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Mit dionizyjski a rosyjska myśl religijna przełomu XIX/XX wieku 

 
Mity dają życie 

(„Mifami żiwi budiem!”) 
A.F. Łosiew 

 
 Quid ergo…? Dionizyjskość a „nowa świadomość religijna”  

Na początku dziejów chrześcijaństwa w swojej Proskrypcji 
przeciw heretykom (De Praescriptione haereticorum VII) kartagiński 
apologetyk Tertulian zapytywał: „Quid ergo Athenis et Hierosolimis? 
(Co mają wspólnego Ateny i Jerozolima?). Cóż Akademia i Kościół? 
Cóż heretycy i chrześcijanie?”1. Tak jak pytał w II wieku zatroskany 
czystością i nieskazitelnością depozytu wiary jej chrześcijański obrońca, 
tak – przyglądając się rodzącej na przełomie XIX/XX wieku tzw. „nowej 
świadomości religijnej” (D. Mereżkowski) – można zapytać o to, co 
mogą mieć „wspólnego” dionizyjski światopogląd rosyjskich 
dekadentów2 z chrześcijańską prawdą? Co mogą mieć wspólnego religia 
objawionego i wcielonego Boga z pogańską orgiastyczną religią dawno 
minionych czasów? Dionizos z Chrystusem?  
 Pytania wcale nie retoryczne. W kontekście kulturowego i 
historiozoficznego pesymizmu, poczucia końca humanizmu, zmierzchu 
kultury i cywilizacji zachodniej, doświadczenie „nowej świadomości 
religijnej” zdaje się potwierdzać, że chrześcijaństwo i dionizyzm 
(„dionisism”) – jak to ze skrajnościami bywa – nie tylko nie wykluczają 
się wzajemnie, ale nawet wydają się siebie potrzebować, przy czym 
stroną bardziej zainteresowaną w tym ruchu była nie tyle historycznie 
przebrzmiała religia pogańska z jej bogiem o niejasnym pochodzeniu 
(Tracja, Azja Mniejsza?), co coraz bardziej tracąca na historycznym 
znaczeniu religia chrześcijańska i jej Bóg „umierający” w dziejach 

                                                
1 Cyt. za: Ph. Böhner, E. Gilson, Historia filozofii chrześcijańskiej. Od Justyna do 
Mikołaja Kuzańczyka, przeł. S. Stomma, Warszawa 1962, s. 157. 
2 Por. J. Smaga, Dekadentyzm w Rosji, Wrocław 1981. 
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Zachodu (formuła „Gott ist tot” F. Nietzschego)3. Nic dziwnego, że w 
wołającym z jednej strony o powrót Boga4, a z drugiej rzucającym 
„przekleństwa”5 na historyczne chrześcijaństwo Nietzschem 
przedstawiciele „nowej świadomości religijnej” upatrywali nie zwykłego 
ateistę, ale „filozofa religijnego”6, a nawet proroka i rewelatora nowej 
religii7.  
 „Rosyjski los”8 Nietzschego był wyjątkowy, w Rosji jakby od 
razu uznano go za swego. W nekrologu autora Tako rzecze Zaratustra 
zamieszczonym w pośmiertnym wydaniu pisma „Mir Iskusstwa” (1900) 
można było między innymi przeczytać: „Dla nas, Rosjan, jest on 
szczególnie bliski. W jego duszy trwała walka dwu bogów albo 
demonów Apollona i Dionizosa – ta sama walka, która trwa w sercu 
literatury rosyjskiej, od Puszkina do Tołstoja i Dostojewskiego”9. Patrząc 
na losy dziedzictwa Nietzschego, a także współczesną jego obecność, 
słowa te okazały się mieć wagę przepowiedni i nic nie straciły na swej 
aktualności. Nietzsche, jak przed stu laty, tak i teraz, po ponad wieku od 

                                                
3 Por. M. Heidegger, Powiedzenie Nietzschego „Bóg umarł”, przeł. J. Gierasimiuk, [w:] 
idem, Drogi lasu, Warszawa 1997; idem, Nietzsche, tłumacze różni, Warszawa 1998, t. 
I-II; M. Żelazny, Śmierć Boga w filozofii Nietzschego, „Colloquia Communia” 1985, nr 
3-6; J. Krasicki: Nietzsche i „śmierć Boga”, [w:] idem, Przeciw nicości. Eseje, Kraków 
2002.  
4 Por. F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, przeł. W. Berent, Warszawa 1905, s. 315. 
5 Zwłaszcza [w:] F. Nietzsche, Antychryst, Warszawa 1907, przeł. L. Staff, Warszawa, 
passim. L. Staff tłumaczy podtytuł tego dzieła jako: „próba krytyki chrześcijaństwa”, 
ale jak zwraca uwagę m.in. G. Herling-Grudziński Nietzsche w podtytule umieścił 
znaczące dlań słowo „przekleństwo” – „Fluch auf das Christentum”. Por. G. Herling-
Grudziński, Gasnący Antychryst „W Drodze” 1983, nr 1-2, s. 167 (tak też tłumaczy się 
tytuł dziełka Nietzschego w najnowszym polskim jego przekładzie. Por. F. Nietzsche, 
Antychrześcijanin. Przekleństwo chrześcijaństwa, przeł. G. Sowinski, Kraków 1999). 
6 Por. M. Bierdiajew, Rosyjska idea, tłum. JC-SW, Warszawa 1987, s. 79. Także: S. 
Filipowicz, Między buntem a nadzieją. Interpretacje nihilizmu rosyjskiego na tle 
filozofii Nietzschego, [w:] „Colloquia Communia” 1985, nr 3-6.  
7 Jak pisze współczesna rosyjska badaczka N.K. Bonieckaja, „Ницше, вопреки его 
настойчивому позиционированию себя в качестве атеиста, всерьез считали 
религиозным учителем, пророком нового христианства, святым, 
посвященным”  „Woprosy Filosofii” 2013, nr 7. 
8 Por. Ju.W. Synieokaja, Rossijskaja nicszeana, [w:] Nicsze: pro et cotra, Ju.W. 
Synieokaja (red.), Sankt-Pietierburg 2001, s. 7; idem, Wosprijatije idej Nicsze w Rossii: 
osnownyje etapy, tiendencyi, znaczenije, [w:] F. Nicsze i fiłosofia w Rossii: sbornik 
statiej, red. N.W. Motroszyłowa, Ju.W. Synieokaja, Sankt-Pietierburg 1999. Obie 
publikacje zawierają bibliografie prac o filozofii Nietzschego w Rosji. Pierwsza za lata 
1892-1998, druga 1892-2000. Także: http://www.nietzsche.ru.biblio_a.php 
9 Por. Ju.W. Synieokaja, Rossijskaja nicszeana, op. cit. s. 23. 
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śmierci należy do najbardziej poczytnych autorów w Rosji10, a jego 
dzieła są wydawane i żywo komentowane. Choć w takich wypadkach 
statystyczne porównania mówią niewiele, dla wyobrażenia ówczesnego 
oddziaływania Nietzschego w Rosji epoki renesansu duchowego 
podajmy za rosyjską badaczką, że „u końca pierwszej dekady XX wieku 
liczono ponad sto artykułów i monografii w języku rosyjskim, 
przenikniętych tak pro-Nietzscheańskim, jak contra-Nietzscheańskim 
patosem”, i – jak się dowiadujemy – „w tym czasie nie było innego kraju, 
oprócz oczywiście Niemiec, w którym Nietzsche byłby tak znany i 
komentowany jak w Rosji”11. 

Zainteresowanie postacią Nietzschego jak i jego twórczością w 
Rosji tego okresu było rozległe i wielostronne, zarówno wśród myślicieli 
o orientacji społeczno-politycznej12, jak i odcinających się od 
bezpośrednich związków ze światem polityki i problematyką społeczną. 
Jeśli chodzi o tę drugą, ze szczególną intensywnością objawiło się ono 
wśród przedstawicieli tzw. starszego (D. Mereżkowski, Z. Gippius, F. 
Sołogub, K. Balmont, W. Briusow)13 i młodszego symbolizmu (A. Bieły, 
W. Iwanow, A. Błok), a także wśród myślicieli religijnych, takich jak M. 
Bierdiajew, L. Szestow i W. Rozanow, stając się zarzewiem niezwykle 
burzliwych sporów i debat (np. towarzystwa filozoficzno-religijne14) oraz 
żywych inspiracji twórczych. W kontekście nurtującej myślicieli tamtej 
epoki i powstałej nie bez wpływu „filozofii życia” Nietzschego kwestii 
tzw. sensu życia („smysł żyzni”)15 recepcja hellenizmu i dionizyzmu była 
jednym z wymiarów „europeizacji” Rosji, ale zarazem była czymś 
znacznie więcej. Stała się źródłem inspiracji do jednoczesnej refleksji 
nad podstawami kultury i cywilizacji rosyjskiej, jak i kultury i cywilizacji 
Zachodu. 

