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Bartłomiej Brzeziński 

 

OD TŁUMACZA (wprowadzenie do przekładu tekstu Mikołaja Bierdiajewa O 

samobójstwie. Studium psychologiczne) 

 

Tekst ukazał się w: „Studia Philosophica Wratislaviensia” 2008, vol. III, fasc. 4, ss. 127-

130. 

 

Kilka lat temu miałem możliwość spacerować po uliczkach malowniczej, podparyskiej 

miejscowości Clamart, w której wiele lat mieszkał, zmarł i został pochowany Mikołaj 

Aleksandrowicz Bierdiajew  (ur. 6 marca 1874, w Obuchowie nad Dnieprem; zm. 23 marca 

1948, w Clamart pod Paryżem). Poszukując domu rosyjskiego filozofa, naiwnie wierzyłem, 

że każdy napotkany na ulicy przechodzień udzieli wskazówek, jak do niego dojść. Przecież 

autor Nowego średniowiecza był jednym z najwybitniejszych, współczesnych myślicieli, 

uznanym przez najznamienitsze środowiska intelektualne Europy. Na temat jego książek 

dyskutowano także w Stanach Zjednoczonych i Australii, różne aspekty myśli Rosjanina 

opracowywano na wszystkich znanych uniwersytetach. Nie ma możliwości, aby ktoś nie znał 

Bierdiajewa! Myliłem się, co oczywiste. Tylko jedna osoba spośród zapytanych, leciwa 

Chinka (sic!), potrafiła wskazać drogę do małego, jednorodzinnego domu, w którym do końca 

życia mieszkał Mikołaj Aleksandrowicz. Od niej usłyszałem także, jak trafić na komunalny 

cmentarz, na którym spoczywa filozof i jego najbliższa rodzina. Jednak i ona dowiedziała się 

o filozofie przypadkiem, co sama przyznała, przechodząc swego czasu obok „dziwnego” 

zgromadzenia duchownych prawosławnych i urzędników merostwa podczas uroczystości 

wmurowania tablicy pamiątkowej. Inni pytani przeze mnie mieszkańcy Clamart nawet nie 

kojarzyli nazwiska Bierdiajewa. Tak to czasem bywa, gdy długo zajmujemy się twórczością 

jakiegoś filozofa, pisarza czy kompozytora. Próbujemy wniknąć w świat jego myśli, 

dowiedzieć się wszystkiego na temat życia i relacji z innymi, poznać wszystkie zawiłości 

drogi twórczej. Nie zauważamy nawet, że staje się ów twórca na tyle nam bliski, że 

traktujemy go wręcz jak krewnego i nie wyobrażamy sobie, aby ktoś mógł o nim nie słyszeć, 

nie czytać jego książek, nie fascynować dokonaniami…      
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Być może ogromna spuścizna intelektualna Mikołaja Bierdiajewa nie dotarła pod 

strzechy (który z filozofów dotarł?), jednakże jego myśl filozoficzno-religijna, a także 

refleksja na tematy społeczne czy polityczne jest dobrze znana wszystkim próbującym zgłębić 

fenomen współczesnej kultury rosyjskiej. Autor Sensu historii cieszył się i cieszy wielką 

sławą w środowiskach akademickich. Siła oddziaływania jego twórczości na europejskich  

intelektualistów pierwszej połowy XX w. była ogromna i bezsporna, co udowodniono w 

licznych opracowaniach. Był wielokrotnie nagradzany, nominowany do Nagrody Nobla, pod 

koniec życia otrzymał doktorat honoris causa Cambridge University w dziedzinie teologii, 

zapraszały go najlepsze uczelnie świata. Dzieła Bierdiajewa tłumaczono na wszystkie niemal 

języki europejskie, wiele z nich ukazało się w przekładzie na japoński. Bierdiajew może 

urzekać lub budzić konsternację, a nawet irytację, nikogo jednak nie pozostawia obojętnym. 

