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Idea wolności w myśli filozoficzno-estetycznej 

Michaiła Bachtina 

WSTĘP. MICHAIŁ BACHTIN NA TLE ROSYJSKIEGO RENESANSU RELIGIJNO-

FILOZOFICZNEGO 

Umieszczenie myśli filozoficzno-estetycznej Michaiła Bachtina na tle renesansu 

religijno-filozoficznego w Rosji jest decyzją nieco ryzykowną, ale, jak pokażemy za 

chwilę, możliwą do obrony. To prawda, że wspomniana epoka w rozwoju rosyjskiej 

kultury obejmuje okres, który w życiu rosyjskiego estetyka, teoretyka literatury i 

filozofa był raczej czasem studiów, inspiracji i lektur, kształtowania się jego 

pierwotnych zamysłów twórczych, jakie ujawniły się w pierwszych jego pracach, 

wychodzących już poza ramy czasowe renesansu kultury rosyjskiej. Ten okres 

przypada bowiem na lata 1900-1917, Bachtin natomiast pisze swoje pierwsze (i już 

dość dojrzałe) prace w latach 1918-22 (W stronę filozofii czynu) i w 1922-24 (Autor i 

Bohater w działalności estetycznej). Lecz, jak dobrze wiadomo, okres rozkwitu kultury 

rosyjskiej został przerwany sztucznie, co uniemożliwiło ostateczne wykrystalizowanie 

się nowej świadomości filozoficznej czy religijnej tego czasu. Podejmowane były, 

mimo ogromnych trudności, próby jego przedłużania czy to na wymuszonej emigracji 

(casus wygnania filozofów z ZSRR w 1922 r.), czy to nadal w samej Rosji, pomimo 

ogromnych zagrożeń dla samych twórców. Właśnie twórczość Bachtina jest 



przykładem tej drugiej postawy. Być może to właśnie jemu udało się zrealizować 

zadanie sformułowania jednej z form nowej świadomości rosyjskiej, nowego rodzaju 

humanizmu1 i nowego myślenia o człowieku, jakie przyświecało większości twórców 

pierwszych dwudziestu lat XX wieku w Rosji. 

Zaliczanie go do renesansu religijno-filozoficznego, a ściślej: jego kontynuacji, jest 

uzasadnione także z tej racji, że w swej twórczości najdonioślejszym zagadnieniem, 

poruszanym w różnych, nawet pozafilozoficznych kontekstach, uczynił problem 

wolności i związanej z nią odpowiedzialności człowieka. A wolność człowieka i 

społeczeństwa, zwłaszcza „nowe, neochrześcijańskie i personalistyczne z charakteru”, 

przez co lepsze od świeckiego, jej ujęcie, było centralną ideą tego okresu w kulturze 

rosyjskiej2. Złożyły się na ów fenomen różne przyczyny. One to wpłynęły też na 

powstanie ogólnego zjawiska kulturowego, nazwanego przez Mereżkowskiego „nową 

świadomością religijną”. Ta zaś była efektem spotkań filozoficzno-religijnych w 

Petersburgu, gromadzących świecką inteligencję i duchownych (od 1901 r.), na 

których dyskutowano rolę chrześcijaństwa w społeczeństwie, możliwości dalszej 

ewolucji chrześcijaństwa. Mereżkowski, Rozanow, Tiernawcew, Fiłosofow i inni 

aktywni uczestnicy posiedzeń próbowali dokonać modernizacji chrześcijaństwa. 

Analizowano też związki pomiędzy religią a kulturą, „duchem” a „ciałem”. „Duch” był 

generalnie zbiorczym pojęciem ogarniającym tematykę Kościoła, religii, kultury, a 

„ciało” –  tematykę społeczeństwa, narodu, życia ekonomicznego. Często 

przeciwstawiano sobie te zagadnienia, zapominając o filozofii wszechjedności 

Sołowjowa, patronującej tej epoce kulturowej. Jednakże renesans religijno-

filozoficzny nie sprowadzał się wyłącznie do „ nowej świadomości religijnej”, 

obejmował bowiem trzy różne nurty: rosyjską filozofię religijną (w czterech jej 

postaciach), idealistyczną filozofię akademicką (neokantyzm i inne) oraz 

                                                        
1 Taką tezę stawiam, określając stanowisko Bachtina mianem „humanizmu uczestniczącego”, w pracy 

doktorskiej pt. Filozofia moralna Michaiła Bachtina oraz w artykule pt. Humanizm uczestniczący Michaiła 
Bachtina, [w:] Humanizm. Tradycje i przyszłość, red. T. Szkołut, Lublin 2003. 

2 Właściwym twórcą i prorokiem nowego pojęcia wolności był F. Dostojewski. M. Bierdiajew, którego 
twórczość jest rozwinięciem tej idei (i którego nazwano „niewolnikiem wolności”), twierdził w swojej 
pracy Światopogląd Dostojewskiego, iż w gruncie rzeczy objaśnia tylko to, czego nauczył się od 
Dostojewskiego. Do określeń tej nowo pojętej wolności należały: jej bezgraniczność (każde 
ograniczenie wolności, choćby najmniejsze, odczuwane jest jako obraza godności osobowej), jej 
irracjonalność (nie tolerująca pęt logicznego myślenia), demoniczność (opętanie nieograniczonością 
wolności prowadziło do tragedii), chrystologiczność (jej prawdziwy wymiar można osiągnąć przez 
identyfikowanie się z Chrystusem), eschatologiczność (pełna wolność możliwa dopiero przy ponownym 
przyjściu Chrystusa). 



przezwyciężaną filozofię pozytywistyczną i marksistowską. Michaił Bachtin w sposób 

twórczy połączył akademickie wykształcenie neokantowskie (jako uczeń A. 

