć sam 

Swedenborg? Przecież i on przeciwstawiał naukę zinstytucjonalizowanego Kościoła nauce 

ecclesia spiritualis „Kościoła duchowego”. Przekonany był również o tym, że człowiek nie 

propagujący idei dobra, pobożności, miłości do Boga i bliźniego nie może stać się 

„człowiekiem duchowym”. Miłość wobec bliźniego pochodzi wyłącznie od Boga. Stąd pod 

pojęciem „miłować Boga” i „miłować bliźniego” rozumiał imperatywny charakter dobra i 

prawdy11. Prawdziwą naukę Kościoła konstytuuje czynienie miłości wobec drugiego 

człowieka, ponieważ skupienie swojej uwagi wyłącznie na miłości do Boga wydaje się być 

czystym egoizmem12. Dlatego też chcąc „zjednoczyć” się z Bogiem, należy przede wszystkim 

kochać ludzi ofiarowując im swą dobroć, uczciwość, szczerość, przyjaźń. Ta dwoistość 

miłości powinna stanowić źródło ludzkiego życia. 

Nauki starca Zosimy o piekle przypominają także koncepcje autora Vera Christiana 

Religio. Warto podkreślić, że rozdziały Z rozmów i pouczeń starca Zosimy są swoją formą 

zbliżone do rozdziałów O piekle Swedenborga. Na przykład u szwedzkiego teozofa pojawiają 

się takie tytuły: O tym, że Pan rządzi piekłem; O tym, że Pan nikogo nie strąca do piekła, 

bądź Co to jest ogień piekielny? U Dostojewskiego O panach i sługach oraz o tym, czy jest 

możliwe, aby panowie i słudzy stali się dla siebie braćmi duchowymi; O modlitwie, o miłości i 

o kontakcie z innymi światami; O piekle i ogniu piekielnym, mistyczna medytacja.  

W ostatnim rozdziale Braci Karamazow Dostojewski poszukiwał w dalszym ciągu 

odpowiedzi na pytanie: czy istnieje piekło? poruszając kwestie związane z własnym wyborem 

miejsca: „Ci mają piekło dobrowolne i nienasycone; ci są męczennikami z własnej woli. 

Albowiem sami siebie przeklęli, przekląwszy Boga i życie. Żywią się złą pychą swoją jako 

głodny na pustyni, który krew ich wzywa, przeklinają, Boga żyjącego bez nienawiści oglądać 

nie mogą i żądają, żeby nie było Boga życia, aby zniszczył Bóg siebie i całe stworzenie 

swoje. I będą gorzeć w ogniu gniewu własnego wiecznie, łaknąc śmierci i niebytu. Lecz nie 

                                                
11 E. Swedenborg, Die Himmmlichen die Geheimnisse, die in der Heiligen Schrift, übers. v. J.F. Tafel, 

Zürich 1998-2000, § 10336, Bd. 14 s. 199-200. 
12 Ibidem, § 15, s. 557-558. 
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zaznają śmierci”13. Myślenie bohatera Dostojewskiego pozostaje zgodne z ideami 

Swedenborga, głoszącego, że miejsce staje się projekcją wewnętrznego „stanu” oraz że Bóg 

nikogo nie skazuje na piekło, ponieważ „przepełniony” jest On miłością, dobrocią i 

miłosierdziem.  

 Do idei Swedenborga nawiązywał także Włodzimierz Sołowjow (1853-1900). W 

1875 roku przebywał on w londyńskich bibliotekach, gdzie studiował teksty kabalistyczne, 

teozoficzne oraz mistyczne. Przeszedł również krótki okres fascynacji spirytyzmem i teozofią 

Jeleny Pietrowny Bławatskiej (1831-1891). Tak pisał w liście z dnia 27 kwietnia 1877 roku: 

„U mistyków wiele znajduję potwierdzeń moich własnych idei, jednak żadnego nowego 

światła. Prawie wszyscy z nich, oprócz tego, są bardzo subiektywni i ślamazarni. W rezultacie 

– prawdziwymi okazują się tylko Paracelsus, Boehme i Swedenborg, tak więc dla moich 

własnych rozważań pozostaje bardzo szerokie pole”14.  