 
                                                
10 Ibidem.  
11 Ibidem. 
12 Por. J. Dobieszewski, Wątki nietzscheańskie w myśli rosyjskiej i radzieckiej, [w:] 
„Colloquia Communia” 1985, nr 3-6.  
13 Por. Z. Barański, Symbolizm, [w:] Literatura rosyjska, red. M. Jakubiec, Warszawa 
1971, t. II.  
14 Por. W. Krzemień, Filozofia w cieniu prawosławia, Warszawa 1979. 
15 Por. J. Kapuścik, Sens życia. Antropologiczne aspekty rosyjskiego renesansu 
duchowego XX wieku w świetle prawosławia, Kraków 2000; W.G. Bieznosow, 
Russkaja filosofia konca XIX - naczała XX w. o smysle żyzni i naznaczeni czełowieka, 
[w:] Smysł żyzni w russkoj fiłosofii. Koniec XIX - naczało XX wieka, red. A.F. 
Zamalejew, Sankt-Pietierburg 1995; Je. Trubieckoj, Smysł żyzni, [w:] idem, Izbrannyje 
proizwiedienija, Moskwa 1998.  
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„Odkrycie” Dionizosa i rosyjska dionizyjskość 
„Przywrócenie światu Dionizosa”16 było wprawdzie – jak pisał W. 
Iwanow – dziełem Nietzschego, ale samo odkrywanie Nietzschego w 
Rosji ówczesnego czasu uprzytomniło wielu, że Dionizos i mit 
dionizyjski były poniekąd zawsze obecne w żywiołach tzw. rosyjskiej 
duszy17. „W żywiole rosyjskim – pisał M. Bierdiajew – zawsze był i jest 
nadal obecny pierwiastek dionizyjski, ekstatyczny”18. Natomiast okres 
„srebrnego wieku” stał się miejscem przebudzenia, a nawet swoistej 
epifanii mitu dionizyjskiego w świadomości artystycznej i kulturowej. 
Jego znaczenie zdawało się z jednej strony polegać na odnowieniu 
tytanicznego, dionizyjskiego, „stichijnego” pierwiastka w rosyjskiej 
duszy, a z drugiej na ujawnieniu tkwiącego w głębinach rosyjskiej 
świadomości religijnej swoistego dionizyjskiego kompleksu duchowo-
mitycznego, który przez wieki dynamizował jej rozwój. Był on zarówno 
trwałym elementem świadomości religijnej i kultury rosyjskiej, jak i 
skrywał się w jej nurtach podziemnych, wypychanych jakby ciągle poza 
ramy chrześcijańskiej i prawosławnej ortodoksji. Stanowił czynnik w 
równej mierze fascynujący elitę intelektualną narodu rosyjskiego, jak i 
przejawiał się w życiu ludu (ros. „narod”). Płynął jak rozlewna rosyjska 
rzeka, ale nieraz wykraczając poza rubieże ortodoksji, wkraczając w 
obszary zakazane, podziemne, krył się w sferze religijnej 
podświadomości, przyjmując postać niekończących się wręcz herezji19.  

 Pytając o żywotność tego kompleksu w kulturze Rosji, tak 
„niskiej” jak i „wysokiej”, należy pamiętać, że prawosławie nie przyszło 
na Ruś w gotowej i sterylnie czystej postaci, ani też jako takie nigdy się 
w niej nie zadomowiło, lecz stanowiło trudny nieraz do rozdzielenia 
amalgamat elementów rodzimej pogańskiej, słowiańskiej kultury oraz 
elementów chrześcijańskich. Nowa religia, wchodząc na ruską ziemię, 
podlegała kulturowej inkulturacji, a droga „od Rusi do Rosji”20 była kręta 
i wyboista, a przy tym jakże odmienna i daleka od dróg zachodniego 
chrześcijaństwa. W porównaniu z ościennymi krajami słowiańskimi, nie 
mówiąc o krajach zachodniej Europy, w dziejowym, kulturowym i 

                                                
16 W. Iwanow, Nicsze i Dioniz, [w:] idem, Rodnoje i wsielenskoje, Moskwa 1994, s. 27. 
17 Por. np. Dusza rosyjska, [w:] Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, red. 
A. de Lazari, Warszawa 1999. 
18 M. Bierdiajew M., Rosyjska idea, przeł. J.C.-S.W., Warszawa 1999, s. 11. 
19 Por. T. Nasierowski, Świat rosyjskiej duchowości. Kościoły i ruchy dysydenckie a 
Cerkiew panująca, Warszawa 2005.  
20 Por. L. Gumilow, Od Rusi do Rosji, przeł. E. Rojewska-Olejarczuk, Warszawa 2004. 
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duchowym doświadczeniu Rosji rola elementu „kosmicznego”21, w tym 
tellurycznego, tytanicznego, dionizyjskiego, „stichijnego” była 
nieporównywalnie większa.  
 Mimo że łatwo tutaj o tworzenie kolejnych mitologizacji i 
uproszczeń, nie będzie przesadą zaryzykowanie stwierdzenia, iż, jak w 
przypadku mało którego tematu, w „kosmiczności”, dionizyjskości, 
„stichijności” wyraża się fenomen polifoniczności (M. Bachtin) kultury 
rosyjskiej. Odmienność drogi rozwoju historycznego Rosji duchowo i 
geograficznie bliższej Wschodowi, wpływ zawsze żywego na Wschodzie 
elementu tytaniczno-orgiastycznego, słowem duchowa i kulturowa 
odmienność Rosji oraz prawosławnego chrześcijaństwa22 sprawiły, że 
kultura ta nie uległa tak dalece jak na Zachodzie posuniętemu procesowi 
demityzacji. Znaczenie i trwałe oddziaływanie „dionizyjskości” oraz mit 
dionizyjski w Rosji, a także renesans tych fenomenów w tworzeniu się 
nowej świadomości religijnej wydają się potwierdzać tezę, iż dla nowej 
świadomości religijnej mit dionizyjski był jednym z mitów 
konstytutywnych. 
 
Posłannictwo Nietzschego i rosyjski Dionizos 
Rosyjski symbolista W. Iwanow napisał, że Nietzsche „przywrócił 
światu Dionizosa” i na tym polegało jego „posłannictwo”23, a 
posłannictwo to spełniło się nie tylko w obrębie kultury i cywilizacji 
Zachodu, ale i cywilizacji rosyjskiej. Nietzsche nie tylko „przywrócił 
światu Dionizosa”, ale na swój sposób „przywrócił go” myśli i kulturze 
rosyjskiej także w tym znaczeniu, że nie tyle proklamował jakiegoś jej 
„nieznanego boga”, co raczej doprowadził do pełniejszej świadomości to, 
co tkwiło w jej podświadomości od zawsze i co przez wieki kształtowało 
w mniej lub bardziej rozpoznany sposób jej świadomość duchową i 
kulturową.  
 Iwanow pisał: „Nietzsche przywrócił światu Dionizosa, na tym 
polegało jego posłannictwo, jego prorocze szaleństwo. Jak upadek ‘wielu 
wód’ zaszumiało w jego ustach imię Dionizosa. Dionizyjskie 
oczarowanie uczyniło go właścicielem naszych myśli i kowalem 