Wwiedienskiego) z inspiracjami pochodzącymi z Zebrań Filozoficzno-Religijnych, 

tworząc personalistyczną filozofię dialogu zapisaną w języku refleksji estetycznej. 

Przyjrzyjmy się zatem jego rozproszonym w różnych pracach uwagom na temat 

wolności. Dla uzyskania szerszego kontekstu umieszczamy jego refleksje na tle 

najbardziej typowych wypowiedzi z okresu renesansu religijno-filozoficznego. 

„WOLNOŚĆ OD” PRAW PRZYRODY W UJĘCIU BACHTINA 

Zagadnienie wolności, także i personalistycznej, rozpatrywane jest zazwyczaj na 

samym początku jako refleksja nad jej ograniczeniami zewnętrznymi, nad różnego 

rodzaju determinizmami, uniemożliwiającymi aktywność podmiotu na zewnątrz i 

możliwość wyboru (wolnej woli). Ograniczenia ze strony praw przyrody i „systemu 

rzeczy” nie były zazwyczaj dyskutowane przez filozofów tego okresu, należało im się 

podporządkować. Stosunek do bytu materialnego przyjmował wprawdzie różne 

postaci, od materializmu idealistycznego Sołowjowa (według którego przyroda, 

kosmos jest światem idealnych praobrazów, idei urzeczywistnionych w materii, jest 

„świętą materią”) po utopijny kosmizm Fiodorowa (wedle którego przy pomocy nauki 

i techniki, to znaczy siłami samego człowieka, można osiągnąć wieczność w doczesnej, 

materialnej stronie życia), ale zwyciężał tu ostatecznie tradycyjny fatalizm i „życie 

zgodne z naturą”. Możliwość swobodnej twórczości upatrywano raczej w świecie 

społecznym i w twórczości artystycznej3. 

Jak pisze Bachtin w późnych Notatkach z lat 1970-1971, człowiek nie jest władny 

zmienić bytu materialnie (nie wolno mu nawet starać się o to), może jedynie 

przeobrazić jego sens, rozpoznać i usankcjonować go. Jest więc wolny wolnością 

względną, która mieści się w granicach bytu, zmieniając wprawdzie jego skład, ale nie 

naruszając sensu4. Świat przyrodniczy jest bowiem dynamiczny, jak u Nietzschego, 

składa się ze zdarzeń (sobytije bytija). Te są bytem niegotowym, stającym się, a 

                                                        
3 Bierdiajew sądził, iż w porządku moralnym człowiek musi wprowadzać ciągłe innowacje, ponieważ 

nie istnieje statyczne prawo moralne. S. Frank dopatrywał się wolnej kreatywności w twórczości 
artystycznej. Sołowiow zaś zagadnienie wolności definiował jako problem prawdziwych relacji między 
jednostką a zjednoczoną Uniwersalną Ludzkością. Zob. więcej na ten temat: T. Szpidlik, Myśl rosyjska. 
Inna wizja człowieka, Warszawa 2000.  

4 M. Bachtin, Estetyka twórczości słownej, przeł. D. Ulicka, oprac. przekładu i wstęp E. Czaplejewicz, 
Warszawa 1986, s. 484. 



uczestnictwo człowieka (w bycie – zdarzeniu świata jako całości), który przyjmuje 

świadomie aktywną, twórczą postawę w życiu (życie bez alibi), nie pokrywa się z 

nieodpowiedzialnym samooddaniem się bytowi, zawładnięciem przez byt. Do takiego 

zawładnięcia przez byt sprowadzała się –  zdaniem Bachtina –  filozofia Nietzschego. 

Zatracenie się w ponadświatowej woli mocy, przekształcającej się w sposób 

bezplanowy, musiało prowadzić do tego, że afirmowany byt „podporządkowywał 

sobie aprobującego”. On się w nim zatracał, a przez to zapominał o swojej jedyności i 

niepowtarzalności, która jest najważniejszą z wartości życia5. 

Kwestią dyskusyjną jest przyrodniczy aspekt istnienia ludzkiego; tu pojawiają się 

niekiedy u filozofów tego okresu próby mniejszego lub większego podporządkowania 

go woli ludzkiej. Nieuchronnością w życiu ludzkim jest na razie śmierć, lecz można 

już teraz podejmować próby odrzucenia od siebie tego fatum. Według Sołowjowa, 

faktycznego twórcy rosyjskiej filozofii religijnej rozwijanej w okresie Renesansu, 

prawdziwy nadczłowiek powinien być przede wszystkim „zwycięzcą nad śmiercią”. 

Powinien dążyć do zmiany, choćby w dalekiej przyszłości, tych warunków, które 

czynią śmierć czymś koniecznym, to znaczy dążyć do przeobrażenia Kosmosu w 

Królestwo Boże na ziemi6. Przyrodniczy sposób istnienia człowieka, podlegający 

koniecznościom, to nie tylko cielesne istnienie w przestrzeni i w czasie kończące się 

śmiercią. To także cielesna miłość zamykająca człowieka w cyklu narodzin i śmierci. 

