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Dwojaka tedy miłość dwojakie państwo uczyniła: ziemskie państwo uczyniła miłość własna 
aż do pogardy Boga posunięta; niebieskie państwo uczyniła miłość Boża aż do pogardy siebie 
posunięta. Ziemskie - w sobie chwały szuka, niebieskie - w Panu. 

Święty Augustyn, Państwo Boże

Czymże innym jest bowiem polityczna historia świata, jak nie ruchem ku uniwersalnemu 
i homogenicznemu państwu? Decydujące stadia w tym ruchu stanowiły działania tyranów 
czy władców (na przykład Aleksandra Wielkiego i Napoleona). Ci tyrani czy władcy byli 
wszak uczniami filozofów. Klasyczna filozofia stworzyła ideę uniwersalnego państwa. Nowo
żytna filozofia, która jest zsekularyzowaną formą chrześcijaństwa, stworzyła ideę państwa 
uniwersalnego i homogenicznego. Leo Strauss, O tyranii
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Wstęp

Pojęcie Moskwy Trzeciego Rzymu od momentu powstania w XVI wieku do dnia dzisiejszego jest przedmiotem zainteresowania historyków, filozofów, teologów i pisarzy. Cieszy się zainteresowaniem badaczy społeczno-kulturowej i etniczno-kulturowej tożsamości narodu rosyjskiego. Rosja stoi dzisiaj przed koniecznością stworzenia jasnej i akceptowalnej przez społeczeństwo oraz świat zewnętrzny koncepcji polityczno-kulturowej. W XX stuleciu upadły dwa modele ideologiczne: prawosławno-monarchiczny i totalitarny, marksistowsko-radziecki; wywołało to burzę polityczną, kulturową i społeczną, a także zrodziło konieczność odnalezienia alternatywy ideologicznej. Po upadku radzieckiego systemu ideologicznego w latach 90. XX wieku różne siły polityczne starały się wypełnić ideologiczną pustkę, powstały partie i programy polityczne zmierzające do realizacji swoich własnych wizji przyszłości Rosji. Wciąż żywotna w Rosji idea Moskwy Trzeciego Rzymu często była interpretowana przez pryzmat aktualnej sytuacji politycznej i religijnej, a w ciągu ostatnich kilku wieków obrosła interpretacjami, nierzadko wzajemnie sprzecznymi. Niniejsza książka jest poświęcona przedstawieniu rozwoju i metamorfozy „idei rzymskiej” u rosyjskich myślicieli XIX i XX wieku. Szczególną uwagę poświęcono swoistemu sprzężeniu idei narodowej i imperialnej w koncepcjach wybranych rosyjskich myślicieli. W XIX wieku w rosyjskiej myśli politycznej „Moskwę" przestano utożsamiać z państwem, a zaczęto utożsamiać z narodem, a co za tym idzie idea Trzeciego Rzymu przestała być rozpatrywana tylko w odniesieniu do imperium, zaczęto także wiązać ją z kształtującą się ideą narodową. Prześledzenie metamorfoz „idei rzymskiej" pozwala na nową interpretację rozwoju myśli rosyjskiej i poglądów rosyjskich myślicieli. W niniejszej książce staramy się pokazać zmiany „idei rzymskiej” w XIX i XX wieku w kontekście rosyjskiej tradycji religijnej. Mówiąc o powstaniu, genezie i rozwoju idei rzymskiej, nie sposób nie odnieść się do Bizancjum, źródła chrześcijaństwa na Rusi. Szczególne zainteresowanie 
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budzi koncepcja diarchii określająca stosunki między państwem i Kościołem. Na czym polega sens tej koncepcji? Na tym, że oprócz miejsca w Kościele, określonego przez kanony, patriarcha zajął także miejsce w strukturze państwowej: równoległe do miejsca imperatora. Patriarcha był przedstawicielem Kościoła w państwie, stróżem ortodoksji, na nim spoczywał obowiązek zachowywania w pobożności i w czystości powierzonego mu ludu bożego. Zadaniem imperatora było zachowanie wierności chrześcijańskiej ortodoksji. Nie trzeba dodawać, że to idylliczne założenie rzadko odpowiadało rzeczywistości. Zbyt często ewangeliczna maksyma zostawała zniekształcona, aby - powtarzając za Sołowjowem - służyć usprawiedliwieniu porządku, wedle którego wszystko daje się Cezarowi, a nic Bogu. Po upadku Bizancjum państwo Moskiewskie zostało jedynym niezależnym państwem prawosławnym. W początkach XVI wieku Filoteusz, mnich z mona- steru św. Eleazara w Pskowie, dał szczególnie przejrzystą formułę religijnej misji Państwa Moskiewskiego, tworząc koncepcję Moskwy Trzeciego Rzymu. Nie należy zapominać, że teoria Moskwy Trzeciego Rzymu zrodziła się w środowisku cerkiewnym, gdzie istniało silne przekonanie, iż Kościół jako taki jest zawsze bez grzechu, a nauka Kościoła jest zawsze święta i bez skazy.W historii zbawienia rzeczywistość Kościoła i państwa są wewnętrznie powiązane, nie są jednak ze sobą tożsame. Z jednej strony formuła Filoteusza podkreślała trwałość i świętość Kościoła w zamęcie tego świata, z drugiej przemijalność bytów państwowych - pierwszy i drugi Rzym upadły z powodu herezji. Podkreślając jednak wierność Kościoła Moskiewskiego ortodoksji, mnich implikował również, że Państwo Moskiewskie będzie istnieć aż do końca świata.Już pierwsze wcielenie „idei rzymskiej" - Filoteuszowa koncepcja Moskwy Trzeciego Rzymu - zawiera w sobie dwie możliwości interpretacyjne: z jednej strony, można w niej widzieć polityczną teorię legitymizującą władzę książęcą, z drugiej, mistyczną teorię powstałą w środowisku rosyjskiego kleru.Ruś Moskiewska zachowywała w ciągu dwustu lat swego rozwoju jedność i całościowość życia kulturowego. Smuta zademonstrowała, że „cisza i spokój” starej Moskwy pozostały w przeszłości. Okres między Smutą i początkiem reform Piotra, był epoką sporów, braku porozumienia i zgody, kryzysem, który objął całość staroruskiego życia.Piotr I upodobnił Rosję do szeregu państw europejskich. Projekt państwa sekularnego, „połączenie dwóch głów orła" i wprowadzenie jedności politycznej, bez której ani państwo, ani rząd nie mogą dobrze funkcjonować zaowocowało nie tylko pokojepi politycznym, lecz podporządkowaniem Kościoła państwu, podziałem i rozbiciem samego narodu, napięciem miedzy imperium a narodem. Sprowadzenie Kościoła do roli użytecznej „religii państwowej” zaowocowało w wieku XVIII zjawiskiem „religii serca" w wyższych warstwach, kiedy często, w imię Ewangelii, negowano w Kościele to, co umożliwiało mu realną obecność w życiu narodu.
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Przed rosyjskimi myślicielami XIX i XX wieku stało zadanie „zespolenia tego, co rozdzielone", przezwyciężenia rozłamu religijnego i politycznego. W XIX wieku Siergiej Uwarow zaproponował nową wersję idei rosyjskiej. Zamiast dawnej triady: Car, Patriarcha, Sobór, sformułował nową: Prawosławie,-samodzierżawie, ludowość. Formuła Uwarowa zakładała, że władza samodzierżcy i Kościół formują oraz nadają kształt życiu narodowemu. W myśli Stiepana Szewyriowa formuła ta nabrała innego charakteru - to naród stawał się źródłem i fundamentem rosyjskiego prawosławia i samodzierżawia.Realizacja chrześcijańskiego powołania narodu rosyjskiego wymagała odpowiedzi na pytanie: Czym jest naród rosyjski? Gdzie tkwi w narodzie jądro niedotknięte przez przymusową europeizację?W rosyjskiej myśli polityczno-kulturowej możemy spotkać się z dwiema strategiami rozstrzygnięcia tej kwestii. Pierwsza należy do słowianofilów; w ich koncepcji został przeniesiony akcent z cara - obrońcy chrześcijańskiej wiary - na cały rosyjski chrześcijański naród. Było to radykalną zmianą w teorii chrześcijańskiego