                                                
21 Por. M. Bierdiajew, Prawda prawosławia, tłum. R. Mazurkiewicz, „Znak”, Kraków 
1993, nr 2 (453), s. 9-10. 
22 Por. B. Jasinowski, Wschodnie chrześcijaństwo a Rosja, Kraków 2002. 
23 W. Iwanow, Nicsze i Dionis, op. cit., s. 27. W Polsce ukazało się cenne studium 
poświęcone tej tematyce. Por. H. Benisz, Nietzsche i filozofia dionizyjska, Warszawa 
2001. 
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przyszłości”24. To za sprawą Nietzschego-Dionizosa „bardziej jasno, 
głębiej wniknęło i spojrzało w dusze życie”, a cały „świat zadrżał”, 
„poczuliśmy siebie i naszą Ziemię i nasze Słońce pochwycone do 
kosmicznego tańca (‘The Earth dancing about the Sun’ - ‘Ziemia tańczy 
wokół Słońca’, jak śpiewał Shelley). Zakosztowaliśmy boskiego wina i 
staliśmy się widzącymi na jawie. Uśpione w nas możliwości ludzkiej 
boskości kazały nam westchnąć do tragicznego obrazu Nadczłowieka – o 
wcielenie w nas zmartwychwstałego Dionizosa”25.   
  Zasada dionizyjska – pisze rosyjski symbolista – jest zasadą 
„antynomiczną” i dyskursywnie niewyrażalną. Dionizos to potwierdzenie 
i „jednoczesne zaprzeczenie wszelkiego predykatu; w jego pojęciu ja 
staje się nie-ja, w jego kulcie ofiara i ofiarnik jednoczą się, stają się 
tożsamością”26. W nim to, co noumenalne, staje się nieodróżnialne od 
fenomenalnego. Iwanow wypowiada się jak współczesny wtajemniczony 
a zarazem rewelator odwiecznej religii: „Dionizos to boska 
Wszechjedność Bytu w jej ofiarniczym rozłączeniu i cierpiącej 
(„stradal’nom”) pierwoobecności („priesuszczestwleniji”) we wszystkim, 
tylko z pozoru powstającym i ginącym. Nic („”dwieczna ofiara 
cierpiącego Boga i jego wieczne odrodzenie („wosstanije”) – oto 
religijna idea dionizyjskiego orgiazmu”27. Stan tego orgiazmu to stan 
wyjścia poza granice ludzkiego empirycznego ja, wystąpienia z ludzkich 
granic, utraty siebie w Bogu i odzyskania siebie w Nim. Dionizos to bóg 
cierpienia, śmierci, ale i odrodzenia do nowego życia28. Życie jako całość 
(gr. „dzoe”)29 ma charakter dionizyjski. 
 Znaczenie mitu dionizyjskiego oraz fenomenu Nietzschego-
Dionizosa było dla Iwanowa znacznie więcej niż tylko inspiracją do 
rozległych i niezwykle cenionych przez badaczy studiów nad kulturą 
hellenizmu. Dało mu mianowicie narzędzie do diagnozy schorzeń i 
bolączek kultury europejskiej. Uczyniło możliwym przemyślenie od 
podstaw kondycji oraz źródeł kryzysu europejskiej kultury, 

                                                
24 W. Iwanow, op. cit., s. 27.  
25 Ibidem. 
26 Ibidem, s. 29. 
27 Ibidem, s. 28.  
28 Ibidem, s. 29.  
29 Należy zaznaczyć, że Grecy nie posiadali jednego słowa na oznaczenie tego, co my 
nazywamy życiem, ale dwa. Greckie słowo „dzoe” oznaczało cechę wspólną wszystkim 
bytom ożywionym: zwierzętom, ludziom i bogom; „bios” wskazywał na formę lub 
sposób życia właściwy jednostce lub grupie. Por. G. Agamben, Homo sacer. Suwerenna 
władza i nagie życie, przeł. M. Salwa, Warszawa 2008, s. 9. 
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zakwestionowanie jej naczelnych dogmatów, w tym dogmatu jej 
zrównoważonego homoestatycznego rozwoju. Pozwoliło dostrzec w 
humanizmie i racjonalizmie nie szczytowe jej osiągnięcia, ale 
świadectwa upadku kultury i człowieka. Humanizm i antyhumanizm, 
oświecenie i antyoświecenie nie są w ocenie symbolisty historyczne, ale 
mityczne i sytuują się poza porządkiem czasu oraz historii. Są odwieczne 
jak rytm dnia i nocy, jak żywioł apolliński i dionizyjski. Są odwieczne, 
jak odwieczni są Apollo i Dionizos. 
 W „morfologicznym” studium pt. Kryzys humanizmu rosyjski 
symbolista powiada, że przejawem tego mitycznego, odwiecznego 
antyhumanizmu, wyrażonego w Grecji przedhistorycznej, był orfizm z 
jego wierzeniem, że człowiek to „połączenie elementu buntowniczego, 
chaotycznego, ‘zasady’ tytanicznej, skażonej grzechem pierworodnym, 
właściwej materii” oraz „duchowego ognia Dionizosa”, a skoro tak, to 
ten pierwszy pierwiastek powinien zostać oczyszczony. W poglądzie tym 
nie ma ani śladu późniejszego sofistycznego „humanistycznego 
optymizmu ani wyniosłej samowiedzy humanizmu i humanistycznego 
samozadowolenia”30. 
 Ta postawa zdystansowania wobec człowieka i jego mniemanej 
wyjątkowości na tle kosmosu znajdowała wyraz w orfickich 
oczyszczeniach, tej „szkole przygotowania do śmierci”, której wezwanie 
powtórzył po wiekach J.W. Goethe: „umrzyj i powstań! (‘stirb und 
werde’)” i „dopóki człowiek nie dostrzegł tej prawdy, był on tylko 
smutnym (‘unylnyj’) gościem na ciemnej Ziemi (‘und solang du das nich 
hast, dieses Stirb und Werde, bist du nur ein trüber Gast auf der dunkeln 
Erde’)”31. Wezwanie i napomnienie, do którego wypełnienia wzywał 
potem Nietzsche twierdząc, że człowiek jest tym, co powinno być 
„przezwyciężone i przewyższone”32. 
 W ocenie Iwanowa nadzieja na całkowite uwolnienie się od 
tytanicznego żywiołu stanowi jeden z przejawów iluzji oświeceniowego 
humanizmu, który rozciąga się od oświecenia sofistycznego po 

                                                
30 Por. W. Iwanow, O krizisie gumanizma. K morfołogii sowriemiennoj kultury i 
psichołogii sowriemiennostii, [w:] idem, Rodnoje i wsielienskoje, op. cit., s. 107. Także: 
S. Mazurek, Wątki katastroficzne w myśli rosyjskiej i polskiej 1917-1950, Wrocław 
1997, s. 82.  
31 Por. W. Iwanow, op. cit., s. 107. 
32 Ibidem, s. 108. Zaratustra powiada: „Oto co wielkim jest w człowieku, iż jest on 
mostem, a nie celem; oto co w człowieku jest umiłowania godnem, że jest on 
przejści em i  zan ikiem”. Por. F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, przeł. W. 
Berent, Warszawa 1905, s. 9.  
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oświecenie europejskie z jego Deklaracją Praw Człowieka i 
Obywatela33. Parafrazując słowa Nietzschego („I bogowie umierają”), 
powiada, że ten humanizm jak każda iluzja musi mieć swój koniec i 
„powinien umrzeć… I humanizm umiera”34. Głosząc te prawdy, 
zastrzegał się jednocześnie, że to, co głosi, dotyczy jedynie humanizmu, 
którego kolebką35 był wprawdzie hellenizm i który uważa za śmiertelny, 
nie dotyczy natomiast „duszy helleńskiej”, która – jak to wielokrotnie 
podkreślał – jest nieśmiertelna36. Jako taka właśnie „w postaci Dionizosa 
przyśniła się natchnionemu Nietzschemu, temu ostatniemu i tragicznemu 
humaniście, przezwyciężającemu w sobie humanizm przez chytre 
szaleństwo i samobójcze szaleństwo (…) odrzucającemu i 
pogardzającemu ludzkimi normami, jako tym, co ‘ludzkie, arcyludzkie’, i 
objawiającemu ‘Nadczłowieka’. Dionizos jest przeciwny humanizmowi i 
szczuje na niego swoje menady jak na Penteusza”37.   
 Podobnie jak Nietzsche w Narodzinach tragedii Iwanow uważa, 
że w kulturze istnieją obok siebie i ścierają się ze sobą zawsze dwa 
równoczesne nurty: nurt ciemny i jasny. Mit Prometeusza, ideał 
kalokagatii, kosmopolityzm i antropocentryzm sofistów to przejawy 
antycznego humanizmu. Natomiast mistyka orficka i kult dionizyjski – 
antycznego antyhumanizmu. Rytm żywej kultury jest naprzemienny i 
cykliczny. Wyznaczają go okresy „jasności” i „ciemności”, racjonalizmu 
i zwrotu do głębin mistycznych i można je wskazać tak w kulturze 
antycznej, jak i nowożytnej Europy. 
 W rosyjskiej filozofii religijnej doświadczenia dionizyjskie 
przebiegały różnymi drogami. W. Iwanow, przedstawiciel tzw. 
„młodszych symbolistów”, nie był bynajmniej dekadenckim wyznawcą 
Dionizosa na modłę rosyjskich „orgiastów”38 (do których wliczano D. 
Mereżkowskiego, W. Rozanowa, D. Fiłosofowa, F. Sołoguba, W. 
Briusowa39). Jego stosunek do dionizyjskości i tworzącego się na 