Nie był „letnim” filozofem, piszącym pod publikę, schlebiającym odbiorcom, nie szedł za 

żadną modą, a przecież i wśród intelektualistów pewne mody obowiązują. Niewątpliwie, 

angażował w swoją twórczość całą energię duchową i intelektualną, realnie przeżywał i 

odczuwał problemy, które poruszał, trudne kwestie, którymi się zajmował wyrażał często w 

„ognistym” języku, bardzo sugestywnym, wręcz prorockim. Nie bał się tematów trudnych. 

Jeden ze znanych historyków myśli rosyjskiej, Wasyl Zieńkowskij, uważał, że specyficzny, 

wyjątkowy charakter filozofii Bierdiajewa oraz sam sposób i forma jej eksplikacji wynikały z 

ekstremalnie napiętej emocjonalności, skupienia na sobie, swoistego „egotyzmu” autora 

Rosyjskiej idei. Warto posłuchać opinii Zieńkowskiego, choć wyczuwa się w niej sceptyczny 

stosunek do Bierdiajewowskiego sposobu filozofowania. Z drugiej strony jednak, widoczne 

jest także uznanie dla wyjątkowego człowieka o wybitnym umyśle. W obszernej Istorii ruskoj 

fiłosofii czytamy: „W gruncie rzeczy, Bierdiajew to przede wszystkim moralista-romantyk - 

najważniejsze dla niego to <<wyrazić>> siebie, <<wyjawić siebie>>, oddzielić się od innych 

- przez to właśnie Bierdiajew zawsze <<buntuje się>> przeciwko <<pospolitości>> (<<całe 

moje życie byłem buntownikiem>> - przyznaje). Do tego dołączają się namiętność i 

patetyczność w wyrażaniu przeżyć - a ta władza <<namiętności>> (sam Bierdiajew pisze w 

swej „Autobiografii”, że jego życie było <<pełne namiętności>>) przeszkadza duchowej 

trzeźwości. Pośród pyłu walki ideowej, Bierdiajew kieruje się przeważnie swoimi uczuciami - 

przez to jest niepoprawnym romantykiem także wtedy, gdy zasadniczo (jak w drugim okresie 

twórczości) stoi na stanowisku realizmu i duchowej trzeźwości. Jego gnoseologia i 



  

metafizyka są bardzo elastyczne - posłusznie podążają za jego uczuciami - a w swoich 

uczuciach jest on przede wszystkim i ponad wszystko moralistą”1

 W Polsce tłumaczono Bierdiajewa już w okresie międzywojennym. Wspomnijmy, że 

myśliciel kilkukrotnie odwiedzał Polskę, najpierw jako dziecko (miał w Polsce krewnych), w 

okresie późniejszym z wykładami, np. podczas Zjazdu Filozoficznego w 1927 r. Jednak, 

większość najważniejszych książek filozofa pojawiła się w przekładzie na język polski 

dopiero po roku 1990. Dziś, czytelnik nie znający języka rosyjskiego (w którym Bierdiajew 

przeważnie publikował swoje książki) może sięgnąć po fundamentalne i konieczne dla 

zrozumienia myśli filozoficzno-religijnej Rosjanina prace: Filozofia wolności, Sens historii, 

Sens twórczości, O przeznaczeniu człowieka, Filozofia nierówności, Źródła i sens rosyjskiego 

komunizmu, Światopogląd Dostojewskiego, Rozważania o egzystencji (ros. Ja i mir obiektow), 

Królestwo Ducha i królestwo cezara, Samopoznanie. Autobiografia filozoficzna i wiele 

innych. Od początku lat dziewięćdziesiątych XX w. powstawało również coraz więcej bardzo 

dobrych opracowań różnych aspektów filozoficznej refleksji Mikołaja Aleksandrowicza. 