państwa, ponieważ zostało zanegowane duchowe przywództwo monarchy, a podkreślona rola chrześcijańskiego narodu - po raz pierwszy zasada chrześcijańskiej soborowości zaczęła dominować nad zasadą hierarchii. Chrześcijaństwo dane jest narodowi a nie państwu, tworząc doskonałą jedność narodu i Kościoła. Słowianofile jednocześnie radykalnie oddzielali „wewnętrzną prawdę" narodową od martwych form państwa. Między „dobrowolną chrześcijańską wspólnotą" i zewnętrznym przymusowym porządkiem państwa, leży przepaść nie do przejścia.Inaczej kwestię tę rozstrzygał Aleksander Hercen. W centrum jego zainteresowania znalazła się obszczina, która w odróżnieniu od interpretacji słowianofilów, przestaje być naturalnym fundamentem życia soborowego, a staje się organizacją ludzi wolnych od prywatnej własności. Obszczina daje unikalną możliwość pokojowego wprowadzenia ustroju socjalistycznego w Rosji.I słowianofile, i Hercen sądzili, że proponowane przez nich rozwiązania polityczne w pełni i adekwatnie wyrażają naturalne stosunki międzyludzkie założone w obszczinie. Idee, które trafiły do Rosji z Bizancjum czy z Europy, padły na podatny grunt - współgrają z wewnętrznym usposobieniem narodu rosyjskiego i tym samym swobodnie wyrażają to usposobienie na zewnątrz. Czy to w prawosławiu, czy w socjalizmie naród nie tylko rozpoznaje własną istotę, lecz wznosi się na doskonalszy poziom egzystencji.
Obszczina więc staje się miejscem, gdzie łączą się nadzieje słowianofilów na wolne zjednoczenie w miłości w Kościele, jak również oczekiwania okcydentali- stów na powstanie nowych, wolnych związków międzyludzkich. Takie podejście pozwala rozpatrywać spór między słowianofilami i okcydentalistami nie tyle jako wewnętrzny spór o stosunek Rosji do Zachodu, ile jako echo rozbicia samego Zachodu na rewolucyjny i chrześcijański, pozwala postawić pytanie, do którego z nich bliżej jest Rosji.
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Naród jest punktem, w którym krzyżują się religijno-filozoficzne poglądy Chomiakowa i socjalistyczne poglądy Hercena; pozwoliło to Dostojewskiemu określić prawosławie mianem „naszego rosyjskiego socjalizmu”. Prawosławie, według rosyjskiego pisarza, nie jest abstrakcją, stało się historycznym faktem tylko w określonym wcieleniu, które jako takie zawsze i wszędzie realizuje się w dziejach konkretnego narodu. To naród właśnie przechowuje religię i uświadamia sobie siebie jako prawosławny naród. Naród chrześcijański, rozumiany jeszcze przez słowianofilów jako nowy naród wybrany, Kościół, Ciało Chrystusa, soborowo chroniący ortodoksję, w myśli Dostojewskiego konkretyzuje się jako konkretny etnos - jako naród rosyjski, mający odegrać historyczną rolę na arenie europejskiej. Państwo zostaje rozpoznane przez naród jako własny wytwór, za który ponosi odpowiedzialność. I tym samym państwu, jak sądził Dostojewski, zostaje przywrócony chrześcijański wymiar, a ono samo włączone zostaje w chrześcijańską historię narodu. Dostojewski w ślad za słowianofilami podkreślał, że zanim państwo ukonstytuuje się jako monarchiczne, pierwotnie jest państwem ludowym. Rosyjska monarchia powstaje jako wyraz woli ludu, a jej siła stanowi wyłącznie delegację woli pierwotnego suwerena. Dziewiętnastowieczna historiografia interesowała się nie tyle życiem politycznym czy państwowym, lecz przede wszystkim narodem. Historia przestała być historią organizmów państwowych, a stała się historią narodów.U wspominanych wyżej myślicieli imperium chrześcijański charakter nadawał chrześcijański naród, u Tiutczewa natomiast rosyjski naród uświadamia siebie jako chrześcijański, dlatego że uczestniczy w historii chrześcijańskiego imperium. Sołowjow idzie jeszcze dalej, w jego koncepcji naród rozpuszcza się w imperialnej uniwersalności.W XX wieku, po rewolucji bolszewickiej myśl rosyjska stanęła przed nowymi wyzwaniami. Zwycięstwo bolszewików, według Fiedotowa i Bierdiajewa, nie było przypadkiem czy zwykłym nieszczęściem. Ruchy narodnickie, które pojawiły się pod koniec XIX wieku były ruchami inteligenckimi zarówno pod względem celów, jak i metod, były określane przez wiarę, życiowe doświadczenie i wartości inteligencji. Kwestia polityczna tym samym stawała się kwestią kulturowo-filozoficzną i moralną, a problem klęski inteligenckiego ruchu zrodził ważniejsze pytanie o wartość narodowej wiary inteligencji. Inteligencja w ten sposób stawała się trzecim elementem, spoiwem między imperium i narodem, pośrednikiem między europejską kulturą a Rosją; stawała się elementem rozwoju chrześcijańskiej samoświadomości Rosji, „trzecim pierwiastkiem”, który jest w stanie połączyć chrześcijański uniwersalizm z narodowym ekskluzywizmem i przezwyciężyć rozłam między państwem i narodem. Nie jest więc zaskoczeniem, że religijni myśliciele XX wieku podkreślali współzależność kultury - dziecięcia reform Piotra - i chrześcijaństwa, pragną postawić obok Serafima Sarowskiego Aleksandra Puszkina. Dowodzili, że Puszkin, pomimo niedoskonałości tylko humcmum, być 
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może odkrył po części tajemnicę Serafima Sarowskiego i być może przez obu prowadzi droga na górę Tabor.W XX wieku dokonuje się przejście od „wszechjedności” do „terytorialności”. Pierwszą próbą stworzenia doktryny polityczno-ekonomicznej alternatywnej w stosunku do bolszewizmu był euroazjanizm. Ruch ten był także próbą przezwyciężenia rosyjskich podziałów z pomocą innej niż dotychczas logiki. Imperium, naród czy inteligencja tracą swoje dominujące znaczenie dla rozwiązania podziałów wewnętrznych. Znaczenia nabierają polityczne, kulturowe i narodowe związki między etnosami, które żyją w określonej przestrzeni geograficznej. Euroazjaniści zastosowali nowy język opisu Rosji jako wyjątkowego systemu geograficznego - Euroazji, która jest syntezą Europy i Azji, ale jednocześnie nie jest ani jedną, ani drugą. Powstaje nowy, trzeci kontynent, który wymyka się opozycji Europy i Azji, opozycji imperium i narodu, inteligencji i ludu. Pojawia się konieczność stworzenia nowego języka opisu euroazjatyckich procesów polityczno-kulturowych. Należy w tym celu sięgnąć do przeszłości, zanim logika rozwoju organizmu państwowego została zakłócona przez przymusową europeizację. Dla Trubieckoja takim okresem był XVI wiek, okres państwa moskiewskiego.Próbą swoistej syntezy poglądów myślicieli rosyjskich jest dzieło Sołoniewi- cza, które na powrót wprowadza naród na scenę historii XX wieku. Według niego, rosyjski naród własnymi siłami może zbudować państwo tylko wtedy, kiedy nie ulegnie chwilowym, przypadkowym czy fikcyjnym zachciankom, a zwróci się do tradycyjnie ukształtowanych instytucji władzy: instytucji monarchii i soboru. Powinny one, zdaniem myśliciela, wyrażać i gwarantować istnienie jedności narodowej.Niniejsza książka nie prezentuje pełnego spektrum poglądów rosyjskich myślicieli, stanowi jedynie opracowanie kierunków rozwoju i transformacji „idei rzymskiej” w XIX i XX wieku. Badany zakres problemów zmusza do wyjścia poza problematykę stricte historyczną, wymaga uwzględnienia kontekstu religijnego i problemu kształtowania się doktryn politycznych.