                                                
33 Por. W. Iwanow, op. cit., s. 108. 
34 Ibidem, s. 106. 
35 Ibidem, s. 106. 
36 Ibidem, s. 109. 
37 Ibidem, s. 109. 
38 Por. H. Rarot, Nietzsche in Russia. The reception of F. Nietzsche’s thinking in pre-
revolutionary Russia in the context of the national mentality of the time, [w:] O filozofii 
Fryderyka Nietzschego, red. R. Kozłowski, K.M. Cern, Poznań 2006, s. 106. 
39 Por. I. Malej, Chucie dekadentów (Walerij Briusow – Fiodor Sołogub), [w: eadem] 
Eros w symbolizmie rosyjskim, Wrocław 2008. 
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przełomie XIX i XX wieku neopogaństwa40 od początku był głęboko 
zdystansowany. Chociaż we wczesnym okresie swej twórczości 
Rosjanin, podobnie jak sam Nietzsche w okresie swego „zaćmienia” w 
Turynie41, dążył do dialektycznej jedności Ukrzyżowanego i Dionizosa42, 
to w miarę lat jego poglądy ewoluowały w kierunku rozdzielającym 
chrystocentryzm i dionizyzm, stając się coraz bliższymi nauczaniu 
Kościoła powszechnego (drogi, która doprowadziła go ostatecznie do 
oficjalnego przejścia z prawosławia na katolicyzm w Rzymie w 1926 
roku43).  

W tej postawie był, podobnie jak inni przedstawiciele tzw. 
młodszego symbolizmu, bliższy ideałom W. Sołowjowa (chociaż to 
przedstawiciele starszego symbolizmu obrali za swego patrona autora 
Wykładów o Bogoczłowieczeństwie). Idąc tropem swego filozoficznego 
mistrza, poeta myśliciel w ślepej apologii sił natury zaczął z czasem 
upatrywać bardziej triumfu zasady wielości i satanicznej „legionowości” 
nad zasadą jedności i „soborowości”44 niż głosu „helleńskiej religii 
cierpiącego boga”45. Jego zdaniem ta pierwsza prowadzi do duchowego 
egoizmu i duchowego samounicestwienia, jest zgubna i 
depersonalizacyjna, wybawia tylko ta druga zasada – zarazem osobowa i 
„soborowa” („sobornaja”). Nic dziwnego, że w swej duchowej i ideowej 
ewolucji ostatecznie zajął postawę bliższą autorowi Apologii Dobra niż 
swoim niedawnym towarzyszom zamykającym się wespół z nim w 
„Wieży z Kości Słoniowej”46 i sprawującym tam „obiaty” na cześć 
„zmartwychwstałych bogów” (D. Mereżkowski). Sołowjowa uważał tak 

                                                
40 Por. A. Gajdukow, A. de Lazari, M. Żakowska, O. Nadskakuła, Neopogaństwo, [w:] 
Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, red. A. de Lazari, Łódź 2007. 
41 Por. W. Karpiński, Nietzsche – przeistoczenie w Turynie, „Res Publica” (numer 
specjalny 1990, [w:] „Zeszyty Literackie”, wybór P. Kłoczowskiego).  
42 Por. W. Iwanow, Ellinskaja religija stradajuszczego boga, Sankt-Pietierburg 1904; 
idem, Pieriepiska iz dwuch ugłow, Sankt-Pietierburg 1921; idem, Dionizos i 
pradionizijstwo, Baku 1923. 
43 Por. J. Koziej, Iwanow Wiaczesław Iwanowicz, [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin 
1997, t. VII, s. 570.  
44 W. Iwanow, Legion i sobornost’, [w:] idem, Rodnoje i wsielenskoje, op. cit., passim.  
45 Por. W. Iwanow, Ellinskaja religija straduszczego boga, op. cit. 
46 Tak w sensie przenośnym, jak dosłownym, w tym drugim znaczeniu była nią słynna 
„baszta” u Iwanowa. Por. D.A. Lowrie, Rebellious Prophet. A life of Nicolai Berdyaev, 
New York 1960, s. 81. 
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za prawdziwego nauczyciela i apologetę wiary chrześcijańskiej, jak i za 
Orfeusza i proroka przyszłego powszechnego Kościoła47.  
 
Mit dionizyjski i metafizyka „bogomaterializmu” (W. Sołowjow) 
 Ojciec filozofii rosyjskiej i guru symbolistów W. Sołowjow, 
swoją postawę wobec Dionizosa wyraził lapidarnie słowami starożytnego 
filozofa (Heraklita): „Dionizos i Hades – to jedno i to samo”48. Filozof 
rosyjski pragnął rozdzielić raz na zawsze dwóch bogów, których starał 
się pojednać „uczeń filozofa Dionizosa”49 (Nietzsche), tj. boga życia i 
boga śmierci. Boga śmierci, Hadesa-Thanatosa uosobionego przez 
Dionizosa-Nadczłowieka i Dionizosa-Nietzschego, oraz jedynego 
prawdziwego Boga życia i jedynego prawdziwego Nadczłowieka, który 
rzeczywiście pokonał śmierć – Chrystusa. „Człowiek” i „śmiertelny”, co 
można znaleźć już u Homera – pisze Sołowjow – to synonimy50. Nad-
śmiertelny to zatem Nadczłowiek. Filozof był przeciwny tezie, że „Bóg 
śmierci i Bóg życia”51 są tym samym bogiem i nie różnią się między 
sobą, a dekadenckie powroty do neopogaństwa, tak „neobuddyzm” H. 
Bławackiej52, jak neohellenizm i dionizyzm doby rosyjskiego 
modernizmu, odczytywał jako symptomy duchowego znużenia i 
wyczerpania, a co najistotniejsze – zdrady jedynej prawdziwej religii, tj. 
religii bogoczłowieczeństwa53.    
 Elementem ukazującym najostrzej różnice pomiędzy 
stanowiskiem sołowjowowskim oraz dionizyjskim jest kwestia stosunku 
do przyrody. W metafizyce Sołowjowa przyroda – pisał S. Bułgakow – 