Przyczynili się do tego tłumacze i znawcy myśli rosyjskiej, zgłębiający ogromną spuściznę 

Bierdiajewa (bibliografia jego dzieł, opracowana przez Tamarę Klepininę i wydana w Paryżu 

w 1978 r. obejmuje 483 pozycje), m. in. Ewa Matuszczyk, Cezary Wodziński, Katarzyna 

Stark, ks. Henryk Paprocki, Marek Styczyński, Janusz Dobieszewski, Jan Krasicki, Grzegorz 

Przebinda, Leszek Augustyn, Piotr Przesmycki OSB, Andrzej Ostrowski. Pierwszą w Polsce 

monografią na temat filozofii Bierdiajewa była książka prof. Marka Styczyńskiego, 

zatytułowana Amor futuri albo eschatologia zrealizowana

.     

2. Stwierdzenie, że po macoszemu 

potraktowano mniejsze teksty myśliciela byłoby może przesadą, a jednak wiele z nich trzeba 

jeszcze przełożyć. Wybrane eseje i inne drobne rozprawy autorstwa Bierdiajewa wydano np. 

w zbiorze pt. Głoszę wolność, w tłumaczeniu duchownego i teologa prawosławnego, ks. 

Henryka Paprockiego3

                                                 
1 W.W. Zieńkowskij, Istorija russkoj filosofii, Paris 1989, t. II, s. 303 (tłum. własne). 

. Inne drukowano w różnorodnych periodykach, często katolickich, 

antologiach (nie sposób nie wspomnieć w tym miejscu o „legendarnym”, podwójnym 

numerze czasopisma „Aletheia” z 1988 roku, zatytułowanym „Rosyjska filozofia religijna” 

oraz zredagowanej przez prof. Liliannę Kiejzik i wydanej w latach 2001-2002 dwuczęściowej 

 
2 M. Styczyński, Amor futuri albo eschatologia zrealizowana. Studia nad myślą Mikołaja Bierdiajewa, Łódź 
1992. Uzupełniona wyszła także w większym nakładzie, zob. M. Styczyński, Umiłowanie przyszłości albo 
filozofia spraw ostatecznych. Studia nad filozofią Mikołaja Bierdiajewa, Ibidem, Łódź 2001. 
3 M. Bierdiajew, Głoszę wolność. Wybór pism, wybór, wstęp i przekład H. Paprocki, Fundacja Aletheia, 
Warszawa 1999. 



  

antologii rosyjskich tekstów filozoficznych pt. „Niemarksistowska filozofia rosyjska”) i 

zbiorach4

Tekst, który przedstawiamy, napisana na początku lat trzydziestych broszura 

Samoubijstwo. Psychołogiczeskij etjud, miał w zamierzeniu autora wykorzystywać i bazować 

na dokonaniach współczesnej autorowi psychologii i psychiatrii

.  

5

                                                 
4 „Aletheia” 2-3/1988, Rosyjska filozofia religijna, In Plus, Warszawa 1989; Niemarksistowska filozofia 
rosyjska. Antologia tekstów filozoficznych XIX i pierwszej połowy XX wieku, część pierwsza i druga, red, wybór, 
przedmowa L. Kiejzik, Ibidem, Łódź 2001 i 2002. 

. Nie do końca udało się 

Bierdiajewowi zrealizować owo zamierzenie. Tekst wspomina oczywiście o Freudyzmie, 

przywołuje nazwiska Adlera czy Junga, nie jest jednak rozprawą z dziedziny psychologii. To 

raczej traktacik religijny, który, próbując dotrzeć do motywów, kierujących człowieka ku 

samobójstwu, ku autodestrukcji, tragicznej decyzji o odebraniu sobie życia, proponuje 

chrześcijańskie antidotum: nadzieję i miłość. Brzmi banalnie? Nie jest to bynajmniej płytkie, 

szkolne pouczanie, kolejna nieżyciowa katecheza, pozbawiona poczucia tragiczności 

ludzkiego losu i zrozumienia przerażenia, które odczuwać może człowiek stojący na 

krawędzi. Niektóre z fragmentów są doprawdy zatrważające i nasuwają myśl, że ich autor 

musiał sam przeżyć „momenty graniczne”, chwile tak wielkiego zwątpienia, że nie pozostaje 