Dając najbardziej słodką kompensację za mękę śmiertelnego istnienia, eros tym 

samym najmocniej trzyma człowieka w przyrodniczym kaftanie losu7. Także i tu 

Sołowjow proponuje twórczą metamorfozę energii erotycznej, którą można skierować 

na przeobrażenie natury człowieka i świata (Sens miłości, 1893 r.). Już dzisiaj można 

odnosić zwycięstwa nad śmiercią dzięki platonicznej „duchowej miłości”, która 

przemienia kochających się, mężczyznę i kobietę, w jednego „całościowego 

człowieka”. Prawdziwa duchowość takiego człowieka, który przywrócił swoją jedność, 

„prawdziwy androgynizm”, jest równocześnie odrodzeniem, zbawieniem, 

zmartwychwstaniem. 

W przeważającej mierze przedstawiciele drugiego okresu, po pierwszym etapie 

religijnym, w epoce renesansu rosyjskiego, czyli „filozofowie”, na różne sposoby 
                                                        

5 M. Bachtin, W stronę filozofii czynu, przeł. B. Żyłko, Gdańsk 1997, s. 75. 
6 S. G. Siemienowa, Odium fati kak duchownaja pozicya w russkoj rieligioznoj fiłosofii, [w:] Poniatije 

sud’by w kontiekstie raznych kultur, Moskwa 1994, s. 29. 
7 Tamże. 



rozwijają myśl Sołowjowa, która jest ciągle bliska tradycyjnemu prawosławiu z jego 

koncepcją miłości jako wyrzeczenia, miłosierdzia, zbawienia w duchowym Królestwie 

Bożym. Bierdiajew, na przykład, w pracy Sens twórczości (1916) sądził, że człowiek 

rezygnując z cielesnych form życia seksualnego gromadzi w sobie ogromny potencjał 

energii, który można przekształcić w akty twórcze ludzkiego ducha i uniknąć w ten 

sposób skutków aktu seksualnego, czyli niekończących się narodzin niedoskonałych 

ludzi i smutku śmierci. 

Wyłomem w takim podejściu do energii erotycznej i śmierci jest stanowisko pisarza 

i myśliciela tego okresu, Wasyla Rozanowa. Jego zdaniem miłość –  duchowo-

moralny związek kochających się –  nie jest możliwa bez wzajemnego pociągu 

seksualnego. Kościół neguje popęd seksualny, ale jest to raczej jego stanowisko 

historyczne. Droga do Boga wiedzie bowiem przez pełną ziemską miłość, która jest 

harmonią tego, co rodowe w człowieku, i tego, co jednostkowe. Bóg stworzył miłość, 

jest ona wcześniejsza od małżeństwa8. Sensem miłości są dzieci, a bezdzietność jest 

grzechem. To w dzieciach dostrzega Rozanow energię witalną zrywającą okowy 

śmierci, to one są ontologiczną i cielesną ilustracją nieśmiertelności (Rodzina jako 

religia). Zatem cielesność nie stała u niego na drodze do wolności, nie ograniczała jej, 

lecz ją warunkowała. Była bowiem zasadą metafizyczną, świętością („świętą 

cielesnością”) –  czego dowodem jest chociażby możność powstrzymania się od aktu 

płciowego bez narażania życia ludzkiego, podczas gdy jest to niemożliwe w przypadku 

innych funkcji życiowych9. W akcie płciowym człowiek nie tylko łączy się ze światem 

przyrody, ale też go przekracza, stapiając się z tym, co wieczne, z Bogiem. Człowiek 

jest bowiem, poprzez duszę, czyli płeć, częścią boskiej energii, a jego pragnienia 

seksualne i ich realizacja są z definicji duchowe, a nawet święte, gdyż w nich wyraża 

się dusza Boga. 

Jak widać, pisanie o śmierci jest równocześnie wypowiedzią o życiu. Śmierć nie ma 

jakieś własnej treści. Sprawdza się ta myśl także w przypadku Michaiła Bachtina. Jego 

zdaniem, które zupełnie różni się od koncepcji innych myślicieli tego okresu, a które 

wyraził w pracy Autor i bohater w działalności estetycznej, człowiek nie jest w stanie 

poznać zdarzenia własnej śmierci. Jest ona zawsze obiektywnym faktem innej 

                                                        
8 W. Rozanow, Opawszyje listja, [w:] Ujediniennoje, t. 2, Moskwa 1998, s. 516. 
9 W. Rozanow, Mir niejasnogo i nierieszennogo, Moskwa 1995, s. 153. 



świadomości. Jest to od razu prawda o ludzkim istnieniu: bez Innych jest ono 

niepełne. Życie ludzkie rozgrywa się w obcowaniu z innymi, jest współtworzone przez 

innych i ja też współtworzę innych. To inni ludzie posiadają moc zamknięcia raz na 

zawsze mojego życia. Ja sam nie mogę zwyciężyć nad własną śmiercią, bo nie jest mi 

ona nawet dana. Jedynie inni potrafią to uczynić poprzez estetyczne zbawienie –  

ocalenie, poprzez pamięć, która „estetyzuje moją osobowość, utrwala i zamyka ją w 

estetycznie znaczący obraz”10. 

