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W CIENIU DRUZGOC=CEGO GENIUSZA. 
POLSKIE BADANIA FILOZOFII PAWŁA FLORENSKIEGO1

Mało kto wie, ce Paweł Florenski był kiedyW w Polsce. 

W czasie I wojny Wwiatowej na ochotnika przył>czył siC 
do załogi poci>gu sanitarnego, który przewoził rannych 

z rejonu walk w Polsce do szpitala w Siergijew Posadzie. 

Na przełomie stycznia i lutego 1915 r. poci>g ten dotarł do 

Białegostoku. Florenski w liWcie do rodziny tak opisywał 
swoje wracenia: „Od wczoraj paliła mnie ciekawoWć. […] 

Gdy wstałem rano, podniosłem zasłonkC i wyjrzałem na 

ulicC, całkowicie siC rozczarowałem. Moim oczom uka-

zała siC ulica prowincjonalnego miasta, domki kryte da-

chówk>, brudna jezdnia i płotki… badnych pogromów, 

rytualnych zabójstw, ani nawet talmudycznych bydów. 

Potem, po herbacie, przejechałem siC tramwajem konnym 

po mieWcie. NCdzny to był tramwaj, zaprzCcony w parC 
istot, nieco tylko przypominaj>cych konie. WlekliWmy siC 
powoli wWród otaczaj>cych nas zewsz>d pieszych. […] 

Wraz z Władimirem Nikołajewiczem zaszliWmy na dwie 

minuty do polskiego koWcioła. Czerwony, ceglany budy-

nek w gotyckim stylu. Wewn>trz tec widać cegły, tak ce 

budynek wydaje siC niedokoMczony i jakiW pusty. U ka-

tolików dobre jest jednak to, ce Wwi>tynie s> stale otwar-

1 DziCkujC s. Teresie Obolevitch za pomoc w przygotowaniu tego 

artykułu. 
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208 Polskie badania fi lozofi i rosyjskiej

te. […] Z rzadka mocna zobaczyć Polaków, na sklepach 

gdzieniegdzie widać ich dziwne szyldy w stylu «Cukar-

nia», «Konfekcja damska», «MacedoMska buania»”2.

Ten zaskakuj>cy fragment Wwiadczy niepochlebnie 

nie tylko o dawnej komunikacji miejskiej Białegostoku, 

lecz takce o Florenskim. Rosyjski fi lozof najwyraaniej 

kojarzył nasz kraj głównie z bydami, a w szczególno-

Wci z rytualnymi zabójstwami i pogromami. Dalej w li-

Wcie calił siC, ce wiCkszoWć polskich bydów wygl>dała 

całkiem normalnie. W kacdym razie Polacy w Polsce 

okazali siC najmniej wacni i zapisali siC w pamiCci Flo-

renskiego wył>cznie jako twórcy osobliwych napisów na 

sklepach. 

Wydaje siC, ce nasze pojCcie o Florenskim nie jest 

wcale lepsze nic pojCcie Florenskiego o Polsce. Nierzad-

ko spodziewamy siC znaleać u niego coW, czego tam nie 

ma, a za mało istotne uznajemy to, co jest najistotniejsze. 

W niniejszym tekWcie chciałbym systematycznie przed-

stawić najwacniejsze polskie prace dotycz>ce twórczoWci 

Florenskiego. Kilka lat temu Lilianna Kiejzik stwierdziła 

z calem: „Niestety […] nie ma w Polsce ani jednej mono-

grafi i poWwiCconej twórczoWci Pawła Florenskiego, prze-

łocono tylko niewielkie fragmenty jego prac […], nie ma 

tec oddzielnych badaM poruszanej przez niego problema-

tyki fi lozofi cznej”3. Od tamtej pory wiele siC zmieniło, ale 

2 ぢ. ぱ¿ÜëñÖï¡óú, ゑ ïíÖóöíëÖÜ½ äÜñ£Ññ ぶñëÖóÇÜçï¡ÜÇÜ ÑçÜë　Ö-
ïöçí. げí½ñö¡ó ó çäñôíö¿ñÖó　, „ぞÜç▲ú ぜóë” 1997, nr 5. Wszystko 

wskazuje na to, ce Florenski odwiedził w Białymstoku nowo wybu-

dowany neogotycki koWciół pw. WniebowziCcia NajWwiCtszej Maryi 

Panny. „MacedoMska buania”, czyli kawiarnia, która tak zainteresowała 

Florenskiego, znajdowała siC przy Rynku KoWciuszki 26. 
3 L. Kiejzik, ぢÜ¿áï¡óñ óïï¿ñÑÜçíÖó　 ëÜïï¡Üú âó¿ÜïÜâóó, w: 

L. Kiejzik, J. Uglik (red.), Polskie badania fi lozofi i rosyjskiej. Prze-

wodnik po literaturze. CzęWć pierwsza, Warszawa 2009, s. 24. 
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W cieniu druzgocącego geniusza 209

wci>c Florenski pozostaje w Polsce najmniej znanym naj-

wiCkszym fi lozofem rosyjskim. 

Najpierw naszkicujC dzieje polskiej recepcji biografi i 

Florenskiego (§ 1) i proces tłumaczenia jego pism (§ 2). 

NastCpnie zajmC siC interpretacj> poszczególnych dzie-

dzin jego myWli: teorii sztuki (§ 3), teologii (§ 4), sofi ologii 

(§ 5) oraz symbolizmu (§ 6). 

1. bycie i osobowoWć

Choć cycie, pisma i idee Florenskiego s> w Polsce sła-

bo zbadane, jego postać cieszy siC w wielu krCgach po-

pularnoWci>. Przypuszczam, ce jest on w Polsce − obok 

Lwa Szestowa i Mikołaja Bierdiajewa − jednym z najbar-

dziej rozpoznawalnych fi lozofów rosyjskich. Kacdy, kto 

interesował siC u nas kultur> rosyjsk>, duchowoWci> pra-

wosławn> lub sztuk> ikony musiał natrafi ć na wzmianki 

o tym genialnym myWlicielu, kapłanie, wynalazcy i mC-
czenniku. 

Pierwsze wiadomoWci o Florenskim i jego twórczoWci 

zaczCły docierać do Polski jeszcze za jego cycia. W opu-

blikowanym w 1927 r. sprawozdaniu ze Zjazdu Filozofi i 

Polskiej, na którym obradowała sekcja fi lozofi i rosyjskiej, 

znalazły siC nastCpuj>ce słowa: „Z poWród licznych repre-

zentantów fi lozofji religji […] na plan pierwszy wysuwa 

siC Florenskij, który zwalcza sceptycyzm przez akt wiary. 

Racjonalnych dowodów prawdy nie ma. Jednak cał> istot> 
wyczuwamy jej koniecznoWć i cyje w nas ci>głe jej oczeki-

wanie. «Prawdziwe poznanie, czyli poznanie prawdy, moc-
liwe jest tylko drog> przeistoczenia człowieka przez ubó-

stwienie tj. przez zdobycie miłoWci jako istnoWci boskiej»”4. 

4 T. Parczewski, WiadomoWci o współczesnej fi lozofji rosyjskiej, 

„Przegl>d Filozofi czny” 1927, nr 30, s. 341. 
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210 Polskie badania fi lozofi i rosyjskiej

Jest to, jak widać, nie tylko pierwsza wzmianka o Floren-

skim, lecz takce pierwsza próba przekładu fragmentu jego 

pracy na jCzyk polski5. 

Niestety, na kolejn> wzmiankC i przekłady trzeba było 

czekać piCćdziesi>t lat. Dopiero w 1976 r. Zbigniew Pod-

górzec opublikował w „Znaku” tłumaczenie eseju Floren-

skiego Ławra Troicko-sergiejewska i Rosja wraz z krótk> 
not> o autorze, w której anonsował przygotowanie wy-

dania zbioru jego tekstów o ikonie6. Tekst o Florenskim 

zaczynał siC − co charakterystyczne − od wymienienia 

szeregu jego prac opublikowanych wówczas w Zwi>zku 

Radzieckim. Z pewnoWci> był to czytelny komunikat skie-

rowany do krajowej cenzury. 

Interesuj>ce jest przeWledzenie, jak zmieniał siC sposób 

pisania o cyciu Florenskiego. Ze zrozumiałych wzglCdów 

w pracach publikowanych w PRL nie mogło być mowy 

o niektórych elementach jego biografi i. W pierwszej nocie 

z 1976 r. nie ma ani słowa o aresztowaniu i pobycie w ła-

grze, mowa jest za to o tym, ce „młoda władza radziecka 

[…] z szacunkiem odnosiła siC do jego przekonaM religij-

nych”7. OkolicznoWci Wmierci Florenskiego zostały ujCte 

tak: „umiera […] z wycieMczenia 15 grudnia 1943 roku, 

w jednym z owych tak trudnych dla Zwi>zku Radziec-

5 T. Parczewski cytuje przekład fragmentu Filaru i podpory Praw-

dy, głównego dzieła Florenskiego, por. P. Florenski, Filar i podpora 

Prawdy, przeł. J. Chmielewski, Warszawa 2009, s. 64.
6 P. Florenski, Ławra Troicko-sergiejewska i Rosja, „Znak” 1976, 

nr 4; Z. Podgórzec, O Pawle Florenskim, „Znak”, 1976, nr 4.
7 Z. Podgórzec, O Pawle Florenskim, op. cit., s. 520. Co ciekawe, 

nazwa Bractwa Walki ChrzeWcijaMskiej, do którego nalecał Florenski, 

została w tekWcie zmieniona na „Bractwo Przyjaani ChrzeWcijaMskiej”, 

ibidem, s. 518. O Bractwie i Florenskim zob. w: M. Bohun, Oczyszcze-

nie przez burzę. Włodzimierz Ern i moskiewscy neosłowianofi le wobec 

pierwszej wojny Wwiatowej, Kraków 2008, s. 27 n.
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W cieniu druzgocącego geniusza 211

kiego lat”8. Tekst noty ukazał siC nastCpnie w zmienionej 

postaci jako posłowie do Ikonostasu. W wersji z 1984 r. 

mowa jest juc o aresztowaniu i poWmiertnej rehabilitacji9, 

pobyt w łagrze został jednak eufemistycznie ujCty jako 

„praca na stacji polarnej”10. Opis uwiCzienia na Sołowkach 

nosi Wlady cenzury: „Florenski zajmował siC […] na wy-

spach Sołowieckich spraw> uzyskania jodu z wodorostów. 

Tam tec 15 grudnia 1943 roku umiera”11 (wyrwa pojawia 

siC w oryginale). Dopiero w kolejnej wersji noty o autorze, 

opublikowanej w wydaniu Ikonostasu z 1997 r., mowa jest 

wprost o nagonce, represjach, wyroku dziesiCciu lat łagru, 

mCczeMskiej Wmierci, a nawet o przygotowaniach do kano-

nizacji12. Pojawiaj> siC tec prawdziwe okolicznoWci i data 

Wmierci: rozstrzelanie 8 grudnia 1937 r.13 

Pełniejsze informacje o Florenskim zaczCły docierać 
do Polski dopiero na pocz>tku lat dziewiCćdziesi>tych. 

Co ciekawe, artykuł biografi czny o Florenskim, napisa-

ny przez jego wnuka Igumena Andronika (Trubaczewa), 

zd>cył siC jeszcze ukazać w „Literaturze Radzieckiej”14, 

a artykuł dziennikarza Wledczego rosyjskiego pisma „Ogo-

niok” Witalija Szentalinskiego, dotycz>cy okolicznoWci 

Wmierci Florenskiego, opublikowany został w „Wiadomo-

Wciach Polskiego Autokefalicznego KoWcioła Prawosław-

8 Ibidem, s. 520. 
9 Z. Podgórzec, Nota o autorze [1984], w: P. Florenski, Ikonostas 

i inne szkice, przeł. Z. Podgórzec, Warszawa 1984, s. 235.
10 Ibidem. 
11 Ibidem, s. 236.
12 Z. Podgórzec, Nota o autorze [1997], w: P. Florenski, Ikonostas 

i inne szkice, przeł. Z. Podgórzec, Białystok 1997, s. 238. 
13 Ibidem, s. 237. 
14 Igumen Andronik (Trubaczow), Paweł FloreMski, „Literatura 

Radziecka” 1990, nr 11.
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212 Polskie badania fi lozofi i rosyjskiej

nego”15. Podstawowe informacje biografi czne o Floren-

skim znajduj> siC w ostatniej wersji noty Podgórca oraz 

w posłowiu Henryka Paprockiego do Soli ziemi16. Biogra-

fi a i twórczoWć Florenskiego jest wspaniałym tematem, 

istnieje wiCc kilka popularnych artykułów na ten temat17. 

