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I 

Petersburg już nie istnieje. Życie tego miasta przede wszystkim było biurokracją, 

biurokratyczny więc okazał się także jego koniec. Pojawił się nie znany jeszcze i dla naszego 

ucha wciąż brzmiący obco – Piotrogród. Nie tylko wyczerpało się znaczenie starego słowa, 

ale też stworzono słowo nowe. Skończył się także pewien historyczny czas – oto wstępujemy 

w nieznaną, nową epokę. W charakterze Petersburga, w jego losie, w odniesieniu do wielkiej 

Rosji, w jego oderwaniu od życia narodu kryło się zawsze coś dziwnego i niesamowitego, co 

od razu, autorytatywnie okazało się jednocześnie władcze, zniewalające i złudne. Przy 

pomocy czarów i woli Piotra Wielkiego z bagiennych mgieł, a właściwie z niczego – powstał 

Petersburg. Puszkin pozwolił na odczucie tamtego Petersburga w poemacie Jeździec 

Miedziany1. Dostojewski, słowianofil-poczwiennik (Славянофил-почвенник)2 w przedziwny 

sposób był związany z Petersburgiem, silniej niż z Moskwą, bo Petersburg budził w nim ów 

szalony, rosyjski żywioł. Bohaterowie Dostojewskiego najczęściej są bohaterami 

petersburskimi, związanymi z petersburską pluchą i mgłą. To u niego można odkryć 

tajemniczą stronę Petersburga wraz z całą jego iluzorycznością. Raskolnikow, planując 

zbrodnię, błąkał się w okolicy Ogrodowej i Placu Siennego. Rogożyn popełnił przestępstwo 

na Grochowej. Dostojewski, choć bliscy mu byli poczwiennicy, kochał takich bohaterów, 

którzy mogli zaistnieć jedynie w atmosferze Petersburga. To miasto, w odróżnieniu od 

Moskwy, okazało się miejscem katastroficznym, a jego charakter dobrze oddały petersburskie 

                                                
1 A. Puszkin, Jeździec miedziany: opowieść petersburska, przeł. J. Tuwim, Wrocław 1967. Puszkin napisał ten 
utwór w roku 1833, nie wydał za swojego życia. (Wszystkie przypisy pochodzą od tłumaczki). 
2 Почвенник – od słowa почвa, „gleba”. Termin ten jest nieprzetłumaczalny […] – poczwiennictwo (na wzór: 
narodniczestwo – narodnictwo) i odpowiednio – wyznawcy poczwiennictwa – poczwiennicy”, A. de Lazari, W 
kręgu Fiodora Dostojewskiego. Poczwiennictwo, Łódź 2000, s. 8. 
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opowiadania Gogola, pełne tamtejszych dziwactw3. Jednak moskiewskim słowianofilom 

miasto wydawało się obce, przypominało zagranicę, której się tak obawiali. Zakładano 

najczęściej, że Petersburg jest odwiecznym zagrożeniem dla moskiewskiego, 

słowianofilskiego samozadowolenia. Ale to, co w Petersburgu wydawało się słowianofilom 

zupełnie nierosyjskie, świadczyło o ich prowincjonalizmie, o błędnym, ograniczonym 

sposobie myślenia. Dostojewski naprawił ten błąd. 

Efemeryczność Petersburga jest efemerycznością czysto rosyjską, zjawiskiem 

wykreowanym przez naszą wyobraźnię, bo przecież Piotr Wielki był na wskroś rosyjski. 

Petersburska odmiana biurokratyczności również jest osobliwym produktem rosyjskiej 

historii. Ten specyficzny styl petersburskiej biurokracji powstał na gruncie wpływów 

niemieckich. I jest tak samo prawdziwy jak nie mniej osobliwy język francuski używany 

przez rosyjską szlachtę, język który przyczynił się do stworzenia narodowego stylu, tak 

bardzo rosyjskiego jak całe imperium. Petersburska Rosja daje nam inny obraz narodu, 

podobnie – Rosja moskiewska.  