Wasyl Rozanow był przeciwny rozdzielaniu ciała i duszy, chociaż nadawał prymat 

cielesności (za Nietzschem), nie dostrzegając wielkich możliwości ludzkiego ducha i 

sprowadzając duszę do płci. Płeć jako dusza ludzka stawała się w jego ujęciu 

noumenem, który przejawiał się w takich fenomenach, jak organy płciowe, twarz, 

dłonie, stopy (Kultura i religia). Bachtin natomiast dostrzegał równowagę między 

ciałem a duchem w człowieku, ich wzajemne powiązanie, które wcale nie stało na 

drodze do wolności, a wręcz przeciwnie, umożliwiało ją. Konkretny człowiek może 

bowiem realizować swoją potencjalną wolność pozytywną, czyli zajmować 

niepowtarzalne miejsce w bycie i podchodzić do niego w sposób zaangażowany (bez 

alibi), to znaczy urzeczywistniać wolne i zarazem odpowiedzialne czyny tylko dzięki 

swojej cielesności, bo nawet Bóg musiał się wcielić, zrezygnować niejako z 

abstrakcyjnego punktu widzenia sprawiedliwości, by kochać, cierpieć, wybaczać11. 

Czyn, który stał się główną kategorią jego filozofii moralnej zawartej w dziele W 

stronę filozofii czynu, jest jednolitym procesem, w którym bardzo trudno jest odróżnić 

pierwiastek cielesny i duchowy. Cielesność jest tutaj nierozdzielne związana z duszą i 

duchem, składając się ostatecznie na osobowość człowieka. Kiedy bowiem 

świadomość postępująca, dokonująca czynów próbuje od wewnątrz uchwycić siebie, 

wtedy okazuje się, że jej samoświadomość nie jest świadomością siebie jako istoty 

niematerialnej, różnej od ciała, bo jej składnikiem jest wewnętrzne doznanie 

własnego ciała12. Z racji tego ścisłego powiązania można mówić więc o ciele nie w 

kategoriach biologicznych czy fizycznych, lecz rozróżniać „ciało wewnętrzne” i „ciało 

zewnętrzne”. A w związku z tym, że doświadczenie rzeczywistego człowieka jest 

wyznaczane przez skorelowanie obrazowych kategorii „ja” oraz „inny”13, przez swoistą 

                                                        
10 M. Bachtin, Estetyka twórczości słownej, s. 156.  
11 Tamże, s. 183. 
12 Tamże, s. 86. 
13 Tamże, s. 75. 



architektonikę przeżyć ludzkich, odnoszącą się także do przeżycia ciała, należy według 

niego rozróżniać aż cztery rodzaje cielesności: „moje ciało wewnętrzne”, „moje ciało 

zewnętrzne”, „zewnętrzne ciało innego”, „wewnętrzne ciało innego”. Moje „ciało 

wewnętrzne”, to znaczy moje ciało jako składnik samoświadomości, jest całokształtem 

wewnętrznych odczuć, potrzeb i wymagań organizmu skoncentrowanych wokół 

wewnętrznego jądra. To z jego perspektywy przyjmujemy świat zewnętrzny, który 

przekładamy na własny język wewnętrzny, tak jak i okruchy uzewnętrznionej 

ekspresji. Podobnie gdy podejmujemy działanie, odbywa się to dzięki doznawaniu 

własnego ciała. W ciele ustalają się więzi łączące nas z przedmiotami zewnętrznymi, 

rozszerzające zakres fizycznych wpływów14. „Moje ciało zewnętrzne”, czyli wygląd, nie 

jest w pełni dostępne mojemu przeżywaniu, dane jest jedynie fragmentarycznie. Nie 

spostrzegamy bowiem własnym wzrokiem głowy, twarzy i jej wyrazu, świata za 

naszymi plecami. Mój wygląd zewnętrzny można ogarnąć jako wartościową całość 

tylko z zewnątrz, z pozycji niedostępnej mnie samemu w żaden sposób, gdyż w 

doświadczeniu zewnętrznym poznajemy tylko jako całościową, posiadającą granice 

ekspresję cielesną innych ludzi, a nie własną15. Z powodu tej niesamowystarczalności, 

niemożności przeżycia granic własnego ciała „od zewnątrz” i nabrania wobec niego 

dystansu, rodzi się potrzeba poznania reakcji emocjonalno-wolicjonalnej na naszą 

osobę ze strony innego człowieka, otwiera się przestrzeń do komunikacji z drugim 

człowiekiem. 

Tylko drugi człowiek może przeżyć w pełni wartość mojego ciała zewnętrznego. 

Tylko „zewnętrzne ciało innego” człowieka można ująć w moim doświadczeniu 

zewnętrznym jako odgraniczone od otoczenia przedmiotowego i przyrodniczego, 

przedstawić je w kategoriach etycznych i estetycznych czy poznawczych. „Wewnętrzne 

ciało innego” poznawane jest natomiast jedynie pośrednio i w sposób mocno 

ograniczony, gdyż odbywa się poprzez poznawanie jego ekspresji zewnętrznej, która 

nigdy nie jest prostym przeniesieniem całokształtu wewnętrznych odczuć i potrzeb 

innego człowieka. Podstawą do rozróżnienia przez Bachtina czterech typów 

cielesności było oparcie się na dwojakim doświadczeniu bezpośrednim: wewnętrznym 

i zewnętrznym, oraz twórcze połączenie danych wypływających z tego doświadczenia. 

                                                        
14 Tamże, s. 81. 
 
15 Tu uwidacznia się główna różnica między bachtinowską a innymi współczesnymi koncepcjami 

antropologii filozoficznej, choćby teorią H. Plessnera czy K. Wojtyły. Zarówno Plessner, jak i Wojtyła 
przyjmują, że człowiek potrafi spojrzeć sam na siebie z zewnątrz. 



Również doświadczenie zewnętrzne bowiem, według Bachtina, może być 

doświadczeniem bezpośrednim, fenomenologicznym16. 