W polskich tekstach o Florenskim dominuje zrozumia-

ła fascynacja jego zdolnoWciami i osobowoWci>. Podgórzec 

okreWlał go jako „wybitnego polihistora i politechnika, od-

znaczaj>cego siC wyj>tkow> encyklopedycznoWci> umysłu 

i szerokimi horyzontami”18, „geniusza, który wyprzedzał 
sw> epokC o 50 lat”19, ks. Henryk Paprocki − jako „genial-

15 W. Szentalinski, Los geniusza, „WiadomoWci Polskiego Autoke-

falicznego KoWcioła Prawosławnego” 1991, nr 21. Zob. takce tegoc, 
FloreMskiego Pawła rozstrzelać, „Odra” 1992, nr 6; Wskrzeszone sło-

wo. Z archiwów literackich KGB, Warszawa 1995; Tajemnice Łubian-

ki. Z archiwów literackich KGB, przeł. H. Chłystowski, M. Kotowska, 

J. Waczków, Warszawa 1997. 
16 H. Paprocki, Vwięty jako symbol Wwiata innego, w: P. Florenski, 

Sól ziemi, czyli opowieWć o cyciu starca pustelni Getsemani hieromni-

cha abby Izydora, zebrana i po porządku przedstawiona przez Jego 

niegodnego syna duchowego Pawła Fłorenskiego, przeł. H. Paprocki, 

Białystok 1996. 
17 P. Przesmycki, Vwiadek czystego Vwiatła, „W Drodze” 2002, 

nr 1; T. P. Terlikowski, Pasja ojca Pawła, „bycie”, 10 IV 2004 r.; A. Tur-

czyMski, O. Paweł Florenski. Sofi olog w otchłani Wwiata, w: idem, Mo-

skwa „na krwi”, PoznaM 2009; zob. takce: H. Paprocki, Z. Podgórzec, 

Fłorenski P. A., w: Encyklopedia katolicka, Lublin 1981, t. V; H. Pa-

procki, Vwiat jako ikona. Wstęp, w: P. Florenski, Ikonostas [1997], 

op. cit.; H. Paprocki, Fłorenski Pawieł Aleksandrowicz (1882–1937). 

Stołp i utwercdenie istiny. Opyt prawosławnoj tieodicei w dwienadca-

ti pismach, w: B. Skarga (red.), Przewodnik po literaturze fi lozofi cznej 

XX w., Warszawa 1997, t. 5; P. Przesmycki, Fłorenski Paweł (1882–

1937), w: A. de Lazari (red.), ごÑñó ç づÜïïóó. Ideas in Russia. Idee 

w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, Łóda 2003, t. 5.
18 Z. Podgórzec, O Pawle Florenskim, op. cit., s. 518.
19 Z. Podgórzec, Nota o autorze [1997], op. cit., s. 238.
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W cieniu druzgocącego geniusza 213

nego myWliciela”20, „jednego z najwiCkszych myWlicieli 

XX wieku, niew>tpliwie zaW najwszechstronniejszego”21, 

niedawno zmarły Jerzy Nowosielski − jako „jedn> z naj-

wacniejszych, a niew>tpliwie nadzwyczaj oryginalnych 

postaci rosyjskiego renesansu”22, Jerzy KapuWcik − jako 

„uczonego-encyklopedystC, myWliciela i erudytC posiada-

j>cego wszelkie cechy geniuszu”23, ks. Piotr Przesmycki − 

jako „jeden z ostatnich umysłów encyklopedycznych”24. 

Ja sam nazwałem Florenskiego „prawdziwie druzgoc>-
cym geniuszem”, nawi>zuj>c do znanego okreWlenia Pas-

cala przez Chateaubrianda25. Czasami mocna jednak od-

nieWć wracenie, ce autorzy pisz>cy o Florenskim wprost 

przeWcigaj> siC w podkreWlaniu jego zasług i zdolnoWci. 

Według Podgórca Florenski był „prekursorem badaM nad 

tworzywami sztucznymi” i juc w latach trzydziestych „in-

teresował siC fi zyk> atomow>”26, z kolei według Donalda 

Nicholla „wydawał siC bliski wynalezienia prymitywnego 

elektrycznego prototypu komputera”27. Jak wiadomo, Flo-

renski „uczestniczył w planach i pracach elektryfi kacyj-

20 H. Paprocki, Obietnica Ojca. DoWwiadczenie Ducha Vwiętego 

w KoWciele Prawosławnym, Bydgoszcz 2001, s. 57.
21 H. Paprocki, Vladami Chrystusa przez współczesny Wwiat, 

„Znak” 1996, nr 8, s. 172.
22 J. Nowosielski, Wstęp, w: P. Florenski, Ikonostas [1984], op. 

cit., s. 5. 
23 J. KapuWcik, Sens cycia. Antropologiczne aspekty rosyjskiego re-

nesansu duchowego XX wieku w Wwietle prawosławia, Kraków 2000, 

s. 197.
24 P. Przesmycki, Vwiadek czystego Vwiatła, op. cit. 
25 P. Rojek, Filar i podpora prawdy jako lekarstwo na melancholię, 

„Christianitas” 2010, nr 44, s. 305. 
26 Z. Podgórzec, Nota o autorze, w: P. Florenski, Ikonostas [1984], 

op. cit., s. 235.
27 D. Nicholl, Paweł Florenski. Uczony męczennik, przeł. M. Bar-

del, „Znak” 2005, nr 10, s. 84.
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214 Polskie badania fi lozofi i rosyjskiej

nych ZSRR”28, Podgórzec ocenia jednak, ce był „jednym 

z głównych animatorów słynnego planu GOERLO”29, 

natomiast Nicholl stwierdza, ce był po prostu „głównym 

bohaterem elektryfi kacji ZSRR”30. 

Dopiero niedawno w polskiej literaturze pojawiły siC 
echa wielkich sporów o Florenskiego, jakie toczyły siC 
i wci>c tocz> w Rosji i na Zachodzie31. Jest on bowiem − 

jak zwróciła uwagC Julia bylina-Chudzik − „postaci> nie-

zwykle znacz>c>”, lecz takce „niejednoznaczn>, z uwagi 

na notoryczne niedocenianie b>da przecenianie roli, jak> 
odegrał (i nadal odgrywa) jego naukowo-fi lozofi czny do-

robek”32. Jerzy KapuWcik przedstawił kontrowersje, jakie 

wywołała w Rosji publikacja Filaru i podpory Praw-

dy i wskazywał, ce wWród znanych rosyjskich fi lozofów 

w obronie Florenskiego stanCli tylko Sergiusz Bułgakow 

i Mikołaj Łosski33. Co wiCcej, KapuWcik cytował Bułga-

kowa, najwierniejszego przyjaciela i ucznia Florenskiego, 

28 P. Przesmycki, Vwiadek czystego Vwiatła, op. cit.
29 Z. Podgórzec, O Pawle Florenskim, op. cit., s. 519.
30 D. Nicholl, Paweł Florenski, op. cit., s. 75.
31 Zob. M. Hagemeister, Nowe Wredniowiecze Pawła Florenskiego, 

przeł. P. Rojek i K. WilczyMski, „Pressje” 2011, nr 26–27; と. ごïÜäÜç 
(ëñÑ.), ぢ. ん. ぱ¿ÜëñÖï¡óú: pro et contra. ずóôÖÜïöá ó öçÜëôñïöçÜ 
ぢíç¿í ぱ¿ÜëñÖï¡ÜÇÜ ç ÜîñÖ¡ñ ëÜïï¡óê ½▲ï¿óöñ¿ñú ó óïï¿ñÑÜçíöñ-
¿ñú, でíÖ¡ö-ぢñöñëßÜëÇ 2001; ご. ご. ぎç¿í½äóñç, ごïöÜëó　 ëÜïï¡Üú ½ñ-
öíâó£ó¡ó ç XIX–XX çñ¡íê, t. II, でíÖ¡ö-ぢñöñëßÜëÇ 2000.

32 J. bylina-Chudzik, Metafi zyka imienia o. Pawła Florenskiego, 

w: T. Obolevitch, W. Kowalski (red.), Rosyjska metafi zyka religijna, 

Tarnów 2009, s. 165. 
33 J. KapuWcik, Między dyskursem fi lozofi cznym, teologicznym i na-

ukowym. Paweł Florenski na rozstajach myWli o człowieku, w: A. Gild-

ner, M. Ochmiak, H. Waszkielewicz (red.), Postmodernizm rosyjski 

i jego antycypacje, Kraków 2007, s. 22. Zob. takce porównanie kry-

tyki Filaru z pozycji konserwatywnych i postCpowych, P. Rojek, Filar 

i podpora prawdy…, op. cit., s. 313–315.
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W cieniu druzgocącego geniusza 215

który rozcalony pisał, ce tajemniczy przyjaciel, do którego 

adresowane były listy z Filaru, nigdy nie istniał, a Flo-

renski „w istocie zawsze był sam, niczym Elbrus i jego 

oWniecony wierzchołek, nie widział nikogo prócz siebie, 

nikogo równego sobie”34. Wreszcie Tomasz Terlikowski 

zadał bolesny cios legendzie Florenskiego, publikuj>c jego 

„antysemickie do bólu spostrzecenia”, w których oskarcał 
bydów o „inspirowanie kultów satanistycznych”35. Wyda-

je siC, ce po okresie fascynacji przyszedł czas na trzeaw> 
ocenC dziedzictwa i osoby Florenskiego. 

2. Przekłady pism i analizy stylu

Bardzo długo Florenski znany był w Polsce wył>cznie 

z wyboru prac poWwiCconych sztuce ikony. Pierwsze wy-

danie Ikonostatsu i innych szkiców z przedmow> Nowo-

sielskiego ukazało siC w 1981 r. i zapewniło autorowi 

wielk> popularnoWć. Ksi>cka ta miała potem jeszcze dwa, 

coraz szersze wydania − w 1984 r. z posłowiem Włady-

sława Panasa i w 1997 r. z przedmow> ks. Paprockiego36. 

34 J. KapuWcik, Paweł Florenski i prawosławie, „Przegl>d Rusycy-

styczny” 2002, nr 3, s. 22.
35 T. P. Terlikowski, Wprowadzenie, w: T. P. Terlikowski (red.), Ta-

jemnica Syjonu. Rosyjskie prawosławie o bydach i judaizmie, Warsza-

wa 2007, s. 8. Zob. takce P. Florenski, Wstęp do zbioru Izrael w prze-

szłoWci, teraaniejszoWci i przyszłoWci, przeł. T. P. Terlikowski, w: T. P. 

Terlikowski (red.), Tajemnica Syjonu, op. cit., s. 143–145.
36 WiCkszoWć tekstów w tych zbiorach ukazało siC wczeWniej 

w czasopismach, zob. P. Florenski, Ławra Troicko-sergiejewska i Ro-

sja, op. cit.; Ikony modlitewne Wwiętego Sergiusza, przeł. Z. Podgórzec, 

„WiadomoWci Polskiego Autokefalicznego KoWcioła Prawosławnego” 

1976, nr 1; Odwrócona perspektywa, przeł. Z. Podgórzec, „Kwartal-

nik Filmowy” 1995, nr 9–10; Liturgia jako synteza sztuk ukazała siC 
w przekładzie Romana Mazurkiewicza, „Znak” 1982, nr 12, ale do 

wersji ksi>ckowej weszła w przekładzie Zbigniewa Podgórca.
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RozpoczCcie recepcji Florenskiego od prac estetycz-

nych miało swoje dobre i złe strony. Dobre, poniewac 
umocliwiło dostCp do jego twórczoWci szerokim krCgom 

wykształconej publicznoWci. Florenski stał siC w Polsce 

w latach osiemdziesi>tych i dziewiCćdziesi>tych pisarzem 

popularnym, a nawet w pewnych krCgach modnym. Miało 

to tec złe strony, poniewac przez długie lata Florenski ko-

jarzony był tylko jako teoretyk ikony, a nie fi lozof i teolog. 