Od Świętej Rusi do Imperium Piotra

1. Narodziny rosyjskiego mesjanizmu. Powstanie idei Moskwy
Trzeciego Rzymu

XV wiek to okres aktywnego rozwoju Księstwa Moskiewskiego, dwa wielkie wydarzenia określiły świadomość epoki: upadek Złotej Ordy i upadek Bizancjum. Po zrzuceniu jarzma tatarskiego zniknęło zagrożenie zewnętrzne, a po upadku Konstantynopola, który przez stulecia był źródłem kultury, religii i norm państwowych, Moskwa, jako jedyne niezależne politycznie prawosławne państwo, zaczęła pretendować do roli obrończyni prawosławia. Upadek Konstantynopola w 1453 roku zrodził przekonanie, że to młode państwo dziedziczy po Bizancjum obowiązek obrony wiary i zachowania ortodoksji. Wierzono, że polityczny upadek Konstantynopola dokonał się po upadku religijnym pod czym rozumiano przystąpienie patriarchy i cesarza Bizancjum do unii w 1439 roku na Soborze we Florencji. W przeciwieństwie do Konstantynopola Moskwa nie przyjęła postanowień tej unii. Na Rusi potraktowano unię jako odstępstwo Greków od prawdziwej wiary, a nie jako kompromis podyktowany sytuacją polityczną.Wraz ze wzrostem znaczenia Kościoła rosyjskiego jako jedynego przedstawiciela prawosławia w świecie chrześcijańskim, zaczęto uważać księcia moskiewskiego za obrońcę i patrona prawosławia1. W Moskwie wciąż była żywa pamięć o pouczeniu patriarchy Antoniego, który w 1393 roku pisał do księcia Wasyla I, 
1 Tak na przykład Symeon Suzdalski w Powieści o ósmym soborze Florenckim (Повесть 
о восьмом Флорентийском соборе) podkreślał, że rosyjskie prawosławie przewyższa inne. Książę moskiewski jest prawdziwym prawosławnym wielkim księciem, białym carem całej Rusi. Białym, czyli wolnym od poddaństwa i niezależnym, w odróżnieniu od „czarnego” - zniewolonego, jakim okazał się grecki imperator podbity przez Turków. W Powieści Symeon Suzdalski porównał Wasyla III nie tylko do jego przodka św. Włodzimierza, ale do cara Konstantyna - chrzciciela imperium (na takie miano Wasyl zasłużył sobie odrzuceniem metropolity kijowskiego i całej Rusi, Izydora, zwolennika unii). W podobny sposób pisał o carze 
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„nie jest możliwym mieć Kościół i nie mieć cesarza"2. Patriarcha Antoni podkreślał, że cesarz zajmuje ważne miejsce w Kościele, inne niż lokalni książęta, jest opoką chrześcijaństwa, zwołuje sobory powszechne, broni przed herezją, cieszy się błogosławieństwem Kościoła, zostaje pomazany i jest samodzierżcą Romejów, czyli wszystkich chrześcijan. Za cesarza modlą się wszyscy biskupi, metropolici i patriarchowie, takich prerogatyw nie ma żaden z miejscowych władców. Cesarstwo i Kościół są ze sobą ściśle powiązane i nie jest możliwe ich rozdzielenie. Powołując się na słowa apostoła Piotra: „Boga bójcie się, czcijcie króla" [1 P. 2,17] patriarcha wskazuje na fakt, że apostoł piszę o jednym, a nie o wielu władcach. Co oznacza, że jest tylko jeden cesarz na świecie, jeżeli niektórzy spośród chrześcijan przyswajają sobie ten tytuł, to świadczy to raczej o tyranii i przemocy, niż o ich prawie do tego tytułu3.