Także duszy nie można ujmować w ten sposób, jaki był właściwy dla 

dotychczasowych koncepcji antropologicznych, czy też psychologicznych. 

Antropologia filozoficzna ujmowała najczęściej życie psychiczne wyłącznie jako 

samoprzeżywanie, jakby człowiek był zamkniętą, samowystarczalną i doskonałą 

monadą. Psychologia jako nauka wolna od ocen, badała natomiast tylko 

empiryczność duszy, życia psychicznego, ujmowała je jako fakt zastany. Czyniła z 

duszy, pojmowanej tradycyjnie jako rzeczywistość wewnętrzna w człowieku, 

rzeczywistość przedmiotową, odrzucała jej nasycenie wartościami. Według Bachtina, 

takie stanowisko psychologii było nieuprawnionym teoretyzmem, abstrakcyjnym 

produktem myślenia psychologicznego. Bachtinowskie ujęcie problemu duszy na 

gruncie estetyki prowadzi do niespodziewanej konkluzji, że w samoprzeżywaniu, w 

swoim świecie wewnętrznym człowiek nie zastaje duszy. Dusza bowiem jako 

pokrywająca się ze sobą i sobie równa całość życia wewnętrznego, wymaga idącej z 

zewnątrz, wypełnionej miłością aktywności ze strony drugiego człowieka. Jest darem, 

jaki mój duch ofiaruje innemu17. Dusza jest duchem innego człowieka, całokształtem 

jego przeżyć ujętych przeze mnie jako już dokonane, zamknięte w czasie przeszłym. 

Tak oto wyłania się w bachtinowskiej antropologii trójelementowa koncepcja bytu 

ludzkiego, składającego się z ciała, duszy i ducha, oraz myślenie, że duch jest 

przeciwstawny duszy18. Dusza nasycona jest wartościami płynącymi od drugiego 

człowieka, to on jej nadaje całość, uprzedmiotawia, chociaż duch rozwija się w czasie. 

Oczywiście taka całość może być budowana tylko w kategoriach estetycznych, tylko na 

gruncie sztuki, a nie w życiu. W zdarzeniowym życiu dusza dopiero po śmierci danego 

człowieka może być ujęta w ostateczną całość, natomiast „estetyczny stosunek do 

żywego człowieka wyprzedza niejako jego śmierć, przesądza przyszłość i unieważnia 

los immanentny wszelkiej duchowej realności”19. Bachtin zachowuje zatem tradycyjną 

charakterystykę duszy jako przedmiotu, rzeczy, ale tylko na określenie tego, co w 

życiu widzimy z zewnątrz u innego człowieka, na ujęcie jego zewnętrznej ekspresji 

                                                        
16 Tamże, s. 160. 
17 Tamże, s. 186. 
18 Podobne ujęcie problemu człowieka można dostrzec w egzystencjalizmie rosyjskim M. Bierdiajewa. 

Koncepcja Bachtina różni się jednak od ujęcia Bierdiajewa podejściem architektonicznym, 
odrzucającym pseudopojedynczość życia psychicznego i uznającym jego nierozerwalny związek z 
ciałem jako widzianym z zewnątrz przez kogoś innego.  

19 Tamże, s. 157. 



doznań wewnętrznych oraz rezultatów czynów, przechodzących w przeszłość. Ta 

zewnętrzna ekspresja to symptomy cielesne, które stają się drogą, pozwalającą na 

przenikanie do wewnątrz człowieka. Cielesność umożliwia więc nie tylko kontakt 

człowieka z obiektywną rzeczywistością, ale też pełni ewidentnie funkcję 

komunikacyjną z innym człowiekiem20. 

Kiedy Sołowjow, a za nim inni filozofowie religijni Renesansu, rozdzielali ciało od 

duszy, to czynili to po to, by dusza mogła uwolnić się od konkretnego ciała i 

zapanować nad nim w celach eschatologicznych. Duch w ujęciu Bachtina nie stawia 

sobie takich celów, ale dąży do przekraczania swoich dotychczasowych ograniczeń, 

wszelkich negatywnych wyznaczników swego życia (cudzych wypowiedzi 

uniemożliwiających samopoznanie, uwarunkowań historycznych i kulturowych) na 

drodze ku wyższej postaci siebie w tej ziemskiej, doczesnej przyszłości, ku swemu 

„jeszcze-nie-ja”. 

Bachtin zachowuje konsekwencję w stanowisku o równowadze ducha i ciała także 

w późniejszej twórczości estetycznej. W dziele Twórczość Franciszka Rabelais’go a 

kultura ludowa średniowiecza i renesansu (1942) oprócz tego, że dostrzega ambiwalencję 

ciała zawierającego w sobie początek i koniec życia (brzemienne staruchy z muzeum), 

to zachwyca się też renesansowym równouprawnieniem duszy i ciała, ich wzajemnym 

powiązaniem. Śmiech ujawnia tu równowagę duszy i ciała, a także fałsz „abstrakcyjnej 

duchowości”, typowej dla „gnoseologicznej” kultury nowożytnej Zachodu. Zapewnia 

tę równowagę, a także wolność (choćby krótkotrwałą) od norm i wartości 

narzuconych przez kulturę wysoką (kulturę powagi). 