Cen> za popularnoWć była tec popularyzacja. Na przykład 

do zbioru nie weszła druga czCWć sławnego eseju Odwró-

cona perspektywa, poniewac − jak wyjaWniał tłumacz − 

zapewne nie wzbudziłaby ona zainteresowania szerszego 

grona czytelników „ze wzglCdu na rozwacania logiczno-

-matematyczne”37. Podgórzec, ogłaszaj>c w 1976 r. zamiar 

opublikowania wyboru tekstów Florenskiego o ikonie, 

pisał: „Wydaje siC, ce na przedstawienie systemu myWlo-

wego Pawła Florenskiego […] jest chyba w Polsce jesz-

cze za wczeWnie. Nalecy z tym chyba poczekać do chwili 

opublikowania przynajmniej we fragmentach jego dzieła 

[chodziło o Filar i podporę Prawdy − P. R.]. WłaWciwsze 

bowiem bCdzie, aby oryginalna myWl jego najpierw sama 

doszła do głosu, a nie poprzez komentarz, który mimo naj-

lepszych intencji zawsze nieco j> wypaczy”38. Niestety, 

strategia ta doprowadziła do tego, ce do dziW nie mamy 

„przedstawienia systemu myWlowego” Florenskiego, a na 

tłumaczenie jego głównego dzieła trzeba było czekać po-

nad trzydzieWci lat. 

W latach dziewiCćdziesi>tych, prócz kolejnego wy-

dania Ikonostasu, ukazały siC drobne pisma teologiczne 

37 Z. Podgórzec, ̀ ródła tekstów i rysunków, w: P. Florenski, Ikono-

stas [1997], op. cit., s. 242. 
38 Z. Podgórzec, O Pawle Florenskim, op. cit., s. 519.
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Florenskiego dotycz>ce mariologii39 oraz hagiografi czna 

opowieWć o starcu Izydorze40. Na bardziej systematyczne 

prace fi lozofi czne trzeba było jeszcze poczekać. Co praw-

da w zasłuconej antologii Niemarksistowska fi lozofi a ro-

syjska pod redakcj> Lilianny Kiejzik ukazał siC jego wac-
ny tekst Rozum i dialektyka41, wygłoszony przed obron> 
pracy doktorskiej, ale przełomowy okazał siC dopiero rok 

2009. Wtedy ukazała siC w tłumaczeniu Jacka Chmielew-

skiego całoWć Filaru i podpory Prawdy42, najwacniejsze-

go dzieła Florenskiego, i fragmenty drugiego wielkiego, 

nieukoMczonego dzieła U wododziałów myWli, dotycz>ce 

teorii idei i imiesławia, zebrane w wydanej przeze mnie 

i s. TeresC Obolevitch antologii Sens idealizmu i inne pi-

sma43. Jak s>dzC, mocna mieć nadziejC, ce publikacja tych 

prac Florenskiego otworzy nowy rozdział w jego recepcji 

w Polsce. 

DyskusjC o Florenskim mog> tec ocywić polskie tłuma-

czenia jego najbardziej kontrowersyjnych tekstów. Mowa 

juc była o publikacji antysemickich wyst>pieM Floren-

skiego, motywowanych szczególn> wizj> historiozofi czn> 
i teologiczn>44. Krakowski kwartalnik „Pressje” opubliko-

39 P. Florenski, Sofi a (fragment), przeł. H. Paprocki, w: H. Paprocki 

(red.), Teksty o Matce Bocej. Prawosławie, t. I, Niepokalanów 1991; 

Ziemska droga Matki Bocej. Kazanie na ZaWnięcie Dziewicy Boguro-

dzicy Maryi, przeł. H. Paprocki, w: H. Paprocki (red.), Teksty o Matce 

Bocej, op. cit.
40 P. Florenski, Sól ziemi, op. cit.
41 P. Florenski, Rozum i dialektyka, przeł. A. TurczyMski, w: L. Kiej-

zik (red.), Niemarksistowska fi lozofi a rosyjska. Antologia tekstów fi lozo-

fi cznych XIX i pierwszej połowy XX wieku, t. II, Łóda 2002. 
42 P. Florenski, Filar i podpora Prawdy, op. cit. 
43 P. Florenski, Sens idealizmu. Metafi zyka rodzaju i oblicza oraz inne 

pisma, przeł. T. Obolevitch, P. Rojek, B. Strachowski, Warszawa 2009. 
44 P. Florenski, Wstęp do zbioru Izrael w przeszłoWci, teraaniejszo-

Wci i przyszłoWci, op. cit. 
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wał niedawno sławny fragment Liczb urojonych w geo-

metrii, w którym Florenski za pomoc> teorii wzglCdnoWci 

argumentował za geocentryzmem45 (ten właWnie tekst miał 
stanowić pretekst do jego aresztowania), a warszawskie 

pismo „Stan Rzeczy” zapowiada publikacjC Przypuszczal-

nego ustroju paMstwowego przyszłoWci, rozprawy z fi lozo-

fi i politycznej napisanej przez Florenskiego w areszcie na 

proWbC Wledczych NKWD, w której badacze doszukuj> siC 
inspiracji niemieckim i włoskim faszyzmem46. Teksty te 

przynosz> zupełnie nowy, mniej jednoznaczny, lecz zara-

zem bardziej cywy obraz tego rosyjskiego fi lozofa. 

Bior>c pod uwagC niewielk> do niedawna iloWć pol-

skich przekładów pism Florenskiego, zaskakuj>ce jest to, 

ce pierwsza (i, jak dot>d, jedyna) polska ksi>cka w cało-

Wci poWwiCcona twórczoWci Florenskiego dotyczyła jego 

fi lozofi i jCzyka „w polskim kontekWcie przekładowym”47. 

Praca Eweliny Pilarczyk stanowi oryginaln> próbC przed-

stawienia teorii jCzyka Florenskiego, jednoczeWnie jednak 

stanowi analizC jego jCzyka. Jest tak, dlatego ce „w przy-

45 P. Florenski, Obrona geocentryzmu, przeł. P. Rojek, „Pressje” 

2011, nr 26–27. 
46 Zob. M. Hagemeister, Nowe Wredniowiecze Pawła Florenskiego, 

przeł. P. Rojek i K. WilczyMski, „Pressje” 2010, nr 26–27, s. 273. 
47 E. Pilarczyk, Metamorfozy słowa. Filozofi a języka Pawła Flo-

renskiego w polskim kontekWcie przekładowym, Kraków 2008. Ksi>ckC 
tC poprzedziły publikacje autorki: Na drodze samopoznania i rozumie-

nia Wwiata. Koncepcja słowa w ujęciu Pawła Florenskiego, [w:] E. 

Komorowska, b. Kozicka-Borysowska (red.), Vwiat Słowian w języku 

i kulturze IV. Językoznawstwo, Szczecin 2003; W poszukiwaniu klucza 

do rozszczepionych znaczeM i obrazów. Z rozwacaM Pawła Florenskiego 

nad językiem, w: E. Komorowska, K. Iwan (red.), Dialog międzykul-

turowy w Nowej Europie. Historia, literatura, język, Szczecin 2003; 

Naukowa fi lozofi a – fi lozofi czna nauka. Metoda opisu i styl wypowie-

dzi Pawła Florenskiego, w: E. Komorowska, b. Kozicka-Borysowska 

(red.), Vwiat Słowian w języku i kulturze V, Szczecin 2005.
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padku Florenskiego sposób mówienia to wyraz i sposób 

istnienia, a samo myWlenie zostało tak silnie zespolone 

z jCzykiem, ce wyabstrahowanie refl eksji dotycz>cej na-

tury słowa od jCzyka, w którym powstała, okazuje siC nie-

mocliwe”48.

Pilarczyk wskazuje, ce Florenski nie posługiwał siC 
zwykłym jCzykiem fi lozofi cznym. Nie ucywał precyzyj-

nej, stałej terminologii, odwoływał siC za to do metafor, 

symboli i rozmaitych skojarzeM, zwi>zanych z całym 

bogactwem kultury rosyjskiej. St>d jego jCzyk jest nie-

zwykle gCsty, pełen obrazów i nieoczekiwanych porów-

naM. „Autor − powiada Pilarczyk − ucywa objaWnienia 

obrazowego, operuje rozmaitymi fi gurami retorycznymi 

i stylistycznymi, przeplata kody semantyczne i rejestry 

jCzykowe”49. Autorka wymienia szereg charakterystycz-

nych cech prac Florenskiego: „nagromadzenie eksplika-

cji specjalistycznych, uzupełnianych elementami interse-

miotycznymi”, czyli wzorami i tabelami, „rozbudowane 

opisy metaforyczne, wzbogacane fragmentami poezji” 

i „nawi>zania intertekstualne”, czyli liczne i rócnorodne 

cytaty50. Autor z luboWci> przytaczał fragmenty z trud-

no dostCpnych starodruków, materiały folklorystyczne, 

apokryfy, pisma okultystyczne itd. W pewnym miejscu 

przyznawał, ce robi to ze wzglCdu na ich „malowniczo-

Wć”51. Na „szkatułkow>” kompozycjC pism Florenskiego 

zwracał tec uwagC J. KapuWcik52. Co wiCcej, jak wykazała 

autorka, Florenski Wwiadomie archaizowował swoje tek-

48 E. Pilarczyk, Metamorfozy słowa, op. cit., s. 231.
49 Ibidem, s. 53.
50 Ibidem, s. 53–57.
51 P. Florenski, Filar i podpora Prawdy, op. cit., s. 648.
52 J. KapuWcik, Dziedzictwo o. Pawła Florenskiego. Spadkobiercy, 

interpretatorzy, problemy refl eksji badawczej, „Studia Literaria Univer-

sitatis Iagellonicae Cracoviensis” 2006, nr 1, s. 47.
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sty, co mocna przeWledzić, badaj>c ich fonetykC, fl eksjC, 
leksykC i składniC53. 

Pilarczyk wskazuje, ce stylistyka i struktura prac Flo-

renskiego wynikała z jego d>cenia do wiedzy integralnej, 

do której miała prowadzić metoda dialektyczna. Celem 

dialektyki jest dostrzecenie jednoWci w wieloWci. Dlatego 

właWnie struktura pism Florenskiego nie jest linearna, lecz 

spiralna. Zawieraj> one nawarstwiaj>ce siC opisy tego sa-

mego przedmiotu z rócnych punktów widzenia, w rócnych 

jCzykach naukowych, z ucyciem odmiennych metod. Dla-

tego Florenski zestawiał ze sob> opisy poetyckie, analizy 

etymologiczne, Wwiadectwa pisarzy starocytnych i dane 

nauk przyrodniczych. Dlatego tec w pismach Florenskie-

go nie ma zwykle jakichW wyraanych konkluzji54. Jego ce-

lem nie była racjonalna systematyzacja, lecz wielostronny 

i komplementarny opis zagadnienia z wielu rócnorodnych 

punktów widzenia. Dlatego mocna powiedzieć, ce teksty 

Florenskiego maj> budowC organiczn>55. 