także metropolita Jonasz, wskazując, że Rosyjski Kościół Prawosławny przechowuje świętą apostolską tradycję, utraconą przez prawosławie greckie.2 Wielki Książę Wasyl 1 Dmitrijewicz zabronił wspominać imię cesarza bizantyjskiego w czasie liturgii, patriarcha Antonii IV wysłał do niego list (Posłanije), w którym wyłożył ideę Kościoła powszechnego i ideę monarchii. Antoni charakteryzował cesarza bizantyjskiego jako wielkiego cesarza, władcę i pana świata, który jest cesarzem i jedynowładcą Romejów, czyli wszystkich chrześcijan. Władza cesarza jest tak wielka, że nawet Rzymianie, którzy odłączyli się od Kościoła powszechnego, okazują mu szacunek, jaki okazywali, kiedy byli jeszcze w jedności. Tym bardziej zobowiązani są do tego prawosławni chrześcijanie. Przez wielu badaczy list ten uważany jest za manifest bizantyjskiej ideologii politycznej. Por. В. Сокол ьский, Участие 
русского духовенства и монашества в развитии единодержавия и самодержавия, Киев 1902, s. 110.3 Рог. А. Карташев, Очерки по истории Русской Церкви, т. 1, Москва, 1992, s. 371.

Dopóki w Konstantynopolu byli prawosławni carowie, opiekunowie Kościoła prawosławnego, rosyjscy książęta mogli nazywać się carami poprzez analogię, ale nie w dosłownym znaczeniu tego słowa. Po unii florenckiej i towarzyszących jej wydarzeniach dokonały się istotne zmiany. Wasyl 111 zaczął być nazywany prawosławnym carem, a Ruś zaczęła pretendować do roli, którą pełniło greckie, prawosławne cesarstwo. Upadek Konstantynopola Rusini traktowali naturalnie jako karę Bożą za unię florencką i jako znak nowego, wielkiego powołania Rusi.Po upadku Konstantynopola zatem, w Moskwie ukształtowało się przekonanie, że prawosławie Greków uległo zepsuciu, że autentyczne prawosławie jest tylko na Rusi, a miejsce Konstantynopola powinna zająć Moskwa, rządzona przez prawosławnego ruskiego cara. Idea o przejściu obowiązków i praw bizantyjskiego imperatora na barki księcia moskiewskiego, która pojawiła się po upadku Konstantynopola, zyskała potwierdzenie poprzez ślub Iwana III Wasiljewicza (1462-1505) z bratanicą ostatniego greckiego władcy - Zoe Paleolog, która została w Rosji nazwana Sofią. Dwugłowy orzeł stał się wówczas oficjalnym herbem państwowym Księstwa Moskiewskiego po zrzuceniu jarzma tatarskiego. Iwan Wasiljewicz III jako pierwszy rosyjski władca przyjął tytuł samodzierżcy. 
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Z jednej strony to kopia tytułu bizantyjskich basileusów, a z drugiej podkreślenie niezależności od Tatarów i wszelkiego poddaństwa. Jego syn Wasyl III Iwanowicz (1505-1533) uparcie podkreślał pochodzenie rosyjskich książąt od Ruryka, na stałe wprowadził tytuł „z woli Bożej car i wielki książę". Tak w istocie tytułował się kiedyś Iwan III, ale Wasyl Iwanowicz konsekwentnie posługiwał się tym tytułem w stosunkach międzynarodowych.Teorię wyjątkowego znaczenia Rusi dla historii całego chrześcijańskiego świata przedstawił również znany igumen Josif Wołocki. W Proswietitiele 
[Просветитель] podkreślał on, że w przeszłości ziemia ruska przezwyciężyła pogaństwo, a w czasach jemu współczesnych wywyższa się dzięki chrześcijańskiej cnocie. Według niego rosyjskie prawosławie wydało wielu świętych, którzy podnieśli świadomość narodową i oświecili światłem chrześcijańskiej prawdy całą ziemię ruską. Josif Wołocki jeszcze przed Filoteuszem dał ogólny zarys idei Moskwy Trzeciego Rzymu; zwracał się do Wasyla III:Na Boga i Bogurodzicę! Pomyśl o Kościele Bożym i prawosławnej wierze chrześcijańskiej. (...) Inaczej carze zginie całe chrześcijaństwo od herezji, ponieważ poprzednie carstwa zginęły w ten sam sposób. (...) Rzymskie, które wiele lat trwało w wierze chrześcijańskiej także zginęło4.
4 Послания старца Филофея, [w:j Библиотека литературы Древней Руси, т. 9: Конец 
XIV- первая половина XVI века,ред. Д.С. Лихачев [et al], Санкт-Петербург 2000, s. 229- -230, [on-line:] http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=5105 (jeśli nie podano inaczej, tłumaczenie własne D. R.J. Do Josifa Wołockiego należy, nazywana przez Kartaszowa naiwną, interpretacja „symfonii": „Natomiast o carach, książętach i sędziach święci apostołowie mówią, że przyjęli oni władzę od Boga, żeby ukarać przestępców i nagrodzić czyniących dobrze. Apostoł Piotr mówi następująco: 'Bądźcie posłuszni każdej ludzkiej władzy: czy to carowi, jako władzy najwyższej, czy książętom przez niego powołanym, żeby karać przestępców i nagradzać czyniących dobro, ponieważ taka jest wola Boża, żeby czyniący dobro powstrzymywali nieuctwo głupich ludzi’. Podobnie wypowiada się św. Paweł: ‘Książęta są straszni nie dla dobrych, a dla złych'. Nie chcesz bać się władzy? Czyń dobrze, a zasłużysz na jej pochwałę: ponieważ ona została ustanowiona dla twojego dobra. Ale powinieneś się bać, jeżeli czynisz zło - [władza] nie bez powodu uzbrojona jest w miecz, ponieważ służący Bogu gniewnie odpłaca czyniącemu zło. W podobnym duchu wypowiadają się Ojcowie Kościoła. Oto co mówi św. Jan Chryzostom: 'Przecież władza państwowa została ustanowiona dla ludzkiej korzyści nie przez diabła, a przez Boga’. (...) Święty Grzegorz mówi to samo w swoim pouczeniu: Z miłości do ludzi dan wielki Boży dar - kapłaństwo i cesarstwo: jedno służy sprawom Bożym, drugie, rządząc, troszczy się o ludzkie. Ten, kto został z Bożej woli powołany do rządzenia ludźmi, powinien nie tylko troszczyć się o własne sprawy i zajmować się własnym życiem, lecz i wszystko, co znajduje się w jego władzy bronić od niepokojów i grzesznych zamętów, które diabeł zasiewa wszędzie i niepokoi pokój ciała. (...) Gdzie oni, mówiący, że nie można osądzać ani heretyka, ani odstępcy od wiary? Oczywiste jest przecież, że trzeba nie tylko osądzać, lecz poddawać okrutnym kaźniom”. Слово об осуждение еретиков Иосифа 
Волоцкого, [w:J Памятники литературы Древней Руси. Конец XV-1-я половина XVI века, сост. Д.С. Лихачев, Л.А. Дмитриев, Москва 1984, s. 193-195.