                                                
47 W. Iwanow, Religioznoje dieło Władimira Sołowjowa, [w:] idem, Rodnoje i 
wsielenskoje, op. cit., s. 338, 345. 
48 Por. W.S. Sołowjow, Smysł ljubwi, [w:] idem, Sobranije soczynienij, Briussel 1966, t. 
VII, s. 32. Cytat z Heraklita. „Gdyby to nie na cześć Dionizosa urządzano procesje, 
intonując hymn do wstydliwych części ciała, czyn ten byłby w najwyższym stopniu 
bezwstydny. Hades jest jednak tym samym co Dionizos, dla którego wpadają w szał i 
obchodzą Lenaje”. Por. Filozofia przedsokratejska. Studium krytyczne z wybranymi 
tekstami, przeł. J. Lang, (red.) G.S. Kirk, J.E. Raven, M. Shofield, Warszawa 1999, s. 
211. 
49 Por. F. Nietzsche, Ecce homo. Jak się staje – kim się jest, przeł. L. Staff, b.d., s. 2. 
50 Por. W.S. Sołowjow, Ideja swierchczełowieka, [w:] idem, Sobranije soczynienij, op. 
cit., t. IX, s. 272. 
51 W.S. Sołowjow, Smysł ljubwi, [w:] idem, Sobranije soczynienij, op. cit., t. VII, s. 32. 
52 Por. W.S. Sołowjow, Zamietka o Je.P. Bławackoj, [w:] idem, Sobranije soczynienij, 
op. cit., t. VI. 
53 Por. W.S. Sołowjow, Cztienija o Bogoczełowieczestwie, [w:] idem, Sobranije 
soczynienij, op. cit., t. III. 
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jest z jednej strony czymś więcej niż tym, czym była dla pogańskiej 
świadomości, tj. siedliskiem demonów, a z drugiej czymś znacznie 
więcej niż miejscem technicznej eksploatacji człowieka. Jest ona w 
swym najgłębszym teologicznym – i wcale nie metaforycznym znaczeniu 
– realnym ciałem Bożym, a prawdziwy sens i przeznaczenie przyrody 
odsłania się dopiero w misterium wcielenia i zmartwychwstania. Jako 
ciało Boże przyroda, cały materialny, widzialny świat są przeznaczone 
do „prześwietlenia”, duchowego przeobrażenia i „przebóstwienia” (gr. 
„theosis”). I tylko uznając wcielenie i zmartwychwstanie, można 
odrzucić do końca i radykalnie pogański stosunek do materii 
przejawiający się w równej mierze w antycznym „pandemonizmie” 
natury, co materializmie nowożytnej nauki. Dlatego „prawdziwy 
humanizm – pisze Bułgakow – jest wiarą w Bogo-człowieka, a 
prawdziwy materializm jest wiarą w bogomaterię”54. Przyroda to – 
powiada Sołowjow – z punktu widzenia teologii wcielenia miejsce, w 
którym zachodzi „proces bogoczłowieczy”, zrodzenie Rodzicielki Boga 
jako najwyższego tworu natury, a z Niej zrodzenie Bogo-człowieka. 
 W świetle tajemnicy wcielenia i zmartwychwstania oznacza to 
zarazem, że obraz przyrody, jaki narzuca się naturalistycznej 
świadomości, jest wyrazem świadomości ułomnej, „pogańskiej”, czyli 
„nieprzebóstwionej”. Odłączonej od tajemnicy wcielenia; niedotkniętej i 
nieprzemienionej światłem zmartwychwstania. W świetle tajemnicy 
wcielenia i zmartwychwstania to, co jawi się jako ostateczny stan 
przyrody, musi się ukazać jako jedynie jej stan tymczasowy, przechodni, 
a nie docelowy, ostateczny, jako właśnie stan, a nie byt.  
 W myśl rozumowań Sołowjowa skupionych na idei 
bogoczłowieczeństwa uwierzyć we wcielenie to zarazem „uwierzyć” w 
przyrodę. Nietzsche słowami Zaratustry – powiada w swym studium S. 
Bułgakow – też „uczył ziemi”, ale jego dionizyjska nauka jest w istocie 
pogańska, „pandemoniczna”, jest ona w istocie próbą powrotu do tego 
stanu, który przez wcielenie został raz na zawsze bezpowrotnie 
przezwyciężony i pokonany. W tym znaczeniu wcielenie rozpoczyna 
nową „epokę kosmiczną”, epokę „bogomaterializmu”, „przebóstwienia”, 
„przeobrażenia” i odkupienia materii oraz całego kosmosu 
(„Wsieliennaja”). Dlatego też – powiada Bułgakow – w błędzie są ci 
badacze, którzy pojmują ascetykę Sołowjowa w duchu platońskim, 
neoplatońskim czy buddyjskim jako „wyrzeczenie się świata i radykalne 
                                                
54 Por. S. Bułgakow, Priroda w fiłosofii W. Sołowjowa, [w:] Sbornik pierwyj  o 
Władimirie Sołowjowie, Moskwa 1911, s. 26.  
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odrzucenie ciała. Przeciwnie, nauka Sołowjowa o materii – pisze 
Bułgakow – jest nauką o ‘świętej cielesności’, o ‘świętej płci’ na wieki 
złączonej duchem”55.   

Metafizyka „bogomaterializmu”56 i łącząca się z nią „metafizyka 
Wszechjedności” („Wsiejedinstwo”)57 to metafizyka wspólna niemal 
wszystkim rosyjskim myślicielom religijnym, począwszy od 
Dostojewskiego i Sołowjowa, przez Bułgakowa i Bierdiajewa, po W. 
Iwanowa58. Jej najdalsze ideowe źródła tkwią – jak trafnie zauważa S. 
Choruży – z jednej strony w panteizmie Heraklita nauczającego o 
Wszechjednym („hen kai pan”)59, z drugiej w mistyce helleńskiej60, w 
pogaństwie pierwszych wieków chrześcijaństwa na Rusi, w kulcie 
rosyjskiej ziemi61, ale jej celem nie jest bynajmniej roztopienie ducha w 
żywiołach („stichijnost’”) materii, lecz przeniknięte intuicją bogo-
człowiecze „podniesienie” materii i ziemi ku niebu, jej przeobrażenie i 
„przeduchowienie” („oduchotworienije”) w „ciało” Boga, 
„bogomaterię”.  
 Trafnie w tym kontekście zauważa Bierdiajew, że Wschód był 
zawsze bardziej „kosmiczny” niż Zachód, a samo „prawosławie jest 
religią bardziej kosmiczną niż chrześcijaństwo zachodnie. Ani 
katolicyzm, ani protestantyzm nie zdołały w pełni wyrazić kosmicznego 
charakteru Kościoła jako Chrystusowego ciała”62. 

 
Mit dionizyjski i koniec humanizmu (N.A. Bierdiajew)  
  Podobne inspiracje z dzieł Nietzschego jak W. Iwanow 
czerpał M. Bierdiajew. Wedle niego Nietzsche był największą „ofiarą” 
humanizmu a zarazem największym demaskatorem jego iluzji. Nietzsche 
to – czego był zresztą świadom – „przeznaczenie”63 Europy i człowieka 
europejskiego. „Kryzys humanistycznej antropologii – powiada rosyjski 
                                                
55 Ibidem, s. 25-26. 
56 Ibidem, s. 4.  
57 Por. W. Zienkowskij, Mietafizika Wsiejedinstwa, [w:] idem, Istoria russkoj fiłosofii, 
Paros 1956, t. II, s. 435-474. 
58 Por. W. Iwanow, O russkoj ideje, [w:] idem, Rodnoje i wsielienskoje, Moskwa 1994. 
59 S.S. Chorużij, Posle pierierywa. Puti russkoj fiłosofii, Sankt-Pietierburg 1994, s. 32-
66. 
60 Por. B.B. Wyszesławcew, Wiecznoje w russkoj fiłosofii, [w:] idem, Etika 
prieobrażonnogo Erosa, Moskwa 1994. 
61 Por. O.W. Riabow, Russkaja fiłosofija żienstwiennosti (XI - XX wieka), Iwanowo 
1999.  
62 M. Bierdiajew, Prawda prawosławia, op. cit., s. 10, 9. 
63 Po. Nietzsche, Ecce homo, op. cit., s. 114. 
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myśliciel – osiągnął swój szczyt w nauce Nietzschego, która jest 
największym wydarzeniem we współczesnym świecie. Nietzsche jest 
odkupieńczą ofiarą za grzechy nowych czasów, jest ofiarą świadomości 
humanistycznej. Po Nietzschem, po jego dziele i losie humanizm nie jest 
już możliwym, jest na wieki przezwyciężonym”64.  
 Nietzsche – powiada Bierdiajew – „kończy humanizm”65, dlatego 
że doprowadza jego konsekwencje do skrajności, ale zarazem ustanawia 
przejście do nowej ponadhumanistycznej epoki, epoki nocy, „nowego 
średniowiecza”66. W „przeznaczeniu Nietzschego – pisze Bierdiajew – 
humanizm stał się swoim przeciwieństwem”, całość doświadczenia 
humanistycznego została „wyczerpana”, odtąd „chodzi o wzniesienie się 
ponad humanizm”67. Celem Nietzschego nie jest więc ani powrót do 
historycznych form humanizmu, ani też – jak często się uważa – jedynie 
amoralizm, witalistyczny biologizm, a więc zejście poniżej poziomu 
człowieka. 
  Nietzsche to prorok przejścia od epoki dnia do epoki nocy. Dla 
Bierdiajewa nie ulega wątpliwości, że epoka dnia, epoka renesansu 
radykalnie się skończyła i nie ma już powrotu do „humanistycznego 
królestwa”. Aby ocalić swoje człowieczeństwo, człowiek musi 
wypracować nowe formy. Nietzsche, choć na błędnych drogach, był 
jednym z tych, którzy starali się nie tylko odnaleźć „zgubionego” Boga 
renesansu, ale i – paradoksalnie – odnaleźć źródła „prawdziwego 
człowieka”, a te – zdaniem Bierdiajewa – leżą poza możliwościami 
mieszczańskiej kultury Zachodu, jak i w ogóle poza granicami świata 
immanentnego. Nietzscheańska krytyka i demaskacja idoli humanizmu to 
dla autora Rosyjskiej idei drogowskaz w wędrówce ludzkości ku nowej 
epoce. 
 Jej nadejście jest nieuniknione, ponieważ ideowa i duchowa treść 
renesansu wyczerpała się bezpowrotnie. Kiedy Bierdiajew proklamuje 
nowe średniowiecze, w istocie nie chodzi tu ani o powrót do 
historycznego średniowiecza, ani do żadnej ze znanych form kultury. 
Nazwa „nowe średniowiecze” – jak wyjaśnia – jest nazwą symboliczną i 
                                                