Jak słusznie zauwaca Pilarczyk, metoda Florenskiego 

prowadzi do pewnego paradoksu. „WystCpuj>c przeciw 

narastaj>cej atomizacji nauki i wiedzy, myWliciel wpadł 
w pułapkC przyjCtej przez siebie metody i osi>gn>ł efekt 

odwrotny od zamierzonego: zamiast organicznego zespo-

lenia rócnych obszarów wiedzy − analityczne rozprosze-

nie opisu”56. Na paradoks ten zwrócił uwagC takce Kapu-

Wcik: „zamiast wiedzy całoWciowej […] pozostały tylko 

53 E. Pilarczyk, Archaizacja tekstów Pawła Florenskiego w prze-

kładzie na język polski, w: W. Chłopicki (red.), Język Trzeciego Tysiąc-

lecia II. Polszczyzna a języki obce: przekład i dydaktyka, Kraków 2002; 

tekst ten został przedrukowany jako aneks w: E. Pilarczyk, Metamor-

fozy słowa, op. cit. 
54 E. Pilarczyk, Metamorfozy słowa, op. cit., s. 222.
55 Ibidem, s. 171.
56 Ibidem, s. 230.
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prolegomena, szkice, projekty i zarysy − wprawdzie bły-

skotliwe, lecz metodologicznie, problemowo, a nawet sty-

listycznie niespójne”57. W innym miejscu wskazywał on 

jednak, ce antysystemowoWć Florenskiego mogła wynikać 
z dziedzictwa romantycznego. Jak mawiał Novalis, „Sys-

temglaube ist Aberglaube” – wiara w system jest zabobo-

nem58. Ze swej strony dodam, ce forma prac Florenskiego 

wydaje siC dokładnie odpowiadać jego przekonaniu o an-

tynomicznoWci prawdy. Z przekonania o niemocliwoWci 

sformułowania skoMczonego i spójnego systemu wiedzy 

wynikał sprzeciw wobec budowania systemów fi lozofi cz-

nych. Dlatego z punktu widzenia Florenskiego zarzuty 

stawiane jego pisarstwu s> bezzasadne59.

Praktyczn> konsekwencj> sposobu pisania Florenskie-

go s> trudnoWci w przekładzie jego pism. Zwracał juc na 

to uwagC Nowosielski. Pisał, ce „podjCcie siC przekładu 

tekstów Florenskiego jest zadaniem tyle trudnym, co nie-

wdziCcznym”, poniewac jego styl jest „kapryWny, słownic-

two rozbudowane niepomiernie, i to w kierunku pewnych 

subtelnoWci jCzyka rosyjskiego opartych na właWciwej 

jemu terminologii teologiczno-sakralnej”60. Spostrzecenia 

Nowosielskiego zostały potwierdzone przez kompetentn> 
analizC fi lologiczn> Pilarczyk. Jak wskazywała, „w pra-

cach autora odnaleać mocna wiele miejsc utrudnionej 

przekładalnoWci. Translacja tych jednostek powoduje zna-

cz>ce zakłócenia w całoWciowej, głCbokiej strukturze tek-

stu”61. Co wiCcej, jeWli Pilarczyk ma racjC, ce w wypadku 

pism Florenskiego forma tekstu WciWle wi>ce siC z treWci>, 
to dobry przekład powinien zachowywać osobliwoWci pla-

57 J. KapuWcik, Dziedzictwo o. Pawła Florenskiego, op. cit., s. 48.
58 J. KapuWcik, Między dyskursem…, op. cit., s. 35.
59 P. Rojek, Filar i podpora prawdy…, op. cit., s. 312. 
60 J. Nowosielski, Wstęp, op. cit., s. 8.
61 E. Pilarczyk, Metamorfozy słowa, op. cit., s. 57.
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nu wyracenia, czyli krojów pisma, czcionek, sposobu or-

ganizacji przypisów, ilustracji itp. 

Niestety, mocna odnieWć wracenie, ce polscy wydawcy 

Filaru nie wykazali nalecytej dbałoWci o te sprawy. W pol-

skim wydaniu przypisy s> opracowane niekonsekwent-

nie i z jakichW niejasnych powodów jest ich trochC mniej 

nic w oryginale, nie zachowano takce pojawiaj>cych siC 
w oryginale czcionek greckich, hebrajskich i cerkiewno-

-słowiaMskich. Na szczCWcie ostały siC sławne winietki.

Problemy polskich tłumaczeM dotycz> tec spraw czy-

sto jCzykowych. Kontrowersyjne jest na przykład przy-

jCte tłumaczenie terminów ¿ó¡ i ¿óîÜ. Jak zauwaca Pod-

górzec, słowa te „nie maj> właWciwie w jCzyku polskim 

odpowiedników”62. Tłumacz Ikonostasu wprowadził dla 

nich nastCpuj>ce odpowiedniki: ¿ó¡ − „wyobracenie”, 

„istota”; ¿óîÜ − „wygl>d”, „zjawisko”. RzeczywiWcie, 

w rozwacaniach Florenskiego ¿óîÜ stanowi empiryczny 

wyraz ¿ó¡í, zachodzi wiCc miCdzy nimi taki stosunek jak 

miCdzy zjawiskiem a istot>. Zupełnie jednak nie mocna 

zgodzić siC na tłumaczenie słowa ¿ó¡ jako „wyobracenie”, 

poniewac sugeruje ono subiektywny charakter tego, co 

oznacza. Niestety, ten wadliwy przekład został bez dys-

kusji zaakceptowany przez fi lologów63. W swoim przekła-

dzie Sensu idealizmu słowo ¿ó¡ tłumaczyłem po prostu 

jako „oblicze”, a ¿óîÜ jako „twarz”64. Podobnie trudno 

62 P. Florenski, Ikonostas [1997], op. cit., s. 118, przyp. 10; zob. 

takce W. Panas, Sztuka jako ikonostas, [w:] P. Florenski, Ikonostas 

[1984], op. cit., s. 215; tekst ten wczeWniej ukazał siC w piWmie „Znak” 

1982, nr 12. 
63 E. Pilarczyk, Metamorfozy słowa, op. cit., s. 90; J. KapuWcik, 

Sens cycia, op. cit., s. 211, por. K. Isupow, Oblicze/Twarz/Maska, przeł. 
M. Bohun, w: A. de Lazari (red.), ごÑñó ç づÜïïóó, t. 5, op. cit. 

64 Zob. P. Rojek, Sens idealizmu według Pawła Florenskiego, „Lo-

gos i Ethos” 2008, nr 27, s. 137–138.
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zgodzić siC na propozycjC Pilarczyk, by zastCpować ter-

min óÖÑóçóÑÜÜ½ słowem „osobowoWć”, a nie właWciwym 

słowem „indywiduum”, które jakoby niesie pejoratywne 

skojarzenia65, czy tłumaczyć termin Öíôí¿Ü jako „pocz>-
tek”, a nie „zasada”66. BłCdem jest tec tłumaczenie terminu 

óëëíîóÜÖí¿áÖÜïöá w kontekWcie matematycznym jako 

„irracjonalnoWć”67. Tajemnicze „liczby irracjonalne”, które 

rzekomo miał odkryć Florenski, to po prostu liczby niewy-

mierne, znane od starocytnoWci. 

Inn> spraw> s> pojawiaj>ce siC w tekstach Florenskie-

go formuły logiczne i matematyczne. Okazuje siC, ce bar-

dzo czCsto formuły te s> niedokładne lub błCdne. W tłuma-

czonych przeze mnie i Bogdana Strachowskiego pracach 

Florenskiego w wielu miejscach musieliWmy wprowadzać 
elementarne poprawki68. Trudno orzec, czy błCdy wynika-

ły z nieuwagi autora czy jego wydawców. Ich wystCpo-

wanie podaje jednak w w>tpliwoWć opiniC o nieomylnoWci 

Florenskiego. 

3. Teoria sztuki 

DziCki publikacji Ikonostasu Florenski stał siC w Polsce 

znany przede wszystkim jako teoretyk sztuki. Dokładniej, 

jako teoretyk ikony. Jak pisał bowiem ks. Paprocki, „Oj-

ciec Paweł Florenski po wiekach zapomnienia odczytał 
hermetyczny jCzyk ikony”69, a Ikonostas jest − jak stwier-

dzał Nowosielski − „jednym z pierwszych historycznie 

65 E. Pilarczyk, Metamorfozy słowa, op. cit., s. 70.
66 Ibidem, s. 90.
67 P. Florenski, Filar i podpora Prawdy, op. cit., s. 393–399; J. 

KapuWcik, Między dyskursem…, op. cit., s. 40.
68 Zob. P. Florenski, Sens idealizmu, op. cit., s. 35, 37, 38, 181, 

183, 184. 
69 H. Paprocki, Vwięty jako symbol Wwiata innego, op. cit., s. 5. 
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tekstów […] dotycz>cych tej problematyki”70. Rozwaca-

nia Florenskiego o ikonie stanowiły inspiracje dla badaczy 

zajmuj>cych siC wieloma innymi dziedzinami71. Do popu-

laryzacji myWli Florenskiego przysłucyli siC dwaj wybitni 

uczeni: wspomniany juc Jerzy Nowosielski, malarz, pro-

fesor krakowskiej ASP, oraz literaturoznawca, profesor 

KUL Władysław Panas. Tak siC składa, ce ten pierwszy 

napisał przedmowC, a ten drugi posłowie do drugiego wy-

dania Ikonostasu. 

Nowosielski był wielkim entuzjast> myWli Floren-

skiego. W rozmowie z Podgórcem wyznał kiedyW: „Nie 

mówiC tu niczego oryginalnego, gdyc powtarzam to za 

o. Pawłem Florenskim”72. Jego zdaniem prace Florenskie-

go stanowi> „najbardziej wszechstronn> analizC ikony”. 

Nowosielski zwracał uwagC, ce Florenski przedstawiał 
zjawisko ikony nie tylko w aspekcie teologicznym, lecz 

takce „na tle analizy plastycznej struktur formalnych, 

analizy wprowadzonej juc i stoj>cej na gruncie najbar-

dziej aktualnej WwiadomoWci doWwiadczeM sztuki nowo-

czesnej”73. Nowosielski zauwacył tec subtelne uwagi Flo-

renskiego o kolorach. „MyWlC, ce najwiCcej na ten temat, 

z tego co czytałem, powiedział właWciwie Paweł Floren-

ski. Bo Florenski miał wizje dotycz>ce jakiegoW realnego 

znaczenia koloru w Wwiecie duchowym”74. Polski malarz 

był pod tak wielkim wraceniem znajomoWci warsztatu 

przez Florenskiego, ce podejrzewał, ic ten sam mógł zaj-

70 J. Nowosielski, Wstęp, op. cit., s. 8.
71 Zob. np. H. ChałaciMska-Wiertelak, どñíöë がÜïöÜñçï¡ÜÇÜ ó ëí£-

½▲ü¿ñÖó　 ぢíç¿í ぱ¿ÜëñÖï¡ÜÇÜ Ü ëÜïï¡Üú ó¡ÜÖñ, „Studia Rossica Po-

snaniensia” 1993, nr 25; H. Paprocki, Obietnica Ojca, op. cit., s. 28–29.
72 Z. Podgórzec, Wokół ikony. Rozmowy z Jerzym Nowosielskim, 

Warszawa 1985, s. 139.
73 J. Nowosielski, Wstęp, op. cit., s. 6.
74 Z. Podgórzec, Wokół ikony, op. cit., s. 93–94. 
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mować siC malarstwem ikonowym75. 

Panas dostrzegał z kolei proponowan> przez Floren-

skiego „niesłychan> koncepcjC sztuki”76. Zgodnie z ni>, 
zadaniem sztuki był powrót do stanu przed grzechem 

pierworodnym. St>d sztuka była rozumiana nie jako two-

rzenie, lecz odkrywanie istniej>cego uprzednio porz>dku. 

„Wysiłek, jakiego wymaga twórczoWć, jest wysiłkiem po-

szukiwacza, nie stworzyciela”77. „Wszystko jest z góry 

dane, wszystko istnieje juc wczeWniej. Niczego siC nie 

tworzy, jedynie odtwarza i przepisuje”78. Panas uWwiada-

miał jak bardzo takie rozumienie sztuki rócni siC od domi-

nuj>cego współczeWnie myWlenia. Formuła Florenskiego 

stanowi bowiem „najskrajniejsz> postać normatywizmu, 

jak> mocna sobie wyobrazić”, przez co jest trudna do 

przyjCcia, „zwłaszcza dla nas, którzy na wszelkie norma-

tywizmy i regulacje reagujemy alergicznie, widz>c w nich 

zamach na wolnoWć twórcz> i wrCcz likwidacjC sztuki”79. 

Jak siC okace (zob. nicej, § 4), formuła ta prowadzi takce 

do trudnoWci na gruncie antropologii. 