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=5105
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Wołocki kładł nacisk na to, że władza carska ma swoje źródło we władzy boskiej i dlatego głównym jej celem jest ochrona i opieka nad prawosławiem. Nie można doszukiwać się elementów nowożytnego absolutyzmu, w wezwaniu cara do obrony chrześcijaństwa. W duchu epoki igumen pisał, że władza cara jest podobna do władzy Boskiej i dodawał:Jeżeli car panuje nad ludźmi, nad sobą zaś ma panujące straszne grzechy i namiętności, umiłowanie pieniędzy i gniew, fałsz i niesprawiedliwość, pychę i zapalczywość, bardziej niż inni, niewiarę i bluźnierstwo, taki car nie jest sługą Boga, lecz diabła, nie jest carem, ale prześladowcą. Ty przeto takiego cara lub kniazia nie słuchaj, prowadzącego ciebie na drogę fałszu i zła, chociaż prześladuje, chociaż śmiercią grozi5.

5 И. Волоцкий, Просветитель, cyt. za: В. Uspienski, W. Żywo w, Car i Bóg. Semiotycz- 
ne aspekty sakralizacji monarchy w Rosji, tł. i wstęp H. Paprocki, Warszawa 1992, s. 22, Biblioteka Myśli Współczesnej. Te cechy różniące cara i tyrana poprzedzają jakby teorie monarchomachów drugiej połowy XVI w., którzy wysunęli podobną teorię (rex imago Dei, 
tyrannus diaboli}. Św. Tomasz z Akwinu w traktacie O Królowaniu pisał: „Wynika to również z obserwacji zła, jakie czynią tyrani. Ponieważ tyran szuka dobra prywatnego z pogardą dla wspólnego, w rezultacie w różnoraki sposób uciska poddanych, gdyż sam podlega różnorodnym namiętnościom, które pchają go ku jakimś dobrom. Jeżeli dał się uwięzić chciwości, rabuje dobra poddanych; jak mówi Salomon: Król sprawiedliwy umacnia państwo, chciwy - je niszczy. Jeśli dął się zwyciężyć gniewowi, z byle powodu rozlewa krew”. Św. Tomasz z Akwinu, De regno, [w:] Dzieła wybrane, tł. J. Salij, Poznań 1984, s. 138.6 B. Uspienski, W. Żywow, op. cit., s. 19. Św. Tomasz z Akwinu w traktacie O Królowaniu pisał: „... niech [król] swoimi prawami i rozkazami, karą i nagrodą, powstrzymuje poddanych sobie ludzi od niegodziwości i prowadzi ich do czynów cnotliwych; a przykład niech bierze z Boga, który dał ludziom swoje prawa, i nagradza tych, którzy je zachowują, przestępcom zaś wymierza kary”. Tomasz z Akwinu, op. cit., s. 154.

Podobieństwo do Boga jest przede wszystkim podobieństwem w cnocie, jest odejściem od grzechu i przestrzeganiem cnót chrześcijańskich. Boris Uspienski zauważa:Spotykane w tekstach staroruskich określenie cara jako 'boga' nie zakłada tożsamości cara i Boga, jakiejś realnej wspólnoty między nimi. Sprawa dotyczy wyłącznie para- lelizmu między carem i Bogiem, a sam paralelizm jedynie podkreśla nieskończoną różnicę miedzy carem ziemskim i Królem Niebieskim: władza kniazia i jego prawo sądzenia okazują się w tej perspektywie wcale nie absolutne, ale delegowane przez Boga na twardych warunkach, których naruszenie prowadziło jego nosiciela do całkowitej utraty podobieństwa Bożego i Bóg odżegnywał się od cara, osądzał go i zrzucał6.Ostateczny wyraz nowej samoświadomości rosyjskiego narodu jak i nowej roli cara moskiewskiego daje pskowski mnich Filoteusz w listach do diaka Michała Muniechina i Wielkiego księcia Wasyla III, a potem Iwana IV przed koronacją. Jego Listy były po pierwsze odpowiedzią na propagowaną przez Nikolausa 
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Biilowa (Nikołaja Bulewa) ideę zjednoczenia Kościołów, co zmuszało do pisania o pozycji Kościoła rosyjskiego, o jego stosunku do Konstantynopola i Rzymu, o wierności tradycji soborów powszechnych7. Po drugie listy były odpowiedzią na oczekiwania końca świata w siedmiotysięcznym roku od stworzenia świata (1492). Proroctwa o nowym potopie zmuszały do podjęcia na nowo zagadnień dotyczących celu i sensu historii ludzkości, do podjęcia eschatologicznej problematyki końca czasu i zbawienia.