„WOLNOŚĆ OD” KULTURY 

Kultura może bowiem silniej niż natura determinować człowieka, odbierając mu 

naturalną radość i moc życiową. Tak przynajmniej sądził wspomniany Rozanow, 

mając na myśli, podobnie jak F. Nietzsche, przede wszystkim kulturę chrześcijańską, 

która narzucając doktrynę Krzyża, Golgoty i Grobu zerwała szczęśliwe więzy łączące 

ludzi z ziemią, czyli z życiem gatunku i przyrody. Jeszcze w Starym Testamencie (a 

wcześniej – w doskonałych religiach egipskich) pozwalano, a wręcz wymagano od 

człowieka słodkości rozmnażania się, płodności. Był to dla Rozanowa przykład 

                                                        
20 Tamże, s. 60. 



pojednania tego, co ziemskie, z tym, co niebiańskie, ludzkiego i boskiego, gdyż więź 

ciała z Bogiem jest silniejsza niż więź umysłu, a ludzie aseksualni są najczęściej 

ateistami (Opawszyje listja). Kultura chrześcijańska –  zamiast przezwyciężać śmierć, 

głosić radosną religię światła, życia –  proponuje jej kult. Rozanow nie sądzi 

bynajmniej, że można całkowicie uciec od determinizmu kultury chrześcijańskiej, ale 

jest przekonany, iż nie można mu się biernie poddawać. Trzeba krytykować pierwotne 

chrześcijaństwo, Chrystusa, a dostrzegać w niektórych historycznych formach tej 

religii próbę łączenia się ze światem21. 

Tak radykalne stanowisko wobec determinizmu kultury zajmował jeszcze tylko 

Nikołaj M. Bachtin, starszy brat Michaiła Bachtina, odkryty niedawno w Rosji jako 

filozof. Twierdził on w pracy Iz żizni idej, że „każda kultura, tworzona przez ludzi 

wbrew beznadziejności istnienia, zwraca się ostatecznie przeciwko nim samym, rodzi 

bowiem jeszcze większą niewolę niż zależność od żywiołów przyrody (...). Człowiek 

kulturalny staje się niewolnikiem demonów, które sam powołał do życia (...). Nie 

mają one własnego życia, lecz niczym wampiry, żyją naszym kosztem”22. W tym 

dostrzega podstawową antynomię kultury, mającą źródło w ludzkim życiu, które chce 

się uwiecznić ze strachu przed zatratą w nicości. Zniesienie owej antynomii 

oznaczałoby kres ludzkiego życia. 

Michał Bachtin był daleki od tak katastroficznego myślenia. Kultura nie może 

determinować całkowicie człowieka, gdyż ten posiada zdolność wykraczania poza jej 

determinanty. Jego studium o kulturze karnawałowej średniowiecza i renesansu jest 

egzemplifikacją takiej możliwości wyjścia z neurozy kultury –  o czym marzył Freud w 

pracy Kultura jako źródło cierpień –  poprzez kulturę śmiechu współistniejącą obok 

kultury powagi. Śmiech pełni tu rolę narzędzia umożliwiającego przewartościowanie 

wartości panującej kultury, niszczenie jej świętości i pozwalającego osiągnąć wolność 

bez zastosowania przemocy23. Młodszy Bachtin sądził ponadto, iż kultura jest zawsze 

                                                        
21 W. Rozanow, Metafizyka christianstwa, Moskwa 2001. 
22 Por. N. M. Bachtin, Iz żizni idej. Stat’i, esse, diałogi, Moskwa 1995 –  cyt. za: G. Ł. Tulczynskij, 

Nikołaj i Michaił Bachtiny: konsonansy i kontrapunkty, „ Voprosy fiłosofii” 2000, nr 7, s. 79. 
23  Jak piszą współcześni rosyjscy badacze myśli Bachtina, nadszedł już czas, by odmitologizować jego 

koncepcję śmiechu. Bachtin zauważał i podkreślał, ze swego estetycznego stanowiska, tylko pozytywny 
aspekt śmiechu, podczas gdy śmiech jako fenomen estetyczny łatwo przekracza wszelkie granice, jest 
indyferentny w stosunku do dobra i zła, łatwo staje się amoralny, a przez to i demoniczny. Zob. M. T. 
Riumina, Estietika smiecha. Smiech kak wirtualnaja riealnost, Moskwa 2003, s. 210-237. 



tylko historyczną formą ludzkiej aktywności umysłowej i urzeczywistnianie jej 

wartości zależy od decyzji podmiotu (pisze o tym w młodzieńczej pracy W stronę 

filozofii czynu). Podzielał tu stanowisko głównego przedstawiciela pierwszego okresu 

renesansu rosyjskiego, Iwanowa, dla którego ujarzmienie ludzi przez kulturę (także tę 

chrześcijańską) nie było nigdy zupełne. Iwanow twierdził także, że „świadomość 

ludzka może być całkowicie immanentna wobec kultury, lecz może być też częściowo 

immanentna i częściowo względem niej transcendentna (...). Albowiem dla 

wierzącego wiara ze swej istoty jest odrębna względem kultury, jak odrębna jest 

względem niej przyroda, jak odrębna jest miłość”24. 

„WOLNOŚĆ OD” WSPÓLNOTY SPOŁECZNEJ 

Jak uzyskać wolność od wspólnoty społecznej, a przede wszystkim państwowej –  to 

problem myślicieli Zachodu rozwiązany ostatecznie w propozycjach kolejnych 

pokoleń liberałów. Dla Rosjan, posiadających wyraźny zmysł wspólnotowy, pytanie 

takie wydaje się czymś niedorzecznym, gdyż „wszystko, co istotne w duszy ludzkiej 

rozwija się w człowieku drogą społeczną” (I. Kiriejewski). Nawet rosyjskim 

teoretykom anarchizmu, podważającym wspólnotę państwową, trudno było 

zanegować inne formy życia wspólnotowego, umożliwiające przecież, dzięki 

wzajemnej pomocy, biologiczne przetrwanie i reprodukcję na wyższym poziomie (P. 