Panas wskazał kilka interesuj>cych analogii miCdzy 

teori> Florenskiego a koncepcjami innych autorów. „My-

Wli Florenskiego znajduj> wsparcie z dwu − zdawałoby 

siC przeciwstawnych – kierunków: z jednej strony, w psy-

chologii głCbi Junga, z drugiej, w niektórych koncepcjach 

semiotyki Łotmana”80. Panas wskazywał zwłaszcza na 

pochodz>c> od Junga koncepcjC odrodzenia jaani i teoriC 
archetypów oraz zaproponowany przez Łotmana model 

komunikacji kanonicznej, która jest w istocie autokomu-

75 J. Nowosielski, Wstęp, op. cit., s. 7. 
76 W. Panas, Sztuka jako ikonostas, op. cit., s. 210. 
77 Ibidem, s. 217.
78 Ibidem, s. 225.
79 Ibidem, s. 227.
80 Ibidem, s. 229.
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nikacj>. Wskazywał tec na podobieMstwa tez Florenskiego 

z ideami kubaMskiego pisarza José Lezama Limy81. 

Z pism KapuWcika o Florenskim wyłania siC interesu-

j>cy paradoks. Z jednej strony Florenski formułował ideał 
syntezy poszczególnych dziedzin sztuki ze sob> i sztuki 

z pozostałymi dziedzinami cycia. Jak wskazywał Kapu-

Wcik, rosyjski fi lozof inspirował siC nie tylko pochodz>-
c> od Sołowjowa ide> integralnoWci, lecz takce charakte-

rystyczn> dla modernizmu ide> ł>czenia sztuki i cycia82. 

Z drugiej strony, Florenski miał bardzo krytyczny stosunek 

do modernistycznej „wynalazczoWci” w sztuce. KapuWcik 

uwaca, ce jego postawa „wpisuje siC, […] w antymoder-

nistyczne i antyawangardowe przeWwiadczenia rosyjskich 

«neoklasycystów» («neotradycjonalistów»), zwłaszcza 

najwacniejszego z nich − Osipa Mandelsztama”83. Najwy-

raaniej wiCc stosunek Florenskiego do modernizmu był 
ambiwalentny. Stosunkowi Florenskiego do symbolizmu 

i awangardy poWwiCcony jest tec tekst Jerzego Faryny, 

opublikowany w presticowej rosyjskiej kolekcji artyku-

łów krytycznych o Florenskim84. 

KapuWcik zwracał jeszcze uwagC na to, ce stosunek 

Florenskiego wobec sztuki Wwieckiej ewoluował. Jego 

wykłady z teorii perspektywy na paMstwowych uczelniach 

pozbawione były w>tków religijnych i Wwiatopogl>do-

81 Ibidem, s. 219–220.
82 J. KapuWcik, Między nową sztuką a sztuką cycia. Z zagadnieM fi -

lozofi i twórczoWci rosyjskiej „srebrnego wieku”, w: idem (red.), Dialog 

sztuk w kulturze Słowian wschodnich, Kraków 2002, s. 49.
83 J. KapuWcik, Sztuka jako poznanie i rozumienie cycia w ujęciu 

Pawła Florenskiego, w: H. Waszkielewicz, J. Vwiecy (red.), でöëÜóöñ¿á 
ôÜÑÜöçÜëÖ▲ú. Szkice o literaturze rosyjskiej, Kraków 2001, s. 54.

84 J. Faryno, んÖöóÖÜ½ó　 　£▲¡í ぱ¿ÜëñÖï¡ÜÇÜ ó äÜ~öóôñï¡í　 äí-
ëíÑóÇ½í ïó½çÜ¿ó£½/íçíÖÇíëÑ, w: と. ごïÜäÜç (ëñÑ.), ぢ. ん. ぱ¿ÜëñÖ-
ï¡óú: pro et contra, op. cit. 

Księga1.indb   226Księga1.indb   226 2012-06-05   15:01:542012-06-05   15:01:54



W cieniu druzgocącego geniusza 227

wych. Florenski doszedł do wniosku, ce choć malarstwo 

ikonowe jest najdoskonalszym rodzajem sztuki, to takce 

Wwiecka sztuka nie jest pozbawiona wartoWci. „CałoWcio-

we widzenie Wwiata właWciwe jest tec sztuce Wwieckiej, 

tworzonej w myWl zasady a realibus ad realiora, daj>cej 

poznanie doskonałe i przez to pozwalaj>cej właWciwie ro-

zumieć cycie”85. 

 Dopiero niedawno w Polsce zwrócono uwagC na 

szczególny status estetyki Florenskiego. Jak wskazywała 

niedawno młoda badaczka Justyna Kroczak, „rozwacania 

na temat dzieła sztuki, jakie niew>tpliwie stanowi ikona, 

zwykliWmy przyporz>dkowywać do sfery estetyki, jednak 

w tym przypadku nie bCdzie to tylko dziedzina estetyki, 

ale takce metafi zyki”86. Kroczak, za Tadeuszem Łukaszu-

kiem, wyrócnia trzy nurty teologii ikony: chrystologiczny 

(Leonid Uspienski), sofi ologiczny (Sergiusz Bułgakow) 

i sakramentalny (Paul Evdokimov). Florenski nalecy do 

tego drugiego nurtu, uznaj>cego ikonC za przejaw ogól-

nej, sofi jnej natury Wwiata. Estetyka Florenskiego jest wiCc 

czCWci> ogólnej teorii bytu, a wiCc metafi zyki. Zrozumie-

nie teorii sztuki Florenskiego wymaga znajomoWci jego 

teorii symbolu, a ta zakłada przyjCcie palamistycznego 

rozrócnienia istoty i energii. 

4. Teologia

Kluczowy problem z myWl> Florenskiego polega na jej 

stosunku do ortodoksji. Opinia polskich komentatorów 

skłania siC raczej do uznania jej prawosławnego charak-

85 J. KapuWcik, Sztuka jako poznanie i rozumienie cycia, op. cit., 

s. 62.
86 J. Kroczak, Ikona jako symbol wiecznoWci, w: K. Duda, T. Obo-

levitch (red.), Symbol w kulturze rosyjskiej, Kraków 2010, s. 263.
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teru. Nowosielski pisał o Filarze, ce stanowi on „summC 
teologiczn> prawosławia”87. Polscy teologowie prawo-

sławni skłonni s> nawet bronić ortodoksyjnoWci sofi olo-

gii, najbardziej podejrzanej czCWci nauki Florenskiego 

(zob. nicej, § 5). Pewne w>tpliwoWci miał KapuWcik, choć 
w jednym miejscu pisał, ce „dziCki niemu prawosławie 

uzyskało najpełniejsz> − od czasów Aleksieja Chomiako-

wa − podbudowC teologiczn>”88, to w innym stwierdzał, ce 

„przygl>daj>c siC całoWci dzieła trudno uznawać go za my-

Wliciela prawosławnego”89. Autor ten opisywał tec intere-

suj>c> rywalizacjC miCdzy wnukami Florenskiego, którzy 

zajmuj> siC popularyzacj> jego twórczoWci − Igumenem 

Andronikiem (Trubaczowem) i Pawłem Wasiljewiczem 

Florenskim90. Ten pierwszy, wysoki rang> duchowny 

prawosławny, podkreWla teologiczne w>tki w jego nauce 

i broni jego prawomyWlnoWci, ten drugi, przyrodoznawca 

z wykształcenia, kładzie nacisk na dalekie od ortodoksji 

zwi>zki dziadka z nurtem rosyjskiego kosmizmu91.

Co ciekawe, wWród polskich komentatorów czCsto 

pojawia siC przekonanie, ce wypowiedzi Florenskiego 

mocna uznać za wyraz WwiadomoWci katolickiej. Dobrym 

przykładem s> uwagi Pawła Lisickiego o Ikonostasie, 

który wprost utocsamiał prawosławny punkt widzenia 

z katolickim. „W myWli prawosławnej i, jak s>dzC, kato-

lickiej, ciało umocliwia kontemplacjC Wwiata duchowe-

87 J. Nowosielski, InnoWć prawosławia, Białystok 1998, s. 16. 
88 J. KapuWcik, Paweł Florenski i prawosławie, op. cit., s. 21.
89 J. KapuWcik, Dziedzictwo o. Pawła Florenskiego, op. cit., s. 48.
90 Ibidem. 
91 W Polsce o kosmizmie Florenskiego pisała bodaj tylko J. byli-

na-Chudzik, Człowiek jako faktor geologiczno-kosmiczny, czyli wielki 

comeback antropocentryzmu. Wstęp do problematyki rosyjskiego ko-

smizmu XIX i XX w., „Pressje” 2009/2010, nr 19.
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go”92. Mało tego, Lisicki sugerował, ce Florenski moce 

być sprzymierzeMcem obroMców tradycyjnej liturgii ka-

tolickiej93.

Wydaje siC, ce zwi>zki miCdzy fi lozofi > i teologi> u Flo-

renskiego wykraczały poza prosty fakt, ce autor ten zaj-

mował siC obiema tymi dziedzinami. W pewnym miejscu 

argumentowałem, ce fi lozofi a Florenskiego jest realizacj> 
oryginalnego rosyjskiego projektu „fi lozofi i teologicznej”, 

która polega na stosowaniu pojCć i aksjomatów teologicz-

nych do budowania teorii fi lozofi cznych94. RealizacjC tego 

projektu mocna dostrzec na przykład w teorii współistot-

noWci, sofi ologii i teorii imiesławia Florenskiego. W kac-
dej z tych dziedzin pewne intuicje teologiczne stanowi> 
podstawC dla rozwiniCcia ogólnych teorii fi lozofi cznych.

Elementy teologii Pawła Florenskiego były analizowa-

ne przez polskich teologów prawosławnych i katolickich. 

Dla tych pierwszych stanowiły one aródło inspiracji95, dla 

drugich − materiał dla badaM porównawczych96. Chciał-
bym dokładniej omówić dwie ksi>cki, reprezentatywne 

dla obu nurtów − Obietnicę Ojca H. Paprockiego i Homo 

creatus est o. Zdzisława Kijasa. 

92 P. Lisicki, Ikona, czyli okno. Kilka uwag o szkicach Pawła Flo-

renskiego, „Fronda” 1998, nr 11/12, s. 293.
93 Ibidem, s. 294–295.
94 P. Rojek, Rosyjski projekt fi lozofi i teologicznej, w: T. Obolevitch, 

W. Kowalski (red.), Rosyjska metafi zyka religijna, Tarnów 2009. 
95 Zob. np. J. Anchimiuk J. (bp Jeremiasz), Aniołów sądzić będzie-

my. Elementy antropologii i angelologii w pierwszym liWcie Ww. Aposto-

ła do Koryntian, Warszawa 1981; H. Paprocki, Obietnica Ojca, op. cit.
96 Zob. np. W. Hryniewicz, Współczesna antropologia prawosław-

na, „Analecta Cracoviensa” 1972, nr 4; Z. Kijas, Homo creatus est. 

Ekumeniczne studium antropologii Pawła A. Florenskiego (†1937) 

i Hansa Ursa von Balthasara (†1988), Kraków 1996; Z. Kijas, Maryja 

w tajemnicy Wcielenia w Wwietle antropologii trynitarnej Pawła Flo-

renskiego, „Salvatoris Mater” 2000, nr 1.
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Jedn> z inspiracji Obietnicy Ojca, głoWnej pracy pra-

wosławnego duchownego ks. Paprockiego, opubliko-

wanej pierwotnie po francusku w 1978 roku97, stanowiła 

pneumatologia Florenskiego. Zwracał on uwagC na zaska-

kuj>ce milczenie KoWcioła o Duchu VwiCtym, zarówno 

w teologii, jak i w liturgii. Na przykład w tekstach WwiCta 

Zesłania Ducha VwiCtego w ogóle nie ma modlitw skiero-

wanych wprost do Ducha98. Florenski tłumaczył to milcze-

nie stopniowym objawianiem siC Trzeciej Osoby Trójcy 

VwiCtej. Według niego mocna mieć nadziejC na nadejWcie 

epoki, w której Duch objawi siC w pełniejszy sposób. 