Powieść o Petersburgu mógł zatem napisać jedynie autor dysponujący szczególną intuicją, 

przeczuciem kosmicznego życia, świadomością efemeryczności bytu. Mamy tu do czynienia 

z twórcą, który zdążył napisać powieść Petersburg tuż przed upadkiem samego Petersburga, 

przed końcem petersburskiego okresu rosyjskiej historii. W ten sposób podsumował niejako 

dziwne dzieje naszej stolicy oraz jej jeszcze dziwniejszy sens.  

W powieści Petersburg Andrieja Biełego – najważniejszej książce rosyjskiej od czasów 

Dostojewskiego i Tołstoja – nie można odnaleźć pełni tego miasta. Nie cały Petersburg tu się 

znalazł, gdyż nie wszystkie jego aspekty dostępne były autorowi powieści. Mimo to w tej 

zdumiewającej lekturze wiele cech charakterystycznych dla Petersburga zostało wiernie 

oddanych. Jest to twórczość podobna do pisarstwa Gogola, którego oskarżano o zniesławianie 

Rosji, bo był piewcą tego, co brzydkie i złe. W Petersburgu także trudno znaleźć człowieka 

stworzonego na obraz i podobieństwo Boże.  

Andriej Biełyj jest najważniejszym rosyjskim pisarzem ostatniej dekady. To najbardziej 

oryginalny artysta, który wykreował całkowicie nową formę i uzyskał zupełnie nowy rytm w 

swojej prozie. Powinniśmy się wstydzić, że wciąż jest tak mało znany, nie mam zresztą 

wątpliwości, że z biegiem czasu jego geniusz zostanie doceniony, choć to geniusz chorobliwy 

i niezdolny do stworzenia rzeczy doskonałych. Niemniej już teraz zachwyca nowym 

poczuciem życia i wciąż nie do końca ujawnioną, w pełni muzyczną formą. Andriej Biełyj – 

                                                
3 Por. M. Gogol, Opowiadania petersburskie, przeł. J. Wyszomirski, Warszawa 1980. 
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następca Gogola i Dostojewskiego – zajmie wkrótce miejsce w jednym rzędzie z 

największymi rosyjskimi pisarzami. Sądzę, że jego pozycja została ustalona dzięki powieści 

Серебряный Голубь4. W jego książkach znajdujemy tak charakterystyczny, wewnętrzny 

rytm, zgodny z rytmem kosmicznym. Artystyczne objawienia Biełego odzwierciedlały 

również jego symfonie, niespotykane dotąd na gruncie literackim. Unikalność twórczości 

Biełego można porównać jednie do wyjątkowości Skriabina. Nieprzypadkowo bowiem 

zarówno u pisarza, jak i kompozytora uwidacznia się skłonność do teozofii i okultyzmu, co 

związane jest z przeczuciem nadejścia nowej, kosmicznej epoki. 

 

II 

Cechą charakterystyczną prozy Biełego jest zdolność do artystycznego wyczuwania 

kosmicznego rozpadu i rozproszenia, do pojmowania dekrystalizacji wszystkich rzeczy 

istniejących w świecie, rozumienia przemieszczania się i zanikania wszelkich granic 

ustalonych między przedmiotami. Nawet wizerunki ludzi dekrystalizują się w jego 

twórczości, rozpadają i tracą kontury, tak jak zacierają się granice dzielące je od świata ludzi i 

przedmiotów. Masywność, organiczność, krystaliczność naszej cielesnej rzeczywistości ulega 

rozpadowi. Człowiek przeistacza się w innego człowieka, przedmiot przeistacza się w inny 

przedmiot, a sfera fizyczna swobodnie przechodzi w sferę astralną, myślenie zaś – w 

egzystencję. Następuje przemieszczanie się i wymieszanie różnych płaszczyzn. Gdy bohater 

Petersburga, syn ważnego urzędnika i rewolucjonisty, Mikołaj Apollonowicz, zamyka na 

klucz swój gabinet, zaczyna mu się wydawać, że zarówno on sam, jak i pokój wraz ze 

zgromadzonymi w nim przedmiotami przeistaczają się w symbole, dostępne jedynie 

umysłowi. Z form istniejących realnie, a należących do tego świata, przemieniają się w czysto 

logiczne konstrukcje. Przestrzeń pokoju miesza się z ciałem literackiego bohatera, które w 

ogólnym chaosie, nazywanym przez niego wszechświatem, traci swoją wrażliwość. 