Kropotkin). Istotnym problemem było natomiast pytanie, rozważane zarówno przez 

słowianofilów, jak i „zapadników”, socjalistów i myślicieli religijnych, jak powinny 

wyglądać idealne relacje pomiędzy społeczeństwem a jednostką i wolność we 

wspólnocie. 

BACHTINOWSKA „WOLNOŚĆ DO” JAKO ODPOWIEDZIALNOŚĆ I DIALOG 

Bachtinowskie „częściowo transcendentne” stanowisko wobec różnych kultur i 

tradycji polega na dialogu z nimi. Widać to choćby na jego własnym przykładzie, 

kiedy jako uczony-badacz nie traktuje twórczości Rabelais’go czy Dostojewskiego w 

sposób neutralny, obiektywny, lecz postrzega tych autorów jako osobowości, jako 

                                                        
24 W. Iwanow, M. Gerszenzon, Korespondencja z dwóch kątów, przeł. B. Burdziej, „ Znak” 1990, nr 2-3, 

s. 16. 



„kolegów”, których można w sposób subiektywny krytykować i poprawiać, a przez to 

„ożywiać”, wchodzić z nimi w dialog, a nie przekształcać w pomnik. Oczywiście, mogą 

tu zdarzać się pochopne uogólnienia, niewłaściwe operowanie „materiałem”, ale taka 

jest cena odświeżania tradycji, jej współtworzenia i hermeneutycznego rozumienia. 

W taki dialog z kulturą może jednak wchodzić tylko pełny człowiek, rozumiany jako 

osobowość, jako człowiek twórczy, a nie funkcja pełniona w społeczeństwie. Tylko on 

bowiem, jak pisze Michaił Bachtin w młodzieńczym traktacie W stronę filozofii czynu, 

dokonuje wyboru nowych czy zapomnianych prawd, odpowiednio do własnej 

wrażliwości aksjologicznej, odrzucając tym samym znaczenie innych25. Za jego sprawą 

zostaną przywołane i ożyją w odnowionej postaci sensy przynależne do przeszłości. 

Oczywiście, pod warunkiem, że przyjął, a nie odrzucił, podstawową (w jego świecie 

wartości życia) wartość-powinność urzeczywistniania własnej niepowtarzalności, 

własnego niepowtarzalnego miejsca w bycie, czyli przyjął życie bez alibi w bycie. To 

„wewnątrz życia”, transcendującego ustawicznie swój aktualny stan, człowiek zabiega 

o naukę, sztukę czy sprawiedliwość, gdyż to one pobudzają go do przekraczania siebie 

i uzasadniają też poprawność ujęcia miejsca wartości konkretnych w jego życiu. 

Zatem normy społeczne i wartości powstałe w danym okresie historycznym (i które 

stały się później ogólnym dobrem kultury, skarbcem ludzkości) mogą mieć znaczenie 

dla konkretnego podmiotu żyjącego w innym czasie historycznym tylko wtedy, gdy on 

uzna je za swoje26. Dzięki określonej strukturze (ale nie psychicznej czy fizycznej) 

człowiek będzie wiedział, co z tych norm i kiedy powinien urzeczywistniać, a co 

odrzucać jako nie odpowiadające jego wrażliwości aksjologicznej27. 

Dialog w bachtinowskiej koncepcji pozytywnej wolności, „wolności do”, nie pełni 

tylko funkcji dystansowania się wobec zastanych wartości kulturowych. Jest też 

sposobem umożliwiającym jednostce zachowanie indywidualności i wolności w 

grupie. W okresie renesansu religijno-filozoficznego w Rosji rozwijany był ideał 

ustroju społecznego opartego na idei wszechjedności, soborowości, poczynając od 

koncepcji Sołowjowa, kończąc na personalizmie Bierdiajewa. Tak czy inaczej, 

określana Całość miała składać się z harmonijnie połączonych części, zachowujących 

własną odrębność28. Jednakże zapewnienia o tym, że soborowość nie wyklucza 

jednostkowej wolności i odpowiedzialności, nie idące w parze z propozycjami i 
                                                        

25 Piszę o tym w pracy Filozofia moralna Michaiła Bachtina, Lublin 2002, s. 111. 
26 M. Bachtin, W stronę filozofii czynu, s. 73. 
27 Tamże, s. 33. 
28 Zob. G. Ł. Tulczynskij, Ob odnoj oszybkie russkoj fiłosofii, „Voprosy fiłosofii” 1995, nr 3, s. 87-88. 



sposobami realizacji tej wolności, musiały pozostać tylko deklaracjami. Bachtinowska 

koncepcja dialogu, chociaż pojawiła się nieco spóźniona w stosunku do toczonych 

dyskusji, wydaje się być pewnym rozwiązaniem owego dylematu. 