O bliskoWci tego objawiania miała Wwiadczyć aktywnoWć 
WwiCtych starców, ale tec pewne idee pojawiaj>ce siC we 

współczesnej nauce (chodzi w szczególnoWci o prace tzw. 

moskiewskiej szkoły matematycznej, w której udzielał siC 
sam Florenski). Paprocki podejmuje tC myWl, wskazuje 

jednak, ce obecnoWć Ducha w KoWciele ma charakter stały, 

lecz kenotyczny. Podobnie jak Chrystus na ziemi ukrywał 
swoj> chwałC, tak Duch w KoWciele ukrywa swoj> osobC. 
W ten sposób mocna tłumaczyć wskazane przez Floren-

skiego osobliwoWci liturgiczne. „Pozorna tajemnica pole-

ga na tym, ce KoWciół modli siC nie do Ducha VwiCtego, 

ale z Duchem i w Duchu VwiCtym”99. Na ukryt> obecnoWć 
Ducha mocna natrafi ć w kacdym aspekcie cycia KoWcioła, 

w pełni jednak objawi siC on w przyszłym wieku. Paproc-

ki nawi>zuje takce do sformułowanej przez Florenskiego 

idei tocsamoWci Ducha VwiCtego i Królestwa Bocego oraz 

do jego „Wmiałej myWli”, ce hipostatycznym obrazem Du-

cha VwiCtego jest Matka Boca100. 

97 H. Paprocki, Obietnica Ojca, op. cit.
98 P. Florenski, Filar i podpora Prawdy, op. cit., s. 101–102.
99 H. Paprocki, Obietnica Ojca, op. cit., s. 109.
100 Ibidem, s. 94, zob. takce s. 91. 
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Nalecy zwrócić uwagC, ce ksi>cka Paprockiego stanowi 

próbC wł>czenia do głównego nurtu współczesnej teologii 

prawosławnej elementów nauki Florenskiego i Sergiusza 

Bułgakowa, która czCsto jest ignorowana, lekcewacona 

lub wprost odrzucana przez zwolenników neopatrystycz-

nej syntezy101. Jest to szczególnie wacne, jeWli weamie siC 
pod uwagC, ce praca Paprockiego powstała w paryskim In-

stytucie Teologicznym Ww. Sergiusza, to znaczy w centrum 

Wwiatowej neopatrystyki. 

Krakowski franciszkanin o. Kijas102 podj>ł próbC po-

równania teologicznej antropologii Florenskiego i Han-

sa Ursa von Balthasara. Jego ksi>cka Homo creatus est 

utrzymana jest „w klimacie poszukiwaM jednoWci” miCdzy 

Wschodem a Zachodem, a jej głównym celem jest poka-

zanie „zasadniczej jednoWci obydwu wielkich tradycji teo-

logicznych w tak bardzo wacnej kwestii, jak> jest czło-

wiek”103. Poniewac jest to jedna z dwóch polskich ksi>cek 

o Florenskim, nalecy poWwiCcić jej szczególn> uwagC. 
Autor wskazuje przede wszystkim na pewne podobieM-

stwa biografi i Florenskiego i von Balthasara. Choć jego 

101 Zob. Ł. Leonkiewicz, Symbolizm Pawła Florenskiego a synteza 

neopatrystyczna, w: K. Duda, T. Obolevitch (red.), Symbol w kulturze 

rosyjskiej, op. cit. 
102 Z. Kijas, Homo creatus est, op. cit. Ksi>ckC tC poprzedziła seria 

prac autora poWwiCconych antropologii Florenskiego: Dieu mesure de 

l’homme selon Paul A. Florensky. Esquisse d’une anthropologie théan-

drique orthodoxe, Louvain-La-Neuve 1990; Jesus-Christ. L’image et 

l’idée de l’être humain selon Paul A. Florensky, „Miscellanea Fran-

cescana” 1991, nr 91; Człowiek „obrazem i podobieMstwem” Boga 

w prawosławnej teologii Pawła Florenskiego, „W Nurcie FranciszkaM-
skim” 1995, nr 4; Tajemnica krzyca w teologii H. Ursa von Balthasara 

i P. Florenskiego, w: Z. Kijas (red.), Teologia krzyca. Materiały z sym-

pozjum, które odbyło się 5 maja w Wycszym Seminarium Duchownym 

OO. Franciszkanów w Krakowie, Kraków 1994.
103 Z. Kijas, Homo creatus est, op. cit., s. 28, 23. 
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twierdzenie, ce s> one „uderzaj>ce”104, wydaje siC nieco 

przesadzone, faktycznie obaj teologowie mieli niezwy-

kle szerokie horyzonty, zajmowali siC sztuk>, zrezygno-

wali z cycia zakonnego, a atmosfera w przedrewolucyj-

nej Moskwie, która ukształtowała Florenskiego, mogła 

przypominać nastroje w przedwojennym Wiedniu, gdzie 

studiował von Balthasar. Kijas przywi>zuje duc> wagC 
do wspólnego dla obu teologów doWwiadczenia przyjaa-
ni i WwiCtoWci. W wypadku Florenskiego była to opisana 

w Soli ziemi zacyłoWć ze starcem Izydorem, a w wypad-

ku von Balthasara − przyjaaM z mistyczk> Adrienne von 

Speyer105. DoWwiadczenia te miały stać siC podstaw> ich 

teologii, a w szczególnoWci główn> inspiracj> antropologii. 

Kijas argumentuje przede wszystkim, ce obaj teologo-

wie dysponowali „bardzo zbliconym, jeWli nie identycz-

nym” rozumieniem człowieka106. Dla obu autorów czło-

wiek jest zasadniczo „bytem dla”, realizuje siC w relacjach 

z innymi, jego normalnym sposobem egzystencji jest 

„ekstaza”. Obaj rozumieli miłoWć w sposób ontologicz-

ny, jako rezygnacjC z własnej substancjalnoWci i przyjCcie 

relacyjnego sposobu istnienia. „Zarówno jeden, jak drugi 

przyznawali zgodnie, ce byt cyje w prawdzie pod warun-

kiem trwania w otwarciu siC na inne podmioty, na drugich. 

Obok tego jasnego stwierdzenia pozostaj>, oczywiWcie, 

rócnice w odcieniach, w rozkładaniu akcentów i w rady-

kalizmie stwierdzeM: homoousios – współistotnoWć Flo-

renskiego i Teilnhame, dialog − relacja von Balthasara”107. 

104 Ibidem, s. 31.
105 Ibidem, s. 130, 228; warto zaznaczyć, ce Florenski był takce 

duchowym przyjacielem S. Bułgakowa, zob. M. Chiaia, F. Incam-

po, Historie wielkich duchowych przyjaani, przeł. A. Paleta, Kraków 

2008. 
106 Z. Kijas, Homo creatus est, op. cit., s. 37.
107 Ibidem, s. 173.
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Kijas sugeruje, ce podobieMstwo obu koncepcji wynika 

z tocsamoWci aródeł ich inspiracji − Ewangelii Ww. Jana 

i dziedzictwa patrystycznego108. 

Przy okazji Kijas wskazuje na aktualnoWć myWli Floren-

skiego. Z jednej strony przedstawia podobieMstwa miCdzy 

jego nauk> a fi lozofi > dialogu109 i egzystencjalizmem110. 

Z drugiej strony pokazuje, ce „dociekania Florenskiego 

na temat osobowo-twórczej roli miłoWci odpowiadaj> na 

najgłCbsze niepokoje naszych współczesnych”, pozwalaj> 
bowiem na „wyleczenie współczesnej kultury z dracni>-
cej j> nihilistycznej neurozy, kultury łapczywej i całosnej 

szczCWliwoWci”111. 

Koncepcja człowieka Florenskiego i von Balthasara 

jest ekumeniczna w dwóch sensach. Po pierwsze, moce 

stanowić podstawC porozumienia miCdzy chrzeWcijanami 

Wschodu i Zachodu, po drugie − wskazuje na koniecznoWć 
wyjWcia podmiotu w stronC wspólnoty, otwarcia i przyjC-
cia innego. Dlatego właWnie odkrycie tego „blianiaczego 

podobieMstwa” było dla autora „czymW zaskakuj>cym 

i radosnym zarazem, poniewac WwiadomoWć jednocz>ce-

go działania w nas Ducha Chrystusa jest zawsze radoWci> 
i aródłem optymizmu”112.

Wydaje siC, ce wybór Florenskiego na patrona ekume-

nizmu jest doWć karkołomny. Przede wszystkim z pew-

noWci> nie mocna − jak czyni to Kijas − uznać go za 

„najbardziej reprezentatywnego teologa” KoWcioła pra-

wosławnego113. Od pocz>tku jego ortodoksyjnoWć była 

podawana w w>tpliwoWć przez braci w wierze, a obecnie 

108 Ibidem, s. 294.
109 Ibidem, s. 74.
110 Ibidem, s. 59, 156, 158.
111 Ibidem, s. 178.
112 Ibidem, s. 24.
113 Ibidem, s. 24.

Księga1.indb   233Księga1.indb   233 2012-06-05   15:01:552012-06-05   15:01:55



234 Polskie badania fi lozofi i rosyjskiej

im lepiej znane s> jego pisma, tym wiCcej ma on prze-

ciwników, budowanie dialogu na podstawie jego teologii 

moce wiCc przynieWć skutki odwrotne od zamierzonych. 

Co wiCcej, wydaje siC, ce sam Florenski − w przeciwieM-
stwie na przykład do Bułgakowa − był jak najdalszy od 

ekumenicznego entuzjazmu. Wbrew temu Kijas sugero-

wał, ce był on nastawiony „bardzo ekumeniczne”114, mało 

tego, według niego „Florenski jest widocznym znakiem 

nadchodz>cej jednoWci wWród chrzeWcijan”115. Wbrew su-

gestii Kijasa116 Florenski nie uznawał wcale Chomiako-

wa za swojego mistrza, a jego ostry atak na eklezjologiC 
Chomiakowa mógł nawet przyczynić siC do zatrzymania 

jego procesu kanonizacyjnego. Wreszcie w analizowanej 

przez Kijasa antropologii Florenskiego jest wiele doWć 
kontrowersyjnych twierdzeM, które pozostały nie zanali-

zowane. Florenski twierdził na przykład wprost, ce ter-

miny „natura” i „hipostaza” s> synonimami, ce człowiek 

moce stać siC dosłownie numerycznie tocsamy z innym 

człowiekiem, lub ce ten sam człowiek moce być zarazem 

zbawiony i potCpiony117. Tezy te prima facie wydaj> siC 
wymagać jakiegoW komentarza i chyba trudno dla nich 

znaleać odpowiedniki w nieco bardziej przewidywalnej 

teologii von Balthasara. 

Warto jeszcze zwrócić uwagC, ce obecnie coraz wiCcej 

autorów w Rosji i na Wwiecie uwaca, ce antropologia Flo-

renskiego prowadzi do pewnych trudnoWci. W Polsce Ka-

puWcik zauwaca, ce nie ma u niego refl eksji egzystencjal-

nej, rozwacaM o wolnoWci i o tragicznej sytuacji człowieka. 

Widać to szczególnie w teorii sztuki Florenskiego, która 

114 Ibidem, s. 49.
115 Ibidem, s. 183.
116 Z. Kijas, Homo creatus est, op. cit., s. 125.
117 P. Florenski, Filar i podpora Prawdy, op. cit., s. 49, 67, 175. 
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całkowicie wyklucza jak>kolwiek prawdziw> indywidual-

n> twórczoWć (zob. wycej, § 3)118. KapuWcik w>tpi nawet, 

czy Florenski zasługuje na miano personalisty, jakim ob-

darza go Igumen Andronik. „W pogl>dach Florenskiego − 

pisze − nie ma traktowania osoby jako autonomicznego 

bytu”119. Jest tak dlatego, ce „pojedynczy człowiek w na-

uce Rosjanina nie istnieje w wymiarze wolnoWci, postCpku, 

sensu cycia, w indywidualnym doWwiadczeniu, lecz w sfe-

rze wycszego, głCbszego czy transcendentnego sensu”120. 

Nadmiar transcendentnego sensu okazuje siC − według 

KapuWcika − groany dla wolnoWci człowieka. „W zawiłej 

sofi ologicznej koncepcji niknie człowiek jako konkretna 

indywidualnoWć”121. 