7 Bulów był nadwornym lekarzem i astrologiem wielkiego księcia Wasyla III. W 1534 roku przetłumaczył na język rosyjski pierwszą drukowaną niemiecką encyklopedię końca XV wieku Zawierała ona opisy ziół, minerałów ze wskazaniem ich zastosowania przy różnego rodzaju dolegliwościach. Dzieło było wydane w Lubece w 1492 roku pod tytułem: Hortus Sanitatus („Ogród zdrowia"), przekład rosyjski nosił tytuł Благопрохладный ветроград здравия, w obiegu codziennym nazywano to dzieło po prostu zielnikiem. Rękopis odziedziczył Iwan Groźny; znajdował się on w jego „постельной казне”. Car wykorzystywał nie tylko „medyczne” wskazówki zawarte w dziele, ale także astrologiczne wyliczenia. W rękopisie znajduje się późniejszy zapis o dniach korzystnych dla puszczania krwi. Według historyka staroruskiej matematyki Simonowa te wyliczenia mogą odnosić się tylko do roku 1572. Warto nadmienić, że odpis tego dzieła, dokonany w 1616 roku znajdował się w bibliotece kolejnej już dynastii Romanowów, a uzupełniony rodzimymi sposobami, był wykorzystywany jako poradnik medyczny do XIX wieku. Por. Б. Морозов, Судьба ТравникаЛюбчанина из библиотеки Ивана 
Грозного, „Про книги" 2007, № 1, s. 11-21.
8 Послания старца Филофея, s. 295.

Filoteusz zaproponował alternatywną historiozofię - Cesarstwo Romejskie - Trzeci Rzym. Stworzył koncepcję, dzięki której wpisał Rosję w światową historię. Dla zrozumienia filoteuszowej idei Trzech Rzymów trzeba zadać pytanie - co konkretnie zarzuca ruski mnich Kościołowi rzymskiemu?Herezja, która rozpowszechniła się w Rzymie i przyczyniła się do upadku Kościoła rzymskiego, przyczyniła się również do upadku Greków.
Minęło dziewięćdziesiąt lat od kiedy cesarstwo greckie zostało zburzone i nie odnowi się: a wszystko to przez grzechy, ponieważ zdradzili prawosławną wiarę grecką dla katolickiej8.
Jaka więc jest istota herezji rzymskiej, która, według Filoteusza, jest na tyle poważna, że powoduje utratę przez Kościół swojego powołania i przeznaczenia? Według niego Grecy i Rzymianie popadli w herezję Apolinariusza, który utrzymywał, że Chrystus nie przyjął ani ludzkiej duszy, ani ludzkiej natury. Mnich pskowski rozumiał pod tą herezją negację rzeczywistości Wcielenia, rzeczywistości Kościoła, rzeczywistości sakramentu Eucharystii.Katolicy (...) są naprawdę heretykami (...) Byli z nami w jedności przez siedemset siedemdziesiąt lat, a od prawdziwej wiary odeszli siedemset trzydzieści pięć lat temu, popadli w herezję Apolinarego (...) Mówią o opłatkach, jakoby z powodu czystości 
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i braku namiętności, lecz kłamią, ukrywając w sobie diabła. Apolinary w swojej kłamliwej nauce nakazał odprawiać mszę z opłatkami, dlatego że jak powiadają, Chrystus nie przyjął ciała ludzkiego, ale z gotowym ciałem niebieskim przeszedł przez łono dziewicze, ani nie przyjął duszy ludzkiej, a zamiast duszy przebywa w nim Duch Święty - oto czym kuszą pokorne i niestałe dusze9.

9 Ibidem.
10 Ibidem, s. 296-297. Łączność Chrystusa z ludzkością przez Wcielenie jest podstawą łączności przez Eucharystię. Obok rozumienia Kościoła jako ciała Chystusowego, św. Augustyn wprowadził pojęcie Kościoła jako Państwa Bożego. Obok Pawiowego corpus Christi, sponsa 
Christi, mamy jeszcze pojęcie Kościoła jako Civitas Dei. Dla Filoteusza Kościół i Cesarstwo Romejskie to synonimy.
11 Ibidem, s. 301.
12 Ibidem, s. 299.

Jedynym Kościołem zachowującym autentyczną wiarę chrześcijańską jest Kościół moskiewski, dzięki świętości i niezłomności mający trwać do końca świata. Z filoteuszowego punktu widzenia dogmat o jedynym Kościele dotyczy Kościoła moskiewskiego, tylko on jest Kościołem katolickim - powszechnym i jedynym depozytariuszem Boskiej Prawdy, zachowującym całość prawdy chrześcijańskiej10.W stosunku do Kościoła chrześcijańskiego dokonało się słowo Dawida: „Oto mieszkanie moje na wieki, tutaj zamieszkam jak zapragnąłem”. Zgodnie ze słowami wielkiego [Jana] teologa: „Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a młodzieniec na jej rekach. Oto wyszedł wielki Smok z otchłani, mający siedem głów i siedem diademów na głowach i stanął Smok przed mającą rodzić Niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię. I dane były niewieście skrzydła wielkiego orła, aby uciekła na pustynię i wtedy smok z ust swoich wypuścił wodę, niemal rzekę, aby ją utopić"11.Wyniesienie Kościoła moskiewskiego na tak niezwykłą pozycję ustosunkowuje go do państwa, któremu nadaje on ostateczny sens i postać:(...) wszystkie chrześcijańskie carstwa dobiegły końca i zeszły się w jedynym carstwie naszego władcy, zgodnie z proroctwami, to właśnie jest cesarstwo rzymskie: ponieważ dwa Rzymy upadły, a trzeci stoi, a czwartego nie będzie12.
Rzeczywistość Kościoła jest ściśle związana z rzeczywistością państwa. Filo- teusz podkreślał, że za chrześcijański świat odpowiedzialny jest władca i wszelka władza, która pretenduje na miano sprawiedliwej powinna zapewniać Kościołowi swobodę funkcjonowania.(...) widzisz wybranku Boży, jak wszystkie chrześcijańskie cesarstwa zatopione są przez niewiernych, i tylko jedno carstwo księcia naszego dzięki łasce Chrystusowej stoi. Władca powinien rządzić nim z wielką starannością i zwracając się ku Bogu, nie 
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pokładać nadziei w złocie i przemijających bogactwach, lecz pokładać nadzieje we wszystko dającym Bogu13.