64 M. Bierdiajew, Sens twórczości, przeł. H. Paprocki, Kęty 2001, s. 74. 
65 N. Bierdiajew, Smysł istorii, Paris 1969, s. 200. Także: J. Krasicki, Od „śmierci 
Boga” do „śmierci człowieka”. Z genealogii i recepcji posthumanizmu Fryderyka 
Nietzschego, [w:] Rodowody, konteksty, dekonstrukcje we współczesnej myśli 
filozoficznej, red. J. Krasicki, S. Kijaczko, Opole 2001; A. Miś, O genezie 
współczesnego antyhumanizmu, [w:] Derridiana, red. B. Banasiak, Kraków 1994. 
66M. Bierdiajew, Nowe średniowiecze, tłum. M. Reutt, Warszawa 1936. 
67 Ibidem, s. 50. 
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oznacza właściwie „rytmiczną zmianę”68, która zachodzi w dziejach 
niezależnie od czasu i miejsca, niezależnie od kalendarza kultury. Można 
ją z powodzeniem zastąpić nazwą inną, niemniej przeciwstawną do tego, 
co w swojej ideowej treści i przesłaniu niósł renesans, tj. zastępując np. 
cechujący go racjonalizm irracjonalizmem albo jeszcze lepiej – jak 
powiada Bierdiajew – nadracjonalizmem69 (zauważmy, że już W. Jaeger 
wskazywał, że humanistyczną kulturę klasycznej Grecji zabił w istocie 
beztreściwy racjonalizm sofistów70). Rytm „racjonalizm – 
nadracjonalizm” jest więc nieuchronny dla zachowania samych podstaw 
kultury i humanizmu, dla ocalenia tego, co w nich ważne i cenne. Platon 
– powiada Bierdiajew – był demaskatorem złudzeń sofistycznego 
humanizmu, a zarazem zwiastunem epoki nocy, która nieuchronnie 
wyłoniła się po epoce klasycznej. Byłoby nienormalnością dla człowieka 
i kultury – konkluduje Bierdiajew – gdyby jedyną normą humanizmu i 
kultury była norma dnia i panowanie „humanistycznego Królestwa”71. 
Bogiem przejścia do tej epoki stał się dla Nietzschego Dionizos. 
Nietzsche – zdaniem tak Bierdiajewa, jak i Iwanowa – trafnie zauważył, 
że jest on dla kultury tak samo ważny jak Apollin.  
 Lekcja, jaką pobrał Bierdiajew u „ucznia filozofa Dionizosa” na 
temat „choroby”, na którą zapadł człowiek „rozchorowawszy się na 
człowieka, na siebie samego”72, prowadziła go jednak do innych 
konkluzji. Zgadzała się z naukami mistrza na poziomie diagnostycznym, 
ale rozchodziła się na poziomie terapeutycznym. Miała na celu nie 
„zejście” człowieka i proklamację Nadczłowieka, ale jego ocalenie na 
drogach bogoczłowieczeństwa. I być może dlatego była ona 
wierniejszym wypełnieniem jego testamentu niż podążanie za Zaratustrą-
Dionizosem krok w krok, bo – jak czytamy w Ecce homo – „zła to 
odpłata nauczycielowi, gdy się zawsze jeno uczniem pozostaje”73. 
Bierdiajew mimo swojej wielkiej rewerencji dla autora Jutrzenki ani 
takim nie chciał być, ani takim nie pozostał.  
 
Mit dionizyjski i „śmierć Boga” 
 Dla Bierdiajewa nauka Nietzschego miała jeszcze jeden istotny 
aspekt: ukazywała, iż sprawa człowieka jest zawsze sprawą samego 
                                                
68 Ibidem, s. 85.  
69 Ibidem, s . 92. 
70 W. Jaeger, Paideia, tłum. M. Plezia, Warszawa 1962, t. I-II. 
71 M. Bierdiajew, Nowe średniowiecze, op. cit., s. 92. 
72 F. Nietzsche, Z genealogii moralności, przeł. L. Staff, Warszawa 1905-1906, s. 94. 
73 F. Nietzsche, Ecce homo, op. cit., s. 5. 
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Boga, iż „dramat” człowieka (gr. „drama” – „dzianie się”) jest zawsze 
„dramatem” Boga74.  
 Zdaniem Bierdiajewa, a taki pogląd podzielają i inni, np. C.G. 
Jung75, Nietzsche nie był zwykłym ateistą. Nietzsche posiada własne 
doświadczenie Boga i swoją postawą dołącza nie do ateistów, ale do 
wielkich zmagających się z Bogiem i walczących o Boga. „Śmierć Boga” 
jest osobistym dramatem Nietzschego, trwałym i konstytutywnym 
elementem jego tragicznego losu. Dlatego to Nietzsche – zdaniem autora 
Samopoznania – był dużo bliższy chrześcijaństwu niż życzliwy mu 
Goethe, którego „absolutnie nie dotknął problem chrześcijański, który 
pozostał wobec niego obojętny”76. Dlatego też – powiada Bierdiajew – 
„istnieje ogromna różnica pomiędzy ateizmem Feuerbacha a ateizmem 
Nietzschego. Nietzsche chciałby, aby Bóg powrócił. Zaratustra mówi: 
 O komme zurück, 
 Mein unbekannter Gott, mein Schmerz, 
 Mein letztes Glück. 
Jak bohaterów Dostojewskiego, męczy go Bóg”77.  
 Nietzsche, pisze Bierdiajew, jest dziwnym ateistą i dziwnym 
buntownikiem. Nie buntuje się przeciw Bogu w imię człowieka-Boga 
(jak Feuerbach), ale w imię wyższej idei Boga. Nietzsche pragnie, aby 
Bóg „powrócił”. Jego ateizm – powiada rosyjski filozof – jest 
„dialektycznym momentem w poznaniu Boga”78. Dlatego po naukę o 
tym, co jest – mówiąc po feuerbachowsku – „istotą chrześcijaństwa”, 
Bierdiajew udaje się do „wroga chrześcijaństwa” Nietzschego, a nie do 