5. Sofi ologia i teoria idei 

Polacy maj> długie tradycje badania sofi ologii. Obszer-

n> analizC krytyczn> tej doktryny napisał jeszcze przed 

wojn> ks. Antoni Pawłowski122. Choć jego artykuł po-

WwiCcony był przede wszystkim nauce Sołowjowa, autor 

w kilku miejscach wspominał tec Florenskiego. O jego 

sofi ologii pisali wspomniani polscy popularyzatorzy 

myWli Florenskiego, Nowosielski i Panas123. Ten ostat-

ni uznawał Sofi C za poszukiwany przez Junga czwarty 

element dopełniaj>cy TrójcC VwiCt>. Sofi ologia Floren-

118 J. KapuWcik, Sztuka jako poznanie i rozumienie cycia, op. cit., 

s. 54.
119 J. KapuWcik, Sens cycia, op. cit., s. 212.
120 Ibidem, s. 214.
121 J. KapuWcik, Między dyskursem…, op. cit., s. 37
122 A. Pawłowski, Sofi ologia Włodzimierza Sołowiewa, „Collecta-

nea Theologica” 1937, nr 18.
123 J. Nowosielski, InnoWć prawosławia, op. cit., s. 142–143; W. Pa-

nas, Sztuka jako ikonostas, op. cit., s. 211.
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skiego doczekała siC kilku głCbszych teologicznych i fi -

lozofi cznych analiz124.

Jednym z głównych problemów nauki o m>droWci Bo-

cej jest kwestia jej ortodoksyjnoWci. Temat ten wywołuje 

gwałtowne spory wWród komentatorów Florenskiego125. 

Jak siC zdaje, Polacy zasadniczo broni> chrzeWcijaMskiego 

charakteru sofi ologii. Wybitny polski teolog prawosławny 

ks. Jerzy Klinger bronił tej doktryny w wersji Sołowjo-

wa, wspominaj>c tec o wersji Florenskiego126. ObronC tC 
kontynuował ks. Paprocki, uczeM i ziCć Klingera. Paprocki 

argumentował, ce sofi ologia Florenskiego jest zasadniczo 

nauk> fi lozofi czn>, a nie teologiczn> i jako taka nie pod-

lega ocenie doktrynalnej127. Ponadto wskazywał, ce na-

wet jeWli aródła nauki o Sofi i s> pozakoWcielne, to sama 

ta nauka moce zostać wł>czona do kontekstu koWcielne-

go. „Według potocznej opinii Sołowjow, jak i Fłorenski 

oraz Bułgakow, budowali systemy fi lozofi czne oderwane 

od nauki KoWcioła, byli romantycznymi marzycielami. 

Oznacza to, ce Ww. Atanazy Wielki, ojcowie kapadoccy, 

Ww. Maksym Wyznawca i inni, byli równiec marzyciela-

mi i ich głos nie jest autentycznym Wyznaniem Wiary”128. 

O prawosławnym charakterze nauki o Sofi i przekonany 

jest tec KapuWcik. Jego zdaniem Florenski „sw> sofi olo-

giC […] sformułował w bezpoWredniej bliskoWci tradycji 

124 Z. Kijas, La sophiologie de Paul A. Florensky, „Ephimeri-

des Theologicae Lovanienses” 1991, nr LXVII; J. KapuWcik, Omnia 

coniungo. Kategoria Sofi i w metafi zyce Pawła Florenskiego, „Slavia 

Orientalis” 2001, nr L.; ぢ. づÜñ¡, でÜâó　 ó äëÜß¿ñ½í ÜÖóçñëïí¿óú, w: 

ゑ. ぞ. ぢÜëÜï (red.), でÜâóÜ¿ÜÇó　, ぜÜï¡çí 2010.
125 J. KapuWcik, Omnia coniungo, op. cit., s. 40. 
126 J. Klinger, O istocie prawosławia. Wybór pism, Warszawa 1983, 

s. 181–208, 270–302.
127 H. Paprocki, Obietnica Ojca, op. cit., s. 200–201.
128 Ibidem, s. 207.
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prawosławnej i w oparciu o idee platonizmu, niesprzeczne 

z ortodoksj> i stanowi>ce dlaM podstawC nauki prawosła-

wia”129. 

KapuWcik zwracał kilkukrotnie uwagC na charaktery-

styczn> ewolucjC pogl>dów Florenskiego. Tylko we wcze-

snej fazie Sofi a stanowiła centraln> kategoriC jego meta-

fi zyki, wyjaWniaj>c> jednoWć Wwiata i Boga. Po publikacji 

Filaru Florenski w zasadzie przestał siC do niej odwoły-

wać. KategoriC Sofi i zast>piła kategoria symbolu130. „Uj-

muj>c rzecz najkrócej, myWl Florenskiego ewoluowała od 

sofi ologii ku symbolizmowi”131. 

W pracy でÜâó　 ó äëÜß¿ñ½í ÜÖóçñëïí¿óú132 starałem 

siC przedstawić systematyczn> interpretacjC sofi ologii 

jako stanowiska w metafi zycznym sporze o uniwersalia. 

Florenski okreWla Sofi C jako ideC Wwiata133. Aby wyjaWnić 
charakter Sofi i, nalecy wiCc odwołać siC do teorii idei Flo-

renskiego, któr> najpełniej sformułował w Sensie ideali-

zmu. Sofi a okazuje siC najwycsz>, to znaczy najogólniej-

sz> i najbardziej konkretn> ide>. Teoria idei Florenskiego, 

do której nalecy sofi ologia, okazuje siC być bliska teorii 

konkretnych uniwersaliów sformułowanej przez Hegla 

i jego uczniów134. W innym miejscu wskazywałem podo-

bieMstwa teorii uniwersaliów Florenskiego do pewnych 

129 J. KapuWcik, Sens cycia, op. cit., s. 197.
130 J. KapuWcik, Omnia coniungo, op. cit.; J. KapuWcik, Sens cycia, 

op. cit., s. 197; idem, Dziedzictwo o. Pawła Florenskiego, op. cit., s. 48.
131 J. KapuWcik, Omnia coniungo, op. cit., s. 43.
132 ぢ. づÜñ¡, でÜâó　 ó äëÜß¿ñ½í ÜÖóçñëïí¿óú, op. cit.
133 P. Florenski, Filar i podpora Prawdy, op. cit., s. 262.
134 P. Rojek, Sens idealizmu według Pawła Florenskiego, op. cit., 

s. 131; ぢ. づÜñ¡, でÜâó　 ó äëÜß¿ñ½í ÜÖóçñëïí¿óú, op. cit., s. 179; zob. 

M. Łosski, Historia fi lozofi i rosyjskiej, przeł. H. Paprocki, KCty 2000, 

s. 143.
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koncepcji Quine’a i póanego Wittgensteina135. Wydaje siC 
wiCc, ce sofi ologia, choć wyrosła na gruncie teologicz-

nym, moce z powodzeniem być rozwacana jako teoria fi -

lozofi czna. Z tego wzglCdu nalecy ona do nurtu „fi lozofi i 

teologicznej”136. 

6. Imiesławie i symbolizm 

Teoria jCzyka, czy szerzej − teoria symbolu Florenskiego 

stanowi chyba najcenniejsz> i najtrudniejsz> czCWć jego 

dziedzictwa. Polscy autorzy zdaj> siC dostrzegać jej wagC, 
gdy stwierdzaj>, ce Florenski był prekursorem fenomeno-

logii, semiotyki137 czy hermeneutyki138, i gdy zestawiaj> 
go z Husserlem, Wittgensteinem i Bergsonem139. Zarazem 

jednak trudno znaleać w polskich pracach zadowalaj>ce 

wyjaWnienie teorii Florenskiego. KapuWcik wyznał w pew-

nym miejscu: „Wydaje siC, ce zrozumienie fi lozofi i jCzyka 

Florenskiego nast>pi najpewniej w XXI wieku…”140 

Filozofi i jCzyka Florenskiego poWwiCcona jest (w poło-

wie) ksi>cka Pilarczyk141. Niezwykle cenna jest jej rekon-

strukcja budowy słowa według Florenskiego142. Pilarczyk 

zwraca uwagC na wystCpuj>c> u niego somatyzacjC jCzy-

ka. Florenski pojmował słowa jako organizmy, posiadaj>-

135 P. Rojek, Sens idealizmu według Pawła Florenskiego, op. cit., 

s. 136–137.
136 P. Rojek, Rosyjski projekt fi lozofi i teologicznej, op. cit., s. 37–40.
137 J. KapuWcik, Sens cycia, op. cit., s. 204.
138 E. Pilarczyk, Metamorfozy słowa, op. cit., s. 9.
139 J. KapuWcik, Sens cycia, op. cit., s. 204.
140 Ibidem, s. 214.
141 E. Pilarczyk, Metamorfozy słowa, op. cit.
142 O teorii słowa pisał tec w Polsce Eugeniusz Czaplejewicz, Bu-

dowanie słowa Pawła Florenskiego, w: E. Czaplejewicz, E. Kasperski 

(red.), Koncepcje słowa, Warszawa 1991. 
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ce swój szkielet, ciało i duszC. Szkieletem słowa jest fo-

nem, ciałem − morfem, a dusz> − sem. Autorka analizuje 

kontekst teorii Florenskiego − fi lozofi C jCzyka Wilhelma 

Humboldta i koncepcje Aleksandra Potiebni. NastCpnie 

wskazuje, ce te trzy pojCcia koreluj> z trzema władzami 

człowieka − zmysłami, rozs>dkiem i rozumem oraz z trze-

ma oWrodkami − ciałem, dusz> i duchem143. Wydaje siC, ce 

podział na rozs>dek i rozum − wbrew sugestiom autorki − 

nie musi mieć w tym wypadku korzeni patrystycznych, 

lecz moce pochodzić po prostu od Kanta i Hegla. Pilarczyk 

omawia takce zasady imiesławia, czy − jak woli pisać − 

onomolatrii Florenskiego144. Choć wspomina o zwi>zkach 

imiesławia z palamizmem, rozrócnienie energii i istoty nie 

jest u niej eksplanansem formuły imiesławia145. 

Na kluczowy charakter kategorii symbolu w fi lozofi i 

Florenskiego zwraca uwagC Lidia Macheta146. Jak wska-

zuje, kategoria ta jest obecna nawet w tych pismach Flo-

renskiego, które nie dotycz> wprost symboli. „U podstaw 

rozpatrywanych przez Florenskiego zjawisk zawsze daje 

siC dojrzeć symbol, jako ich najbardziej fundamentalny 

aspekt, jako ich właWciwa natura”147. Macheta zwraca uwa-

gC na uniwersalny charakter kategorii symbolu. Symbol 

jest jednoWci> zjawiska i idei, wobec tego kacdy przedmiot 

i cały Wwiat jako całoWć jest symbolem. Najdoskonalszym 

symbolem w tym rozumieniu jest Chrystus, bCd>cy hipo-

statycznym poł>czeniem Boskiej i ludzkiej natury. Autor-

ka wskazuje na rócnicC w sposobie rozumienia zjawiska 

143 E. Pilarczyk, Metamorfozy słowa, op. cit., s. 127.
144 Ibidem, s. 193–212.
145 Ibidem, s. 198.
146 L. Macheta, Pasja jednoWci, czyli symbolizm o. Pawła Floren-

skiego, w: L. Suchanek (red.), Wizja człowieka i Wwiata w myWli rosyj-

skiej, Kraków 1998.
147 Ibidem, s. 111.
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przez Kanta i Florenskiego i przywołuje rozrócnienie na 

istotC i energiC, lecz nie odwołuje siC do kontekstu pala-

mistycznego. 

Kompetentne przedstawienie teorii jCzyka Florenskie-

go mocna znaleać w artykule byliny-Chudzik148. Autorka 

zwraca uwagC, ce dla Florenskiego słowo nie jest najwyc-
szym rodzajem symbolu. PierwszeMstwo maj> dla niego 

obrazy, konceptualizacja jest bowiem wtórna wobec na-

ocznoWci. bylina-Chudzik korzysta tec z wprowadzonej 

przez LudmiłC Gogotiszwili idei „rytmicznej adekwacji”. 