Początkowo idea dialogu pojawiła się u Bachtina w kontekście odtworzenia poetyki 

dzieł Dostojewskiego (Problemy poetyki Dostojewskiego, 1929 r.), dopiero w latach 60-

70. stała się impulsem do szeregu nowych hipotez, stawianych przez kontynuatorów 

Bachtina, także tej dotyczącej sposobu funkcjonowania odrębnej indywidualności w 

grupie29. W najprostszym określeniu, zawartym w Problemach poetyki Dostojewskiego, 

dialog jest dialektyczną więzią podmiotów, zakładającą ich odrębność i zarazem 

równorzędność. Inny podmiot ujmowany jest nie jako „on”, lecz równorzędne „ty”, 

czyli inne, równouprawnione „ja” („tyś jest”)30. Dialog w ujęciu Bachtina prowadzi do 

świata innych relacji niż te, które znamy z życia codziennego i które sprowadzają się 

do przedmiotowego, utylitarnego traktowania ludzi. Podmioty wstępujące w dialog są 

osobowościami w stanie niedopełnienia i nierozstrzygnięcia, a nie „urzeczowionymi 

duszami” czy funkcjami życia ekonomicznego lub politycznego, dającymi się 

zdefiniować i z góry przewidzieć. Zdolne są do autoironii i samokrytyki31, a przez to 

otwarte na proces zmiany siebie samych i współtworzenia siebie przez innych. Tak 

pojęty dialog (jako swobodna relacja podmiotów-osobowości) może toczyć się tylko w 

świecie wolnym od władzy pieniądza, biurokracji itd. Podmioty wchodzące w dialog 

przyjmują postawę bezinteresowności, tylko takie nastawienie bowiem pozwala 

wnikać w osobowość Innego, a poprzez niego – poznawać samego siebie. „W dialogu 

człowiek może uwolnić się od władzy alienacji [ekonomicznej, politycznej –  H. R.] i 

stać się zdolnym do współtworzenia, to znaczy stać się wolnym”32. 

Taka jest koncepcja dialogicznych relacji międzyludzkich, sformułowana 

pierwotnie na bazie stosunków pomiędzy bohaterami powieści polifonicznych 

Dostojewskiego, a także pomiędzy autorem a bohaterami tychże dzieł. Sam Bachtin 

nie zastanawiał się jednak nad problemem, jak stworzyć (poza działalnością 

artystyczną) taki świat, w którym człowiek mógłby wchodzić w relacje społeczne 

                                                        
29 Por. Ł. A. Buławka, A. B. Buzgalin, Bachtin: dialektika dialogu versus mietafizyka postmodernizma, 

„Voprosy filosofii” 2000, nr 1, s. 122. 
30 M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego, przeł. N. Modzelewska, Warszawa 1970, s. 96. 
31 Można, oczywiście, postawić taką hipotezę, iż bachtinowska analiza kultury karnawałowej, 

odzierającej ludzi z masek i ról społecznych, była wskazówką, jak duże grupy ludzi przygotowywać do 
autoironii, wyzwalać w nich otwartość na wewnętrzną przemianę i postęp w samowiedzy.  

32 Ł. A. Buławka, A. B. Buzgalin, dz. cyt., s. 123. 



przede wszystkim jako osoba, jako wolny podmiot konstytuujący świat Prawdy, Dobra 

i Piękna. Dla jego komentatorów (m. in. Biblera, Ilienkowa) przykładami, choć jeszcze 

nie w „czystej postaci”, tego typu relacji były więzi pomiędzy członkami dobrowolnych 

stowarzyszeń i organizacji społecznych, m.in. ekologicznych czy zawodowych.  

KONKLUZJE 

Gdyby recepcja bachtinowskiej idei wolności jako odpowiedzialności za swoje 

konkretne decyzje i czyny (zawartej przede wszystkim w jego wczesnym dziele z 

zakresu filozofii moralnej), i jako dialogu pełnoprawnych osobowości (z lat 30.), nie 

była zaburzona, to znaczy odbywała się zaraz po ich powstaniu, nie towarzyszyłby im z 

pewnością entuzjazm. Tak jak nie wzbudzała wówczas w Rosji pozytywnych emocji 

liberalistyczna koncepcja wolności, która także jest związana z osobistą 

odpowiedzialnością za poszczególne czyny i postępki. I bachtinowska (chociaż 

personalistyczna), i liberalistyczna koncepcja –  opierają się na podstawie 

racjonalistycznej, która jest mało pociągająca z tej racji, iż wymaga systematycznego 

podejścia do własnego projektu życiowego, nastawienia na „tu i teraz”, zakłada 

cierpliwość w uzyskiwaniu porozumienia z innymi.  

Rosyjski renesans rozwijał się pod znakiem inaczej pojętej wolności –  jako 

dążenia do wielkich, rewolucyjnych celów, możliwych do zrealizowania w bliższej czy 

dalszej przyszłości (stworzenie Świętej Rusi, wskrzeszanie zmarłych itd., Słowiańskie 

Odrodzenie, zapanowanie nad śmiercią). Realizacja takich celów wymagała 

wspólnego działania, wejścia w hierarchicznie uporządkowane struktury –  w 

„symfoniczne osobowości” w postaci kościoła, narodu, społeczeństwa. Tym samym, 

najczęściej, była to rezygnacja z własnej niepowtarzalności, indywidualności, a więc i 

–  jednostkowej wolności. Wolność była tu wolnością do podporządkowania się tak 

czy inaczej pojętej całości w imię wielkich celów. Wolność indywidualna mogła 

bowiem, jak sądził Sołowjow, prowadzić tylko do zła. 
 

 

Artykuł pierwotnie opublikowany w: 

B. Małczyński, R. Włodarczyk (red.), Do Bachtina i dalej, Wrocław 2006.  
 



 