                                                
74 M. Bierdiajew, Smysł istorii, Pariż 1969, s. 53. Por. także: W. Hryniewicz, Bóg 
ludzkiego dramatu – Bóg nadziei, „Znak” 1992, nr 2. 
75 „Nietzsche nie był ateistą, ale jego bóg już nie żył. W rezultacie uległ on 
rozszczepieniu w sobie samym i czuł się zmuszony upersonifikować swoje drugie ja, 
nadając mu imię Zaratustry lub niekiedy Dionizosa. W czasie swej fatalnej choroby 
podpisywał on swe listy imieniem rozzłoszczonego Dionizosa Traków – Zagreusa. 
Tragedia wyrażona w Tako rzecze Zaratustra polega na tym, że ponieważ bóg 
Nietzschego umarł, on sam stał się bogiem; doszło do tego, że nie był on ateistą. Był on 
nastawiony zbyt pozytywnie, by ulec neurozie wielkich miast, jaką jest ateizm. Ten, 
którego ‘bóg umarł’, pada ofiarą procesu ‘inflacji’”. Por. C.G. Jung, Psychologia i 
religia, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 1970, s. 174. 
76 N. Bierdiajew, Egzistencyalnaja dialektika bożestwiennogo i czełowieczeskogo, Pariż 
1952, s. 55. 
77Ibidem, s. 52. Cytowane przez Bierdiajewa słowa pochodzą z: F. Nietzsche, Tako 
rzecze Zaratustra, op. cit., s. 315 (Wiła). Także: F. Nietzsche, Dytyramby dionizyjskie, 
przeł. S. Wyrzykowski, Warszawa 1905-1906, s. 31 (Żale Ariadny). 
78 N. Bierdiajew, op. cit., s. 24. 
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takich przyjaciół chrześcijaństwa, jak choćby wspomniany Goethe, 
równie chrześcijaństwu życzliwych, co obojętnych. 
 Przykład Nietzschego dowodzi, pisze autor Filozofii wolności, że 
prawdziwi ateiści nie istnieją: istnieją prawdziwi wyznawcy, czyli 
„poszukiwacze Boga” („bogoiskatieli”), oraz „bałwochwalcy” 
(„idolopokłonniki”). Jeśli już mówić o ateistach, to – pomijając ateizm 
bezmyślny, rezonerski – w rzeczywistości istnieją tylko dwa typy 
ateistów: „ateista cierpiący” („stradajuszczij”) oraz „ateista nienawistny” 
(„złobnyj”)79. Nietzsche jest ateistą cierpiącym. „Cierpiący ateizm – 
pisze Bierdiajew – jest formą doświadczenia religijnego, a nawet czci 
Boga”80. Nietzsche jest dla rosyjskiego filozofa prawdziwym czcicielem 
Boga, bo jest Jego poszukiwaczem („bogoiskatiel”)81. Lepsza jest żarliwa 
niewiara, bunt i protest przeciw Bogu, niż duchowa i moralna obojętność. 
„Absolutny ateista – powiada starzec Tichon do Stawrogina w powieści 
F. Dostojewskiego Biesy – znajduje się na przedostatnim stopniu do 
osiągnięcia wiary doskonałej, a człowiek obojętny nie ma żadnej wiary 
prócz marnej bojaźni”82.  
 Na takie spojrzenie na religijną postawę Nietzschego pozwala, 
zdaniem Bierdiajewa, sama natura objawienia Boga w świecie. Bóg, 
choć jest objawiony, chce jednak pozostać w świecie incognito. Świat 
jest miejscem kenozy Boga. Bóg objawia się w świecie zawsze i jako 
znany, i jako nieznany (ulubiona myśl S. Kierkegaarda). Dlatego – 
czytamy w Egzystencjalnej dialektyce Boga i człowieka – Nietzsche nie 
modli się o powrót Boga znanego z tradycji chrześcijańskiej, Boga 
chrześcijańskiej moralności czy w ogóle Boga chrześcijańskiego, ale o 
powrót Boga nieznanego („O komme zurück, mein unbekannter Gott”)83. 
Nietzsche, powiada Bierdiajew, pragnął doświadczyć Boga w sytuacji 
„opuszczenia” świata przez Boga („bogoostawliennost’”)84. Opuszczenie 
świata przez Boga jest ciężarem. F. Baader powiada: ciężar znaczy, że 
Bóg jest nieobecny85.  
 Nietzsche nie zajmuje się Bogiem jak uczony filister. Nietzsche 
walczy z Bogiem i jest to walka na śmierć i życie, albowiem filozof wie, 
                                                
79 Ibidem. 
80 Ibidem, s. 23. 
81 W tym duchu utrzymana jest także interpretacja K. Jaspersa. Por. K. Jaspers, Rozum i 
egzystencja. Nietzsche a chrześcijaństwo, przeł. Cz. Piecuch, Warszawa 1991. 
82 Por. F. Dostojewski, Biesy, przeł. T. Zagórski i Z. Podgórzec, Warszawa 1977, s. 674. 
83 N. Bierdiajew, Egzistencyalnaja dialektika bożestwiennogo i czełowieczeskogo, s. 52.  
84 Por. M. Bierdiajew, op. cit., s. 11. 
85 Ibidem, s. 12. 
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że ostatecznie los Boga jest losem jego samego, los Boga jest losem 
samego człowieka. Dlatego nie porzuca zabitego Boga. Przeciwnie, jak 
Zaratustra, który bierze na swoje plecy trupa linoskoczka i rusza z nim w 
drogę, Nietzsche zabiera swego (naszego) Boga ze sobą i z tym Bogiem 
przychodzi do nas ludzi post mortem Dei, mówiąc: „Oto wasz Bóg”. To 
temu Bogu człowiek oszalały z Wiedzy radosnej „nuci swoje requiem 
Aeternam Deo”, a „wyprowadzany i zapytywany odpowiada wciąż 
jedno: ‘Czymże są jeszcze te kościoły, jeśli nie są grobowcami i 
pomnikami boga?’”86. 
 Nietzsche podziela do końca los zabitego Boga. Dramat i los tego 
Boga jest dramatem i losem samego filozofa. Jego nowy bóg, bóg po 
śmierci Boga, czyli Dionizos – to nadal bóg, tyle że będący 
przeciwieństwem Boga, który umarł. To odwrócony, czyli na swój 
sposób zmartwychwstały Chrystus-Dionizos czy Dionizos-Chrystus, 
Dionizos-Ukrzyżowany, którego nie przywala już kamień religii, 
Kościoła i chrześcijańskiej moralności. Godne uwagi jest to, że jeszcze w 
Ecce homo Nietzsche napisał o sobie: „Jestem uczniem filozofa 
Dionizosa”87; w Woli Mocy proklamował „Dionizosa przeciw 
‘Ukrzyżowanemu’”88, ale w ostatnich, pisanych już w obłędzie, listach z 
Turynu podpisywał się jako „Ukrzyżowany”89, zaś opisując swoje 
przeszłe „wcielenia”, dodał: „Wisiałem też na krzyżu...”90.    
 
Pro et contra 
 W obliczu końca humanizmu i końca epoki nowożytnej Nietzsche 
urasta w oczach Bierdiajewa do miary proroka, ofiary i zbawiciela. Ale 
Bierdiajew był – podobnie jak Iwanow i Sołowjow – tak przeciwny 
leczeniu choroby „człowieka na człowieka” przy pomocy humanizmu91, 
jak i antyhumanizmu i „znużenia człowiekiem” (F. Nietzsche), 
orgiastycznym powrotem do Prajedni, zastąpienia transcendencji 

                                                
86Por. F. Nietzsche, Wiedza radosna, przeł. L. Staff, Warszawa 1906-1907, s. 169. 
87 Por. F. Nietzsche, Ecce homo, op. cit., s. 2. 
88 F. Nietzsche, Wola mocy, przeł. S. Frycz, K. Drzewiecki, Warszawa 1910-1911, s. 
536. Także: F. Copleston, Historia filozofii, przeł. J. Łoziński, Warszawa 1995, t. VII, s. 
420, przypis nr 36. 
89 F. Nietzsche, Listy, przeł. B. Baran, Kraków 1994, s. 392 (list do Georga Brandesa z 
4.1.1889). Także: K. Jaspers, Nietzsche i chrześcijaństwo, op. cit., s. 242. 
90 Por. F. Nietzsche, Listy, op. cit. (list do Cosimy Wagner z 3.1.1889). 
91 J. Krasicki, Mikołaj Bierdiajew i problem humanizmu, [w:] „Archiwum Historii 
Filozofii i Myśli Społecznej” 1998, nr 43; idem, Posthumanism and The Russian 
Religious Thought, [w:] „The Studies on The East-European Thought”, 2002, nr 3 (54).  
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transgresją. Nietzsche, jego zdaniem, nie chce człowieka i „broni 
arystokratyzmu, ale nie zauważa, iż dionizjanizm („dionisism”) jest 
demokratyczny, a nie arystokratyczny92. Arystokratyczna – powiada 
Bierdiajew – jest tylko osoba, a nigdy anemiczna i roztopiona w 
żywiołach gatunku i natury jednostka. U Nietzschego nie sposób 
odnaleźć teandrycznej, czyli bogo-człowieczej natury, jest tylko jedna 
natura93. Nietzsche szukał jedności poprzez powrót do kosmicznej 
Prajedni. Jednak taki powrót jest odejściem od osoby i jej derealizacją. 
Jest to jedność pozorna, a rzeczywistej komunikacji, uleczenia z 
„kosmicznej samotności” nie osiąga się przez powrót do żywiołów 
natury, lecz przez wolność osoby. Osiąga się – jak uczył i W. Sołowjow, 
i W. Iwanow – w osobie, a nie w gatunku (człowiek w swej istocie – 
pisał Sołowjow filozof – to nie gatunek, a duch; to nie genus, lecz 
genius)94. „Przezwyciężenie samotności w orgiastycznych aktach to – 
powiada Bierdiajew – likwidacja osoby”95, czyli jedynego bastionu 
człowieka. 
 Nietzsche gubi człowieka, bo taka jest logika fundamentalnego 
wyboru, który podjął. Człowiek, dopóki można mówić o nim jako o 
„człowieku”, jest ze swej natury istotą między, a nie poza dobrem i złem. 
Błąd Nietzschego polegał na tym, że – jak pisze Bierdiajew – 
„poszukiwał (...) Nadczłowieka, ale poszukiwać należy człowieka, 
pełnego człowieka”96. 
  W filozofii Nietzschego człowiek ginie ostatecznie. Nietzsche – 
pisze Bierdiajew – uciekł przed człowiekiem w Nadczłowieka, albowiem 
nigdy nie doszedł do pełnego człowieka. Do pełnego97 człowieka można 
dojść bowiem tylko w Bogu, a ściślej w Bogu-człowieku. Bóg daje się 
odnaleźć człowiekowi tylko jako Bóg-człowiek. „Bóg – powie Sołowjow 