„U Florenskiego poznanie wychodzi z samego przedmio-

tu, [...] którego struktura (rytm, wewnCtrzne cycie) jest za-

chowana w słowie”149.

Łukasz Leonkiewicz sformułował niedawno kilka 

krytycznych uwag pod adresem teorii symbolu Floren-

skiego150. Według niego u Florenskiego nie jest mocliwe 

nawi>zanie bezpoWredniego kontaktu z Bogiem, poniewac 
poznanie zawsze jest zapoWredniczone przez symbole. 

„Przecycie symbolu nie jest równoznaczne z przecyciem 

samej rzeczywistoWci duchowej, ci>gle bCd>cej za zasłon> 
symbolu, za któr> Stwórca pozostaje niedostrzecony i nie-

poznany”151. Zdaniem autora, Florenski nie uwzglCdnił 
palamistycznego dyskursu istoty energii, który pozwala 

na nawi>zanie przez człowieka bezpoWredniego stosunku 

z Bogiem152. Z tego wzglCdu Florenski „mimo swej ory-

ginalnoWci nie przekracza dotychczasowego sposobu mó-

148 J. bylina-Chudzik, Metafi zyka imienia o. Pawła Florenskiego, 

op. cit. 
149 Ibidem, s. 175–176.
150 Ł. Leonkiewicz, Symbolizm Pawła Florenskiego a synteza neo-

patrystyczna, op. cit. 
151 Ibidem, s. 247.
152 Ibidem, s. 251.
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wienia o Bogu”153. Doktryna Palamasa stała siC podstaw> 
teologii „neopatrystycznej syntezy”, która lepiej nadaje 

siC do analizy doWwiadczenia prawosławnego nic symbo-

lizm Florenskiego154. 

Wydaje siC, ce krytyka Leonkiewicza wynika z niepo-

rozumienia. Teoria symboli Florenskiego opiera siC wła-

Wnie na palamistycznym rozrócnieniu istoty i energii. Flo-

renski wczeWniej nic „neopatryWci” przyswoił sobie naukC 
Palamasa i zastosował j> do analizy imiesławia. Energie 

przedmiotu s> symbolami istoty, symbolem moce być tec 
istota posiadaj>ca wspólne energie z inn> istot>, wiCc ob-

cuj>c z symbolami kontaktujemy siC z samymi przedmio-

tami155. Na odejWciu od rozumienia symbolu jako zasłony 

polega sama istota rozwi>zania Florenskiego. Zarzut Le-

onkiewicza wydaje siC wiCc bezzasadny.

Wpływu Palamasa na Florenskiego zdaje siC takce nie 

doceniać KapuWcik. Zwraca on co prawda uwagC, ce Flo-

renski korzysta z pojCcia energii, s>dzi jednak, ce nie czy-

ni z niego właWciwego ucytku. „Kategoria energii pozwala 

powi>zać myWl fi lozofa rosyjskiego ze Ww. Grzegorzem 

Palamasem, jakkolwiek «metafi zyka konkretna», bCd>ca 

systemem fi lozofi cznym WciWle opartym na platonizmie 

(a jego zasad> jest dualizm), wi>ce siC z hezychazmem 

teologa bizantyjskiego, pragn>cego przełamać dualizm 

platoMski, doWć luano”156. Wbrew temu nalecy z naciskiem 

stwierdzić, ce według Florenskiego platonizm nie był 
dualizmem, a palamizm stanowił jego naturalne rozwi-

153 Ibidem, s. 243.
154 Ibidem, s. 252.
155 Zob. P. Florenski, Sens idealizmu, op. cit., s. 135–136; P. Ro-

jek, Imiesławie i problem konstytucji, w: K. Duda, T. Obolevitch (red.), 

Symbol w kulturze rosyjskiej, op. cit., s. 56.
156 J. KapuWcik, Sens cycia, op. cit., s. 206.
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niCcie157. Niezalecnie od tego, czy twierdzenie to jest hi-

storycznie poprawne, rzuca Wwiatło na sposób rozumienia 

platonizmu przez samego Florenskiego. Na odejWciu od 

dualizmu polega sama istota jego fi lozofi i. 

W swojej pracy Imiesławie i problem konstytucji158 

starałem siC zrekonstruować teoriC symbolu Florenskie-

go jako ogóln> teoriC ontologiczn>. Jednym z zastosowaM 
tej teorii moce być rozwi>zanie znanego we współczesnej 

fi lozofi i analitycznej problemu konstytucji. Problem ten 

dotyczy statusu bytów pochodnych, konstytuowanych 

przez bardziej pierwotne elementy. Florenski jawi siC 
jako obroMca realnoWci tego, co konstytuowane. Zgodnie 

z jego pogl>dem, to, co konstytuuj>ce jest tym, co kon-

stytuowane, choć to, co konstytuowane nie jest tym, co 

konstytuuj>ce. W pracy tej zwróciłem tec uwagC na ist-

nienie dwóch rodzajów symboli u Florenskiego: „ener-

getycznych” (energia symbolizuje swoj> istotC) i „syner-

getycznych” (energia istoty jednego przedmiotu „zrasta 

siC” z energi> istoty drugiego przedmiotu i symbolizuje tC 
istotC)159. Przy okazji zaproponowałem pewn> poprawkC 
formalizacji zasady imiesławia, któr> przedstawił Floren-

ski. W tej perspektywie symbolizm Florenskiego stanowi 

kolejny przykład realizacji programu rosyjskiej „fi lozofi i 

teologicznej”160. 

Mój artykuł wywołał polemikC ze strony Strachow-

skiego161. Krytykował on moje poprawki do formuły Flo-

renskiego, zastosowanie zasad imiesławia do problemu 

konstytucji i zarzucił mi herezjC monofi zytyzmu. Próbo-

157 P. Florenski, Sens idealizmu, op. cit., s. 151, 154.
158 P. Rojek, Imiesławie i problem konstytucji, op. cit.
159 Ibidem, s. 56.
160 P. Rojek, Rosyjski projekt fi lozofi i teologicznej, op. cit., s. 40–43.
161 B. Strachowski, Uwagi na marginesie artykułu Pawła Rojka 

„Imiesławie i problem konstytucji”, „Logos i Ethos” 2010, nr 29.
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wałem odpowiedzieć Strachowskiemu w kolejnym arty-

kule broni>c swoich poprawek, wykazuj>c bezzasadnoWć 
jego krytyki i oczyszczaj>c siC z zarzutu herezji162. Czy mi 

siC to udało, pozostawiam os>dowi czytelników i VwiCtej 

Inkwizycji. 

Wielkie znaczenie dla zrozumienia fi lozofi i jCzyka Flo-

renskiego ma znakomita praca s. Teresy Obolevitch po-

WwiCcona koncepcji symbolu Aleksego Łosiewa163. MyWl 
Łosiewa, a zwłaszcza jego teoria imiesławia, była bardzo 

zalecna od myWli Florenskiego, co przyznawali zreszt> 
obaj fi lozofowie, niektóre prace pisz>c nawet wspólnie164. 

Analiza teorii symbolu Łosiewa jest wiCc zarazem ana-

liz> teorii Florenskiego. Obolevitch starannie analizu-

je starocytne i patrystyczne aródła imiesławia i omawia 

bizantyjskie spory wokół kultu ikon i praktyki hezycha-

zmu. Kontynuacj> tych kontrowersji był XIX-wieczny 

spór o charakter imienia Bocego, w który zaangacowali 

siC fi lozofowie rosyjscy. Paweł Florenski był – jak pi-

sze Obolevitch − „mózgiem” i „ideowym przywódc>” 

ruchu onomatodoksów165. Warto zwrócić uwagC na wac-
ne spostrzecenie krakowskiej badaczki dotycz>ce relacji 

palamizmu i platonizmu. Florenski czCsto sugerował, ce 

odrócnienie istoty i energii odpowiada rozrócnieniu idei 

i zjawiska. Wbrew temu Obolevitch wskazuje ce, palami-

stycznej istocie odpowiada nie platoMska idea, lecz raczej 

platoMskie Jedno, idea bowiem jest kategori> wyrazu, a nie 

tego, co wyracane166. Autorka wskazuje takce na charak-

162 P. Rojek, Imiesławie i problem konstytucji raz jeszcze. Odpo-

wieda Bogdanowi Strachowskiemu, „Logos i Ethos” 2010, nr 29. 
163 T. Obolevitch, Od onomatodoksji do estetyki. Aleksego Łosiewa 

koncepcja symbolu. Studium historyczno-fi lozofi czne, Kraków 2011. 
164 Ibidem, s. 57; M. Hagemeister, op. cit., s. 278; 
165 T. Obolevitch, Od onomatodoksji do estetyki, op. cit., s. 36.
166 Ibidem, s. 138. 
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terystyczn> rócnicC miCdzy pogl>dami Łosiewa a Flo-

renskiego. O ile Łosiew utocsamiał z energi> przedmiotu 

„wewnCtrzn>” stronC słowa (znaczenie, sens), o tyle Flo-

renski był skłonny utocsamiać z ni> takce „zewnCtrzn>” 

stronC słowa (brzmienie, kształt grafi czny)167. „Magiczne” 

stanowisko Florenskiego jest o wiele bardziej radykalne, 

prowokacyjne, ale tec trudniejsze do obrony. 

ZakoMczenie

Trudno oprzeć siC wraceniu, ce nieraz stosunek polskich 

autorów do Florenskiego przypomina jego stosunek do 

Polski. Chcemy dostrzegać w nim nieomylnego geniu-

sza, nieskazitelnego WwiCtego, wielkiego przedstawiciela 

odwiecznej rosyjskiej m>droWci i prawosławnego Ojca 

KoWcioła, a zamiast tego natykamy siC na elementarne 

błCdy w formułach, zaskakuj>c> małodusznoWć, zachodnie 

wpływy i heterodoksyjne w>tki. S>dzC, ce Florenski rze-

czywiWcie był genialny, WwiCty, rosyjski i prawosławny, ale 

był tec człowiekiem z krwi i koWci. Najlepsz> rzecz>, jak> 
mocemy dla niego zrobić, to zajmować siC nim powacnie 

i krytycznie. 

KilkanaWcie lat po swojej wizycie w Białymstoku 

Florenski znalazł siC w łagrze na Sołowkach. Co cieka-

we, w jego pismach z tego okresu takce mocna znaleać 
polskie w>tki − w jednym z listów polecał swojej córce 

Oldze lekturC Faraona Bolesława Prusa168. Być moce 

s>dził, ce lektura tej ksi>cki pozwoli jej pomóc w zrozu-

mieniu radzieckiej rzeczywistoWci. W innym liWcie gorzko 

stwierdził: „Nie jestem nawet przekonany, czy moje myWli 

167 Ibidem, s. 174, 184–188, 208. 
168 ぢ. ぱ¿ÜëñÖï¡óú, でÜôóÖñÖó　 ç 4 öÜ½íê. ど. 4. ぢóïá½í ï がí¿-

ÖáñÇÜ ゑÜïöÜ¡í ó でÜ¿Üç¡Üç, ぜÜï¡çí 1998, s. 136. 
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bCd> zrozumiałe w przyszłoWci […]. Ostatecznie jednak 

cywiC radoWć myWl>c, ce gdy w przyszłoWci bCd> analizo-

wać moje myWli, to powiedz>: «Okazuje siC, ce w 1937 

roku jakiW N. wypowiadał te same myWli w staromodnym 

dla nas jCzyku». Być moce urz>dz> jeszcze jubileusz lub 

wieczór wspomnieM, którymi bCdC mógł siC pocieszyć”169. 

Historia okrutnie obeszła siC z tym wyj>tkowym człowie-

kiem. Historia fi lozofi i moce jednak wzi>ć odwet na histo-

rii politycznej i przywrócić myWl Florenskiego Wwiatowej 

fi lozofi i. Takce polscy badacze mog> wzi>ć udział w tej 

spóanionej walce z komunizmem. 

169 P. Florenski, Z listów obozowych, przeł. H. Paprocki, „Znak” 

1996, nr 8, s. 173.
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