Świadomość Mikołaja Apollonowicza, oddzielając się od ciała, łączy się bezpośrednio z 

żarówką lampy elektrycznej stojącej na biurku, nazywanej przez niego „słońcem 

świadomości”. Zamykając się na klucz i rozmyślając nad swoim położeniem, Mikołaj 

Apollonowicz konsekwentnie budował jedność myślowego systemu, rosnącą wraz z 

                                                
4 Серебряный Голубь (Srebrny gołąb) został opublikowany w 1909 roku, tym samym, w którym wydano 
Petersburg. Była to powieść utrzymana w duchu lirycznego realizmu i symbolizmu. Wyd. pol. w przekładzie S. 
Pollaka, Warszawa 1987. 
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poczuciem wtapiania się ciała we „wszechświat” – czyli w jego własną sypialnię5. Głowa 

należąca do ciała nagle przenikała „głowę” „elektrycznej lampy okrytej pękatym kloszem”. 

W tym miejscu Biełyj opisuje medytację swojego bohatera, za czym kryje się autorska 

interpretacja postrzegania, w której następuje podział wewnętrznej natury Mikołaja 

Apollonowicza i natury całego świata. Zburzone zostają granice oddzielające to, co 

efemeryczne, od tego, co jest związane z bytem. W Petersburgu wszystko jest grą umysłów 

Apollona Apollonowicza Ableuchowa, ojca cieszącego się poważaniem – biurokraty, 

senatora, zarazem szefa urzędu i rzeczywistego tajnego radcy6 – oraz z wielkim trudem 

dającego się od niego odróżnić syna-rewolucjonisty, przenicowanego urzędnika – Mikołaja 

Apollonowicza. Ciekawe jest to, że nie można określić, w którym momencie kończy się 

ojciec, a w którym zaczyna syn. Są swoimi wrogami, reprezentują przeciwstawne siły 

biurokracji i rewolucji, mieszając się w jakiejś nieskrystalizowanej, niesformalizowanej 

całości.  

Podobieństwo obu postaci, przy jednoczesnym wymieszaniu i przekraczaniu granic między 

nimi, związane jest z tym, że rewolucja już z samej definicji jest biurokratyczna i zawiera 

zalążek upadku oraz śmierci. Wszystko przechodzi we wszystko, wszystko się wzajemnie 

miesza i przepływa przez siebie. W ten sposób zanika nienaruszalność bytu. Dla Biełego, jako 

pisarza i artysty, charakterystyczny jest wir słowny oraz współbrzmienia. Właśnie w tym 

wirze rozpada się byt, rozmywają się wszelkie granice, finalnie zaś – wszystko się kończy 

gorączkowym krążeniem. Jest w tym stylu coś z chłystowskej7 żywiołowości. Ów wirujący 

ruch Biełyj dostrzegał w doborze odpowiednich słów, przy czym jego język nie służył 

przekładowi owego kosmicznego odczuwania życia na jakiś obcy język, jak możemy to 

obserwować w bezradnym, z punktu widzenia kolorystyki, malarstwie Čiurlionisa8. 

Najżywszy wyraz kosmicznego wirowania Biełyj odnajdował w słowach. Można mu jedynie 

zarzucić nierówność stylu, który często wiedzie go na manowce. Jednakże geniusz Biełego 

polega na zbieżności kosmicznego rozpadu i kosmicznego wirowania z rozpadem samych 

słów, z wirem związków wyrazowych. Natężenie fraz i ich współbrzmień prowadzi do 

                                                
5 „Zamknąwszy się na klucz i obmyślając tezy swego krok za krokiem sprowadzonego do jednolitości systemu, 
odczuwał ciało swoje we wszystkim, a głowa przybierała postać główki pękatego klosza elektrycznej lampy”, A. 
Bieły, Petersburg, przeł. S. Pollak, Warszawa 1974, s. 52. 
6 Por. A. Bieły, Petersburg, s. 12.  
7 Chłyści – grupa religijna powstała w roku 1645, wychodząca od rosyjskiego prawosławia. Zgodnie z ich 
doktryną Bóg może się wcielać nieskończoną ilość razy w godnych tego ludzi; wierzyli także w preegzystencję 
dusz. 
8 Mikołaj Konstanty Čiurlionis (1875–1911) tworzył obrazy z pogranicza symbolizmu, abstrakcjonizmu, 
nawiązujące w tematyce i formie do struktury utworu muzycznego; pod koniec życia zajmował się tylko 
muzyką. 
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wzrostu życiowego i kosmicznego napięcia, pociągającego za sobą katastrofę. Andriej Biełyj 