Idee i symbolikę sofijną omówił rosyjski filozof w Wykładach o 

Bogoczłowieczeństwie (1878), gdzie rozwijał pojęcie Sofii-wiecznej mądrości Bożej oraz 

koncepcję Boga-Człowieka, o której czytał u Böhmego i Swedenborga. 

Bogoczłowieczeństwo definiował jako wewnętrzne zjednoczenie i współdziałanie Istoty 

Boskiej z człowiekiem, wewnętrzne narodziny Boga w człowieku. Z tej racji Boską treść 

człowiek powinien przyswoić od siebie samego świadomie i swobodnie. Do tego, oczywiście, 

potrzebny jest pełny rozum tej siły, przez którą człowiek może od siebie przyswoić to, co daje 

mu Bóg i natura15. Przekonany był o tym, że poznanie Boga jest samopoznaniem 

człowieczeństwa. Wobec tego kosmiczny i historyczny proces, cały rozwój natury, 

począwszy od pierwszych żywiołów aż po świadomość ludzką, i długi proces dziejów 

powszechnych zmierzał do Boga-Człowieka, wcielonego Chrystusa, ukazującego, że Bóg jest 

miłością, czyli absolutną osobą. W sferze wiecznego, boskiego istnienia Chrystus stanowi 

odwieczne duchowe centrum organizmu wszechświata16. Chrystus jawił się jemu zatem jako 

jedność twórcza  i stworzona. Jednością twórczą w Chrystusie było Słowo, czyli Logos, a 

tworzoną Sofia17.  

W nauce o Homo Maximusie odnajdziemy najważniejsze założenia metafizyki 

Swedenborga. Odwołują się one do relacji Największego Człowieka i Boga. Największy 

                                                
13 F. Dostojewski, Bracia Karamazow, przekł. A. Wat, Warszawa 1993, s. 361. 
14 Wł. Sołowjow, Pisma, t. II, s. 200., cyt. za: L. Kiejzik, Włodzimierz Sołowjow, Zielona Góra 1997, s. 

98. 
15 Wł. Sołowjow, Historyczne obowiązki filozofii, tłum. B. Żyłko, W drodze, 1982, nr 1-4, s. 29. 
16 Wł. Sołowjow, Jedność ewolucji kosmicznej, cyt. za: T. Ŝpidlik, Wielcy, op. cit., s. 322. 
17 Wł. Sołowjow, Jedność ewolucji kosmicznej, cyt. za: T. Ŝpidlik, Wielcy, op. cit., s. 322. Zob.: A. 

Walicki, Rosyjska filozofia i myśl społeczna od Oświecenia do marksizmu, Warszawa 1973, s. 554. 
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Człowiek nie jest identyczny z samym Bogiem, lecz stanowi „ciało”, „postać Boga”18. Albo 

inaczej – zgodnie z teorią korespondencji – posiada swoją określoną oraz istniejącą formę, 

czyli corpus humanum. W konsekwencji cały kosmos posiada kształt człowieka. „Niebo jest 

tak skonstruowane – dowodził szwedzki mistyk – że odpowiada ono Bogu, mianowicie jego 

boskiemu człowieczeństwu. Człowiek został stworzony w ten sposób, iż odpowiadał on w 

ogóle i w szczególe niebu, zaś poprzez niebo Bogu”19.  