13 Ibidem, s. 301.
14 Ibidem s. 301. Okres jedności Kościoła, okres soborów powszechnych, był dla Filoteusza momentem pojawienia się chrześcijańskiego cesarstwa, mającego tyle lat, co Chrystus, i nazwanego Cesarstwem Romejskim. Nie jest ono państwowo-politycznym organizmem, lecz duchowo-chrześcijańskim cesarstwem, które pojawiło się w epoce Wcielenia Słowa. Nie jest ono tożsame ani z pogańskim Rzymem, ani z Bizancjum. Cesarstwo Romejskie jest niezniszczalnym chrześcijańskim królestwem, to funkcja pozbawiona czasowo-przestrzennej lokalizacji i charakterystyki. Depozytariuszami Cesarstwa Romejskiego były różne organizmy państwowe, dlatego upadek Pierwszego Rzymu nie ma charakteru politycznego, a religijny; jest „karą” za odejście łacinników od ortodoksyjnej wiary. Przyczyną upadku Bizancjum było natomiast zawarcie unii florenckiej. Trzeci Rzym stał się ostatnim miejscem wcielenia chrześcijańskiego cesarstwa, przejmując funkcję Cesarstwa Romejskiego. Jeżeli Carstwo Rosyjskie to ostatnie wcielenie transcendentalnego Cesarstwa Romejskiego, które powstało wraz z narodzeniem Chrystusa, to Kościół rosyjski staje się następcą Kościoła chrześcijańskiego pierwszych soborów, kiedy Kościół zachowywał jedność. Trzeci Rzym jest ostatnim ziemskim wcieleniem niezniszczalnego chrześcijańskiego państwa, które powstało za pryncypatu Oktawiana Augusta i ma tyle lat, co Chrystus. Por. H. Синицына, Третий Рим. Истоки и эволюция русской 
средневековой концепции (XV-XVI вв.), Москва 1998, s. 120.15 Koncepcję Filoteusza badacze często łączą z proroctwem Daniela, należy jednak wskazać pewne różnice. Zapowiedź Daniela, że wieczne cesarstwo podbije i zniszczy wszystkie inne cesarstwa, Filoteusz zamienił wskazaniem na to, że inne kraje przed końcem świata mistycznie zjednoczą się z autentycznie chrześcijańskim prawosławnym państwem. Jednym z adresatów jego listów był wielkiego książę moskiewski. Szczególnie została zatem podkreślona rola 

Kościół moskiewski zachował wierność i ortodoksję, Moskwa-stała się ostatnim chrześcijańskim cesarstwem, ponieważ „cesarstwo rzymskie jest niezniszczalne, bo Pan zapisał się w rzymskiej krainie”14.Celem koncepcji Filoteusza było zakorzenienie zarówno prawosławnego Kościoła ruskiego, jak i prawosławnego państwa w historii, wpisanie ich w ciąg zdarzeń sięgających czasów wcielenia Chrystusa, czasów Rzymu Augusta. Ogłoszenie Rosji Trzecim Rzymem było tą formą, za pomocą której młode rosyjskie państwo ogłaszało swoją wierność pierwszym wiekom chrześcijaństwa i soborom powszechnym, a także próbowało uświadomić swoje miejsce w światowej historii. Koncepcja Filoteusza miała charakter nie tyle polityczny, ile religijno- -historiozoficzny. Model średniowiecznej rosyjskiej historiografii był ściśle związany z religijną, biblijną koncepcją historii świata, zgodnie z którą historia to linearny proces, rozpoczynający się od stworzenia świata i kończący się drugim przyjściem Jezusa Chrystusa. Historia nie jest pozbawioną sensu nieskończonością - ma początek i koniec, rozpoczyna się od stworzenia człowieka, tragedii grzechu pierworodnego, kończy wraz z rozpoczęciem „nowego czasu”. Historia jest przede wszystkim historią całej ludzkości, która będzie sądzona na Sądzie Ostatecznym15.
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Carstwo Rosyjskie pozostało jedynym na świecie prawosławnym cesarstwem, a zatem jedynym stróżem ortodoksji i dlatego jest autentycznym, wybranym przez Boga cesarstwem, powołanym do przechowywania wiary prawosławnej. Stąd zrozumiałą jest rola wielkiego księcia, to jedyny car prawosławny, którego głównym zadaniem jest obrona prawosławia i Kościoła.Iwan IV 16 stycznia 1547 roku został ukoronowany na cara przez metropolitę Makarego. Przyczyniło się to z jednej strony do wzrostu politycznego znaczenia Państwa Moskiewskiego, z drugiej strony akt koronacji Iwana Groźnego miał podkreślić znaczenie cara dla chrześcijaństwa. Zdaniem Sergiusza Sołowjowa, właśnie Iwan IV był tym władcą, który nie tylko zabiegał o umocnienie władzy carskiej, jak jego ojciec i dziad, lecz jako pierwszy stworzył teoretyczne jej podstawy i uświadomił sobie jej znaczenie16. Zdaniem Hanny Kowalskiej-Stus: „Iwan IV w obszernym pierwszym liście otwartym do Andrieja Kurbskiego sformułował własną teorię władzy"17. Cała polemika Iwana Groźnego z Kurbskim opierała się na udowodnianiu prawowierności cara. Dla nas nie jest istotnym, czy Iwan odstąpił od wiary, czy nie, ważne jest, że przy określeniu czym jest samodzierżawie, uznał jego granice - władzę Bożą.