roztapia i rozprasza kryształy słów, destabilizuje formy wyrazów, które dotąd wydawały się 

wieczne. W ten sposób wyraża roztopienie i rozproszenie krystaliczności całego 

przedmiotowego świata. Wygląda to tak, jakby kosmiczne wichry uwolniły się tylko po to, by 

rozerwać i rozproszyć nasz ustatkowany, okrzepły, skrystalizowany świat. „Tkankę świata 

reprezentuje tkanka pozostająca w stanie furii” – w tych słowach Biełyj charakteryzuje 

atmosferę, w jakiej toczy się akcja Petersburga. A oto jak przedstawia samo miasto:  

 

Petersburgu, Petersburgu! 

Opadając mgłą, prześladowałeś mnie grą myśli. Okrutny dręczycielu! I – niespokojne 

widmo: całymi latami atakowałeś mnie, biegłem po okropnych prospektach, aby z rozbiegu 

wpaść na ten oto błyszczący most… O, zielone, rojące się od bakcyli wody! Pamiętam tę 

fatalną chwilę, gdy przechyliłem się wrześniową nocą przez wilgotną barierę…9 

 

III 

Można nazwać Andrieja Biełego literackim kubistą, gdyż formalnie łatwo porównać jego 

kubizm do malarstwa Picassa. Metoda kubistyczna opiera się na analitycznym, a nie 

syntetycznym postrzeganiu rzeczy. Picasso poszukuje w malarstwie geometrycznego 

porządku, zrywa zwodnicze okrycia ciała i stara się przeniknąć wewnętrzną konstrukcję 

kosmosu. Wtedy ginie piękno wcielonego świata i wszystko ulega rozkładowi, 

rozwarstwieniu. W tym sensie nie ma kubizmu w literaturze, ale można w niej znaleźć coś 

analogicznego, coś, co bezpośrednio odpowiada kubistycznemu malarstwu. Uważam, że 

twórczość Biełego jest kubizmem prozatorskim, a siłę tego przekazu porównać można ze 

znaczeniem kubistycznych form w twórczości Picassa. W obu przypadkach zerwane zostają 

jednolite zasłony cielesności świata, który w ten sposób zostaje pozbawiony organicznych 

form. Biełyj stosuje w literaturze kubistyczną metodę rozwarstwiania wszelkiego 

organicznego bytu. Nie można jednak mówić o konkretnym wpływie Picassa na autora 

Petersburga, który najprawdopodobniej nie miał z nim wiele do czynienia. Literacki kubizm 

pokazuje jego własne, osobiste postrzeganie świata, tak charakterystyczne dla epoki 

przejściowej.  

                                                
9 A. Bieły, Petersburg, s. 260. Fragment przepisany przez Bierdiajewa z książki Biełego różni się nieznacznie od 
zacytowanego tu tłumaczenia, gdyż Bierdiajew korzystał z wydania z 1913 r., które było drugą częścią trylogii 
Wschód lub Zachód. Petersburg częściowo ukazał się w pierwszym i drugim zbiorze „Сирин”, Sankt Petersburg 
1913, oraz w trzecim zbiorze – Sankt Petersburg 1914, a jako oddzielna publikacja – w 1916 r. Spore poprawki 
(skrócenie tekstu) zostały przez Biełego dokonane przed wydaniem Petersburga w Berlinie w 1922 r. 
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Biełyj jest jedynym prawdziwym i znaczącym futurystą w literaturze rosyjskiej. To za jego 

sprawą ginie stare, krystaliczne piękno urzeczywistnionego świata i rodzi się nowy świat, w 

którym piękno jeszcze nie istnieje. Autor Petersburga nie jest jednak specjalistą od 

futurystycznych, agitacyjnych manifestów; pisze odezwy innego rodzaju, swoją twórczością 

burzy stare formy, a jednocześnie tworzy nowe. Oryginalność Biełego polega na tym, że swój 

kubizm i futuryzm łączy najprawdziwszym, bezpośrednim symbolizmem, podczas gdy 

futuryści z zasady byli wrogo nastawieni do symbolistów i programowo się im 

przeciwstawiali. 