                                                
92 N. Bierdiajew, Egzistiencyalnaja dialektika bożiestwiennogo i czełowieczeskogo, op. 
cit., s. 51.  
93 Ibidem.  
94 „I tak na człowieka jego istota gatunkowa narzuca swoje prawa i przez niego chce 
ona się uwiecznić, ale jego wewnętrzna istota odpowiada na takie żądanie: ‘nie jestem 
tym co ty, jestem ponad tobą,  n ie jest em gatunkiem, chociaż pochodzę z  
gatunku („chot ia  ot  roda”), jestem nie genus, ale genius’”. Por. W.S. Sołowjow, 
Oprawdanije Dobra, [w:] idem, Sobranije soczynienij, op. cit., t. VIII, s. 166. 
95 M. Bierdiajew, Rozważania o egzystencji. Filozofia egzystencji i wspólnoty, przeł. H. 
Paprocki, Kęty 2002, s. 90. 
96 N. Bierdiajew, Egzistiencyalnaja dialektika bożiestwiennogo i czełowieczeskogo, op. 
cit., s. 52. 
97 Ibidem. 
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– nie ma dla nas rzeczywistości poza Bogo-człowiekiem Chrystusem”98. 
Poza Bogo-człowieczeństwem, poza Chrystusem Bóg nie ma dla nas 
żadnej „realności”. Jest właściwie Nikim i Niczym.   

 
Rosyjski Dionizos a rosyjski Chrystus 

Choć Dionizos to w odróżnieniu od Chrystusa mit, a nie 
rzeczywistość, jego „przywrócenie” kulturze rosyjskiej było 
doświadczeniem bezcennym, epokowym. Było bowiem rozpoznaniem 
jak i przywróceniem jej Chrystusa „mitycznego”, poniekąd w oficjalnym 
prawosławiu zapoznanego, choć uznanego i rozpoznawanego w „ukrytej 
świadomości prawosławia” (J. Nowosielski). Chrystusa nie władcy, ale 
sługi, ukrytego w świecie, będącego w nim incognito, wyniszczonego, 
kenotycznego. Boga, dla którego świat nie jest miejscem objawienia Jego 
potęgi i chwały, ale uniżenia i wyniszczenia (już samo Stworzenie – 
powiada S. Bułgakow – było aktem kenozy99). Boga, dla którego 
„ukrycie” stało się jedynym znakiem ujawniającym jego obecność w 
świecie (który „ogołocił samego siebie”, czy też dosłownie „uczynił się 
pusty” – gr. „ekonesen” – por. Flp 2,7). 

Rosyjska ikona Chrystusa to nie tylko obraz Pantokratora, 
Wszechmocnego Władcy („Wsiedierżitiel”), to także – choć nie 
ikoniczny – „dionizyjski” obraz Boga cierpiącego, udręczonego, męża 
boleści. Obraz Chrystusa na pustyni z obrazu I. Kramskoja. Obraz 
Chrystusa męki i pasji, idącego w ruskim mużyku-bogonoścy przez ruską 
ziemię i dźwigającego swój krzyż… 

Z Dionizosem-Chrystusem – jak pisze W. Rozanow – odsłoniło 
się ciemne oblicze („tiomnyj lik”) bytu, a zarazem oblicze ludzi światła 
księżycowego („łunnogo swieta”)100. Na antypodach solarnego Boga 
Żydów, Boga rozrodczości101 i życia zajaśniał blaskiem księżycowej 
poświaty Bóg nowej religii, Bóg goryczy i smutku, Bóg śmierci. 

                                                
98 W. Sołowjow, Przedmowa, tłum. J. Zychowicz [w:] idem, Duchowe podstawy życia, 
Poznań 1988, t. I, s. 12. 
99 Por. S.N. Bułgakow, Swiet niewieczernij, Moskwa 1994; idem, Trudy o Troicznosti, 
Moskwa 2001. 
100 Por. W. Rozanow, W mirie niejasnogo i nierieszennogo, Moskwa 1901; idem, Około 
cerkownych stien, Moskwa 1906; idem, Tiomnyj lik. Mietafizika christianstwa, 
Petersburg 1911; idem, Ljudi łunnogo swieta. Mietafizika christianstwa, Moskwa 1913. 
101 Por. W.W. Rozanow, Religia i kultura, Pariż 1979. Także: W. Krzemień, Rozanow - 
powrót do stanu pierwotnego, [w:] idem, Filozofia w cieniu prawosławia, op. cit.  
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„Chrystus – zauważa Rozanow – nigdy się nie śmiał”102. Po Chrystusie 
świat posmutniał, a przyjście Chrystusa na ziemię – jak pisał autor 
Apokalipsy naszego czasu – wcale nie osłodziło trosk tego świata. 
Przeciwnie, „wraz z narodzinami Chrystusa, wraz z zajaśnieniem 
Ewangelii wszystkie owoce tego świata nagle stały się gorzkie”103.  

Trzeba jednak pamiętać, że ten cierpiący Bóg, zarówno w wersji 
mitycznej (Dionizos), jak i historycznej (Chrystus), jest w obu wersjach 
Bogiem życia, odrodzenia i zmartwychwstania. W rozumieniu 
Bierdiajewa (a poglądowi temu byłby na swój sposób bliski także W. 
Rozanow) termin „mit” nie oznacza bowiem ani jakiejś fantastycznej 
opowieści, ani nieprawdy, ale prawdę innego rzędu niż prawda 
empiryczna. Denotuje prawdę, w której wyjawia się najwyższy sens 
historii, świata i człowieka. Dlatego wszystko co rzeczywiste, w tym i 
samo chrześcijaństwo, to co w nim najcenniejsze i najprawdziwsze, jest 
mitem104.  

„Mity dają życie” („Mifami żiwi budiem!”) – pisał A.F. Łosiew. 
Spełnienia się tej prawdy poszukiwali rosyjscy twórcy „nowej 
świadomości religijnej”. Można jej życzyć także i współczesnym 
bogoiskatielom – poszukiwaczom Boga. 

 
 
 
The Dyonisian myth in the Russian philosophy of religion at the turn 

of the XIX and XX centuries 
 

Summary 
 
The article deals with the Dyonisian myth and the category of the 
Dyonisian in the Russian religious philosophy of at the turn of the XIX 
and XX centuries. Taking as examples such figures as V. I. Ivanov, V.S. 
Solovyov, N.A. Berdyaev, V.V. Rozanov and others, it is shown that and 
how such categories informed the development of the so-called “new 
religious consciousness”. 
 
 

                                                
102 W. Rozanow, O Najsłodszym Jezusie i gorzkich owocach świata, [w:] idem, Ciemne 
oblicze. Metafizyka chrześcijaństwa, tłum. H. Paprocki, Warszawa 2006, s. 213. 
103 Ibidem, s. 220. 
104 N. Bierdiajew, Smysł istorii, op. cit., s. 67.  
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