Mikołaj Bierdiajew20 (1874-1948) również chętnie nawiązywał do starożytnej gnozy, 

tradycji kabalistycznej, ale przede wszystkim kontynuował rozważania podjęte przez Jakuba 

Boehmego oraz Swedenborga21. Tak jak Swedenborg uważał on, że człowiek symbolizuje 

mikrokosmos i mikrotheos, ponieważ jest to podstawowa prawda poznania człowieka i 

podstawowa prawda zakładająca możliwość poznania. „Świat może wchodzić w człowieka, 

być przez niego asymilowany i poznawany jedynie dlatego, że w człowieku jest cały układ 

świata, wszystkie moce i jakości, że człowiek nie jest drobną cząstką świata, ale integralnym 

małym światem” 22 – pisał rosyjski filozof. Definiował człowieka jako nie tylko byt świata 

przyrody, ale jako byt istniejący w tym świecie, a pochodzącym nie z tego świata. Stąd ten 

jego absolutystyczny antropocentryzm przeciwstawiał się poznaniu naukowemu.  

Przekonany był o tym, iż jedynie w antropologicznej i mistycznej filozofii ukryta 

została prawda o związkach człowieka z innymi planami bytu. W tej idei widział filozof 

najpełniejszy wyraz chrześcijaństwa. „Człowieczeństwo Boga – czytamy – jest specyficznym 

objawieniem chrześcijańskim, wyróżniającym chrześcijaństwo spośród wszystkich religii. 

Chrześcijaństwo jest religią Bogoczłowieczeństwa”23. Z jego punktu widzenia antropologia 

powinna być nierozerwalnie związana z chrystologią, ponieważ prawdziwa antropologia 

                                                
18 E. Benz, Naturforsecher und Seher, München 1948, s. 415. „Dieses Aeonenwesen, der Grosse 

Mensch, ist nicht identisch mit Gott selbst, ist der Leib Gottes, die Gestalt, in der sich der erlösten Geistwesen“. 
19 E. Swedenborg, Die Himmlichen Geheimnisse, op. cit., § 3624 i § 3741, Bd. 15,  s. 196 i s. 206. „Das 

Himmelreich ist gleich einem Menschen, weil das einzele dort dem Herrn allein, nämlich Seinem Göttlich-
Menschlichen entspricht, dar ellein Mensch ist; Vermöge der Entsprechung, der Ebenbildlichkeit und 
Ähnlichkeit mit Ihm heißt der Himmel der Größte Mensch“. Zob.: Wł. Sołowjow, Swiedenborg, [w:] Wł. 
Sołowjow, Sobranije soczinienij, Brjussel 1966, t. 10, 492. Zob.: M. Łosski, Historia filozofii rosyjskiej, przekł. 
H. Paprocki, Kęty 2000, s. 117-118. Zob.: również J. Krasicki, Bóg, człowiek i zło. Studium filozofii 
Włodzimierza Sołowjowa, Wrocław 2003, s. 169-172. 

20 Mikołaj Bierdiajew należy do grona najwybitniejszych myślicieli pierwszej połowy XX wieku. Jego 
dzieła zostały przełożone na wiele języków i wszędzie spotykały się z ciepłym, a niekiedy entuzjastycznym 
przyjęciem. Jest  autorem takich prac jak: Sens twórczości. Próba usprawiedliwienia człowieka, Głoszę wolność, 
Nowe średniowiecze, Rosyjska idea, Zarys metafizyki eschatologicznej.  

21 M. Styczyński, Amor futuri albo eschatologia zrealizowana. Studia nad myślą Mikołaja Bierdiajewa, 
Łódź 1992, s. 111. „Na bierdiajewowską antropologię wpłynęli nie tylko Ojcowie Wschodni, gnoza (Marcjon, 
Hermes Trismegistos), i mistyka, ale także okultyzm i magia dostarczały Rosjaninowi argumentów na rzecz 
koncepcji człowieka jako przecięcia Boga i kosmosu”.  