W kubistyczno-futurystycznym Petersburgu pojawia się, rzecz jasna, czerwone domino, 

symbolizujące doskonały, wewnętrzny ruch spontanicznej rewolucji, w swojej istocie – 

nierealnej. Za poprzednika twórczych poszukiwań Biełego można uznać w literaturze 

europejskiej Ernsta Theodora Amadeusa Hoffmana. Jego świetna fantastyka również 

przełamuje wszelkie granice, miesza plany, wszystko tam się dwoi i przechodzi w siebie 

nawzajem. Powtórzę jednak, że w literaturze rosyjskiej Biełyj jest kontynuatorem Gogola i 

Dostojewskiego. Podobnie jak Gogol, dostrzega w ludzkim życiu więcej brzydoty i 

przerażenia niż piękna i konkretyzacji bytu. Gogol obserwował stary, organicznie 

ujednolicony świat i widział jego analityczne rozdzielenie, które według niego przyczyniało 

się do rozpadu obrazu człowieka. Dzięki temu zauważał maniaków, ludzkie potwory 

przybywające z samej otchłani prowadzonego przez siebie, jakby normalnego życia. W ten 

sposób Gogol zerwał z Puszkinowskim światopoglądem, z odczuwaniem świata jako 

wiecznie pięknego i harmonijnego. 

Nie można winić Biełego za to, że momentami zbyt dosłownie podąża za Dostojewskim; w 

Petersburgu z łatwością dostrzegamy wpływ Biesów. Niektóre sceny, na przykład scena w 

karczmie czy scena z detektywem, są oczywiście kopią stylu Dostojewskiego, a Biełyj 

przejmuje cudzy styl także w innych momentach, zakłócając tym samym rytm swojej 

powieści-symfonii. Owszem, jest wewnętrznie związany z Dostojewskim, lecz nie można go 

za to winić. Dobrze by jednak było, gdyby starał się o większą swobodę w artystycznych 

inspiracjach i zechciał zachować własny styl. Istnieje duża różnica między Biełym a 

Dostojewskim – należą bowiem do różnych epok. Andriej Biełyj wydaje się bardziej 

kosmiczny w swoim odczuwaniu życia, u Dostojewskiego mamy więcej psychologii i 

antropologii. U Dostojewskiego w samej głębi człowieka otwierała się otchłań, ale on sam 

pozostawał oddzielony od otchłani kosmicznego życia. Pisarz w sposób organiczny i 

całościowy rozumiał człowieka i zawsze widział w nim obraz Boga.  
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 Biełyj należy już do nowej epoki, w której człowiek nie stanowi całości, lecz ulega 

rozdzieleniu. Pisarz pogrąża swoich bohaterów w kosmicznym bezmiarze, wydaje na pastwę 

kosmicznych wichrów. W Petersburgu zostaje zatarta granica oddzielająca człowieka od 

lampy elektrycznej i otwiera się świat astralny. Z drugiej strony twarde granice fizycznej 

rzeczywistości chronią niezależność człowieka i jego osobiste wartości, niejako zachowują 

jego krystaliczną formę. Postrzeganie świata astralnego, jako pośredniego pomiędzy duchem 

a materią – pozwala na pozbycie się granic, na dekrystalizację zarówno człowieka, jak i 

wszystkiego, co go otacza.  

Dlatego Andriej Biełyj jest artystą astralnego planu, tej przestrzeni, w którą 

niepostrzeżenie wnika nasz świat, pozbywając się gęstości i kształtu. Przecież wszystkie 

wichry są wichrami astralnymi, nie są wichrami fizycznego świata ani świata po ludzku 

uduchowionego. Petersburg jest astralną powieścią, wszystko tu wpada w otchłań, wychodzi 

poza ramy i poza fizyczne ramy, poza kształty ludzkiego, duchowego życia. Z tego powodu 

senator widzi dwie przestrzenie, a nie jedną. 

Biełyj w ten sposób ujawnia szczególną metafizykę dotyczącą rosyjskiego biurokraty. 