już nic poza samounicestwieniem, w przeciwnym razie bowiem nie potrafiłby ich opisać tak 

sugestywnie. Czy myśli samobójcze stały się udziałem Bierdiajewa? Trudno odpowiedzieć na 

tak intymne pytanie. Nie mamy możliwości sprawdzić, czy tak w istocie było. Jednak, żadne 

znane nam wspomnienia samego myśliciela lub jego najbliższych, relacje przyjaciół czy 

współpracowników nie dowodzą, aby stany najgłębszej depresji dotykały filozofa. Ponadto, 

był głęboko wierzącym chrześcijaninem, choć za ortodoksa uznać go nie można. A dla 

chrześcijan, tragizm ludzkiego losu znajduje rozwiązanie i nabiera sensu poprzez uznanie 

eschatologii, nadziei w nią wpisanej. Wydaje się, że ową nadzieją żył Bierdiajew, pamiętał o 

niej także w codziennej zwyczajności, w momentach przygnębienia i melancholii. Należy 

więc raczej przyjąć, że zdolność empatycznego wczucia pozwoliła Bierdiajewowi zbliżyć się 

do stanów, doświadczanych przez ludzi zdesperowanych do tego stopnia, by skończyć ze 

sobą. Intuicyjnie wyczuwając trwogę targającą człowiekiem, decydującym się na ostateczne 

zerwanie nici życia, jego skomplikowaną duchową sytuację, Bierdiajew powiada w 

charakterystycznym dla siebie, pełnym patosu stylu, proponując religijne antidotum: „Gdy 

5 W bibliografii przygotowanej przez Tamarę Klepininę, broszura znajduje się na 27 pozycji listy dzieł filozofa. 
Możemy tam znaleźć informację, że wówczas, gdy bibliografia została opublikowana, a więc w 1978 r., 
broszura o samobójstwie była przetłumaczona jedynie na język francuski. Przekładu dokonała Elizabeth 
Bellenson w 1953 r. Por. Nicolas Berdiaev. Bibliographie. Bibliographie des Oeuvres de Nicolas Berdiaev 
etabile par Tamara Klepinine, YMCA-PRESS, Paris 1978, s. 41.   



  

człowiek głęboko i egzystencjalnie przeniknięty zostaje refleksją, że życie na tym świecie, w 

tym czasie nie jest jedynym i ostatecznym życiem, że istnieje inne, wyższe, wieczne życie, 

nigdy nie przyjdzie mu do głowy myśl, aby ze sobą skończyć. Wówczas, przed człowiekiem 

staje nie mające końca zadanie wnikania i wrastania w wieczność, duchowego wznoszenia 

się, wyzwolenia spod władzy złego, nieszczęśliwego, bezsensownego życia świata. 

Przezwyciężyć wolę popychającą do samobójstwa oznacza pokonać władzę „świata” nad 

swoim losem”. W praktyce, nie jest to chyba takie „proste”. Wewnętrzne rozbicie człowieka, 

spustoszenie jego psychiki może być tak wielkie, że żadna argumentacja, ani odwołująca się 

do logiki i zdrowego rozsądku, ani opierająca się na emocjach czy odniesieniach do wiary 

religijnej nie są w stanie zastopować jego pędu ku autodestrukcji. Mimo wielu uproszczeń czy 

fragmentów epatujących egzaltacją, dziełko warte jest lektury. Uogólniając stwierdzić można, 

że warto czytać drobne teksty Bierdiajewa. W nich bowiem udawało się autorowi zawrzeć, w 

skondensowanej formie, przemyślenia nie tylko na interesujący go w danym momencie temat, 

ale i przemycić podstawowe wątki swojej filozofii, leitmotivy, od których nie mógł lub nie 

chciał się uwolnić - problematykę wolności, twórczości, zła, wiary, ducha, personalizmu i 

poszukiwania w specyficznie, po Bierdiajewowsku rozumianym chrześcijaństwie celu i sensu 

egzystencji człowieka.  

*** 