22 M. Bierdiajew, Sens twórczości, przekł. H. Paprocki, Kęty 2001, s. 47. 
23 M. Bierdiajew, Głoszę…, op. cit.,  s. 22. 
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może być uzasadniona jedynie objawieniem o Chrystusie. Fakt przyjścia na ziemię jest 

podstawowym faktem antropologii. Jedynie po Chrystusie możliwa jest wyższa świadomość 

antropologiczna. Dla Bierdiajewa człowiek stanowił obraz i podobieństwo Boga, a Syn Boży 

stał się człowiekiem i On jest wiecznym człowieczeństwem. Dlatego istnieje współmierność 

między człowiekiem a bogiem w wiecznym człowieczeństwie Boga24.  

Prawdopodobnie koncepcję tę zapożyczył od szwedzkiego mistyka. Jego Największy 

Człowiek obejmował ciało Boga jako postać, poprzez którą w pełni na Universum wpływa 

boskość życia. Człowiek staje się więc „naczyniem Boga”. Skoro wszechświat był obrazem 

Boga, wobec tego zachodzi relacja między człowiekiem i wszechświatem. Dzięki temu, jak 

sądził Swedenborg, można wyjaśnić i zrozumieć istotę zarówno świata materialnego, jak 

również duchowego25.  

Swoje ukoronowanie nauka o Bogoczłowieczeństwie znalazła w pracy rosyjskiego 

filozofa, Sens twórczości. Próba usprawiedliwienia człowieka. W szczególności rozdział 

Twórczość i byt poświęcił udowodnieniu tezy, że nie można wierzyć w Boga, jeśli nie ma 

Chrystusa. Dla autora Sensu twórczości, Chrystus stanowi samopoznanie człowieczeństwa. 

Poprzez Chrystusa w każdym z nas dokonuje się misterium odkupienia. Chrystus jest tym 

compositum łączącym materialne z nadnaturalnym, czym także i my jesteśmy w swej istocie 

osobowej 26.  

Bierdiajew, podobnie jak Swedenborg, w sposób symboliczny posługiwał się 

pojęciem „piekło”. Odnosiło się ono do wewnętrznej natury człowieka.  Piekło  

symbolizowało złe uczynki i nie moralna postawę człowieka. Bóg przecież nigdy nie odwraca 

się od człowieka, ponieważ jest On dobrocią, miłością i miłosierdziem. Wybór zła zawsze 

zależy wyłącznie od moralnych wyborów człowieka. Zło – dopowiada Bierdiajew – czyni 

człowiek, gdyż wybiera pomiędzy złem a dobrem. Prawdziwe istnienie człowieka – twierdził 

Søren Kierkegaard (1813-1855) – odsłania się w najbardziej dramatycznych sytuacjach. 

Człowiek nieustannie musi dokonywać wyboru albo – albo ponosząc tego konsekwencje. 

Niezależnie od tego, jaki będzie ten ostateczny wybór, należy poświęcić część samego siebie. 

Dzisiejszemu czytelnikowi idee szwedzkiego teozofa, do których nawiązywali 

rosyjscy myśliciele mogą wydawać się kuriozalne. Jednakże z historyczno-kulturowego 

punktu widzenia jego postawa intelektualna oddaje napięcie, jakiemu podlegali poeci i 

                                                
24 Zob.: M. Bierdiajew, Sens twórczości, op. cit., s. 65. Zob.: M. Bierdiajew, Samopoznanie. Próba 

autobiografii filozoficznej, przekł. Z. Podgórzec [w:] „Literatura na świecie” 1987, nr 12, s. 264. 
25 E. Benz, Naturforscher, op. cit., s. 417-418. 
26 M. Bierdiajew, Sens twórczości, op. cit., s. 114. Zob.: również M. Styczyński, Amor futuri albo 

eschatologia zrealizowana. Studia nad myślą Mikołaja Bierdiajewa, Łódź 1992, s. 114. 
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pisarze, a mianowicie świadomość granicy rozumienia świata, a jednocześnie przekroczenia 

tej granicy. Swedenborg przekroczył tę granicę, aby lepiej zrozumieć istotę i sens istnienia 

człowieka. 
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