Biurokrację rozumie jako efemeryczny byt, jako grę myśli, w której wszystko składa się z 

linii prostych, z sześcianów, z kwadratów. To biurokracja z samego centrum kieruje Rosją, 

zgodnie z zasadami geometrii. Iluzoryczność biurokracji rodzi iluzoryczną rewolucję. 

Nieprzypadkowo Mikołaj Apollonowicz okazuje się kogenistą10, co oznacza, że w swojej 

filozofii nie czuje realności bytu, nieprzypadkowo też tak żywo związany jest z biurokracją. 

Do efemerycznego Petersburga, przechodzącego w plan astralny, nie dociera jednak nic 

pochodzącego z głębi Rosji, z głębi narodowego rosyjskiego życia. Centralizm komitetu 

rewolucyjnego jest takim samym efemerycznym bytem jak centralizm biurokratycznych 

instytucji. Proces gnilny przeszedł od biurokratyzmu do rewolucjonizmu. Prowokacja, 

otulająca rewolucję gęstą mgłą, ujawnia jej złudny, efemeryczny charakter, a wszystko 

przemieszcza się za sprawą satanistycznych wichrów. 

Biełyj z całą pewnością nie jest wrogiem idei rewolucyjnej. Jego punkt widzenia trudno 

uznać za tożsamy z interpretacją rewolucji, jaką możemy znaleźć w Biesach Dostojewskiego. 

Zdaniem autora Petersburga zło rewolucji jest złem starej Rosji. W rzeczywistości pragnie on 

w sposób artystyczny ujawnić złudny charakter petersburskiego okresu historii rosyjskiej, 

naszego biurokratycznego oraz inteligenckiego okcydentalizmu. W tej powieści, podobnie jak 

w Srebrnym gołębiu, potępiał ciemnotę wschodniego żywiołu, tkwiącą w egzystencji naszego 

                                                
10 Когенианец (kogenista) – wyznawca teorii Germana Kogana, autora m.in. tekstu Логикa чистого познания, 
Petersburg 1902. 



 8

narodu. Andriej Biełyj posiada wielki talent i podobnie jak Gogol nie jest powołany do tego, 

by ukazywać i odtwarzać to, co pozytywne, jasne i wspaniałe. W jednym ze swoich wierszy 

nakłaniał swoją Rosję, tak bardzo i tak dziwnie kochaną, by pozwoliła się zrujnować. Po 

przeczytaniu jego książek opowiadających o Rosji pozostaje wrażenie, że ojczyzna rozwiewa 

się w przestrzeni, przekształca się w astralny pył. Pisarz kocha Rosję miłością niszczycielską i 

wierzy w jej odrodzenie przez zagładę. Taka miłość właściwa jest naszej naturze. Wszystkie 

ułudy – biurokratyczna, rewolucyjna i kantowsko-gnozeologiczna – spotykają się w Mikołaju 

Apollonowiczu. I tu autor Petersburga ukazuje jeszcze jedną, straszną rzecz, odziedziczoną 

po Włodzimierzu Sołowjowie – Biełemu udziela się obawa przed zagrożeniem mongolskim, 

pisarz wyczuwa element żywiołu mongolskiego wewnątrz samej Rosji, wewnątrz każdego 

Rosjanina. Dlatego Mikołaj Apollonowicz tak jak jego ojciec – szef instytucji – to Mongoł i 

Туранец11. W Rosji dochodzi do głosu to, co mongolskie, a mongolski Wschód ujawnia się 

na rosyjskim Zachodzie, to zaś, co uralo-ałtajskie i mongolskie, zaczyna być widoczne i u 

Biełego, i w myśli kantowskiej.  

Biełyj ukazuje koniec Petersburga, ostateczny rozpad miasta. Miedziany Jeździec miażdży 

człowieka, wysyłając wszędzie swego astralnego sobowtóra; obraz ten dominuje w 

atmosferze Petersburga.  

 

IV 

U Biełego nie ma rosyjskiej ideologii i nie należy się jej doszukiwać. Jest za to coś 

wznioślejszego, ważniejszego niż ideologiczna świadomość – to natura rosyjska, czysty 

żywioł. Pisarz bowiem w głębi swojej istoty jest bardzo rosyjski i nie obawiam się twierdzić, 

że wręcz przeszywa go rosyjski chaos. Jego oddzielenie od Rosji jest zewnętrzne i pozorne, 

podobnie jak to było u Gogola. Biełyj kocha Rosję, choć zarazem jej przeczy. A swoją drogą, 

również Czaadajew Rosję kochał… Niedawno Biełyj opublikował wiersz, w którym jest taka 

linijka: 

 

Kraju mój, kraju mój rodzinny! Jestem twój! Jestem twój! Przyjmij mnie, szlochającego i 

nieznanego. Przykryj wilgotną trawą12. 

 

                                                
11 Туранец Калужской области (co znaczy, że jest uralo-ałtajski, w dosłownym tłumaczeniu). 
12 Przeł. M. Malzahn. Biełyj napisał ten wiersz w marcu 1916 r., gdy przebywał w Szwajcarii. Rok 1916 był 
także rokiem jego powrotu do Moskwy. Wiersz pojawił się w książce Stichi o Rossii dopiero w 1922 r. (Berlin). 
(Oryginalna wersja: „Страна моя, страна моя родная! Я – твой! Я – твой! Прими меня, рыдая и не зная 
Покрой сырой травой”). Wiersz ukazał się również w tomie Звезда, wydanym w Moskwie w 1922 r. 
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Wiersz kończy się wyznaniem wiary: oto dla rosyjskiej „nocy” istnieje „On”; On – 

Chrystus – ratunek dla ciemności i chaosu Rosji. Pisarz dobrze wiedział, jak straszliwy, jak 

niebezpieczny jest rosyjski chaos, lecz nie miał tyle sił, by obudzić w sobie rosyjską wolę, 

rosyjską świadomość. Tej woli i świadomości postanowił poszukać na Zachodzie. Można 

wątpić, czy je tam znalazł. Myślę, że wróci kiedyś do Rosji i będzie szukać światła właśnie w 

jej głębi. 

W Petersburgu widać spore niedociągnięcia artystyczne i wielu z nich, z estetycznego 

punktu widzenia, nie można zaakceptować. Powieść bowiem nie trzyma stylu, zakończenie 

jest przypadkowe i wewnętrznie sprzeczne, do tego momentami czuć ogromną zależność od 

Dostojewskiego. Artystyczny geniusz Biełego nie potrafił stworzyć doskonałego dzieła 

sztuki. W jego twórczości nie ma katharsis, jest natomiast coś wyjątkowo bolesnego, bo autor 

jako artysta nie był w stanie wznieść się ponad żywioł, który przedstawiał, nie pokonał go, 

tkwił w wyśnionym koszmarze, ulegał rozproszeniu, zanurzywszy się w kosmicznym wirze. 

Jego powieść przekracza granice tego, co w sztuce doskonałe i piękne. Dzieło jest jego 

własnym bytem, jego osobistym chaosem, wirowaniem, kosmiczną intuicją. I to jest nowe 

oraz niezwykle. Trzeba ów fakt przyjąć, nie szukając usprawiedliwienia.  

Nie ma też właściwej, sprawdzonej interpretacji dla twórczości tego typu. Biełyj to twórca 

granicznej i kosmicznej epoki. Kieruje literaturę w stronę wielkich tematów dawnej rosyjskiej 

literatury, ale robi to w sposób nowy. Jego pisarstwo związane jest z losem Rosji, z dziejami 

rosyjskiej duszy. Jako pierwszy stworzył prawdziwą powieść astralną, tak niepodobną do 

słabych i nieartystycznych powieści okultystycznych, pisanych w oparciu o stare wzorce. 

Andriej Biełyj nie jest teurgiem, lecz prawdopodobnie sztuka teurgiczna znajduje się na 

najlepszej drodze do astralnego rozpadu takiego stylu tworzenia. 

 

przełożyła Miłka Malzahn 
 

 

Tekst napisany przez Bierdiajewa w 1916 roku i wydrukowany w piśmie „Биржевые 

ведомости” z 1.07.1916 (Moskwa), następnie wszedł do książki Кризис исскуства, Moskwa 

1918, s. 37–47. Podstawą tłumaczenia jest wydanie z pisma „Биржевые ведомости”. 

 