Moskwy w chrześcijańskim świecie jako nie tylko autentycznej dziedziczki Bizancjum, lecz dziedziczki chrześcijańskiej ortodoksji, sięgającej korzeniami początków chrześcijaństwa.16 Por. С. Соловьев, Сочинения, т. 5, кн. 3: История России с древнейщих времен, Москва 1989, s.414.17 Н. Kowalska, Kultura staroruska XI-XVI w. Tradycja i zmiana, Kraków 1998, s. 277, Prace 
Katedry Literatury i Kultury Rosyjskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
18 Переписка Андрея Курбского с Иваном Грозным [w:] Библиотека литературы..., г. 11: 
XVI век, ред. Д.С. Лихачев [et al], Санкт-Петербург 2001, s. 485.

Pismo Święte - pisał Iwan w liście do Kurbskiego - uczy, że dzieci powinny słuchać rodziców, a niewolnicy panów we wszystkim, oprócz wiary. A jeżeli ty, nauczywszy się u ojca twego diabła, byle co pleciesz kłamliwymi słowy, że niby uciekłeś przede mną z powodu wiary, to - jak mi Bóg miły, jak miła mi moja dusza - w tym nie tylko ty, ale nawet twoi stronnicy, słudzy diabła, nie mogą mnie obwinić18.
Iwan Groźny reprezentuje typ władcy, który należy jeszcze do tradycji sta- roruskiej. Istota władzy carskiej, według niego, polegała na tym, że nie jest ona wybieralna, nie wyraża władzy narodu, ale jest czymś wyższym, co zostaje uznane przez naród, jeżeli jest on wierzący. W polemice z Kurbskim Iwan Groźny powołuje się na fakt, że carowie królują z łaski Bożej, jego zdaniem taki sposób rządzenia utrzymywał się na ziemiach ruskich od momentu przyjęcia chrześcijaństwa. Władza samodzierżcy jest władzą nieograniczoną, nawet przez duchownych (ale nie Kościół), czy arystokrację. Rządy zarówno jednych, jak i drugich prowadzą 
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do chaosu19. Istnienie Kościoła jest ściśle związane z istnieniem państwa, Kościół nie może zostać państwem, a państwo Kościołem. Tak rozumiana władza, jest ograniczona z definicji: nieposłuszeństwo jest możliwe tylko w jednym wypadku - jeżeli car odchodzi od wiary; ten zaś kto dąży do ograniczenia władzy cara z innych przyczyn sprzeciwia się jednocześnie władzy Bożej.

19 W wyżej przedstawionej perspektywie ciekawie przedstawia się korespondencja Iwana Groźnego ze Stefanem Batorym. Obaj władcy obrzucali się wzajemnie inwektywami. W korespondencji z polskim królem Iwan Groźny nie omieszkał wspomnieć, że Batory był księciem transylwańskim, to znaczy władcą ziem zależnych od sułtana tureckiego, obwiniał go także o to, że otworzył Rzeczpospolitą na wpływy protestantów, co było jedną z przyczyn konfliktu polsko- -moskiewskiego. Charakterystyczne jest oskarżanie Polaków jako ikonoburców, co imputuje sympatię do reformacji. Taki zarzut wydaje się być efektem wznowionych kontaktów Iwana Groźnego z papieżem w celu dyskredytacji przeciwnika i uzyskania pomocy w zakończeniu wyniszczającej wojny z Polską. Zdaniem Iwana IV herezje panoszące się w Rzeczypospolitej powodowały niezrozumienie roli chrześcijańskiego władcy. Wolna elekcja, według cara, wskazuje na słabość i niestabilność władzy królewskiej, wskazuje na rozpasanie samowoli poddanych. Król rządzący nie z woli Bożej, a z woli szlachty, nie odpowiada przed Bogiem, ale przed kaprysami szlachty. W ten oto sposób Rzeczpospolita jest wyjątkiem na tle innych państw europejskich, podważa chrześcijańską tradycję władzy. Iwan Groźny wysuwał zarzut, już nie tyle protestantyzmu, ile zupełnego odejścia od chrześcijaństwa. Bezkrytyczne przyjmowanie zarzutów wysuwanych przez obie strony sporu - Batorego i Groźnego - grozi niezrozumieniem właściwej treści samej dyskusji, jej ostrości i trafności, a co za tym idzie bolesności wzajemnych oskarżeń. Idea pochodzenia władzy carskiej od Boga określała aktualne dla Rosji rozróżnienie carów „sprawiedliwych” i „niesprawiedliwych", gdzie sprawiedliwy oznacza również prawomocny. Ani uzurpacja tronu, ani nawet legalne pod względem obrzędowym wstąpienie na tron (koronacja) nie czynią jeszcze władcą. Zostaje zatem wprowadzone rozróżnienie władcy „z woli Bożej” i władcy „z własnej woli". Jeśli prawdziwi władcy otrzymują władzę od Boga, to fałszywi otrzymują ją od diabła. Sama koronacja i namaszczenie nie dają jeszcze łaski, są tylko zewnętrznym obrzędem. Zatem jeśli prawdziwy władca (ziemski) może upodabniać się do Chrystusa i być odbierany jako obraz Boga (władcy niebieskiego), to samozwaniec może być odbierany jako fałszywa ikona, czyli bożek. Por.: B. Uspienski, Historia i semiotyka, tł. i przedm. B. Żyłko, Gdańsk 1998, s. 100, Idee.Na marginesie warto odnotować, że w podobnym duchu Iwana Groźnego przedstawił w listach Andriej Kurbski - jako swego rodzaju żywot (ikonę) na opak.Charakterystyka Iwana Groźnego jako tyrana przez Stefana Batorego współbrzmi z argumentami występującymi u Piotra Skargi w jego znanym utworze O jedności Kościoła Bożego 
pod jednym Pasterzem i ogreckiem od tej jedności odstąpieniu. Stan Cerkwi prawosławnej w Moskwie za panowania Iwana IV Skarga porównał do stanu Cerkwi greckiej, która wskutek nieprzyjęcia unii florenckiej popadła w niewolnictwo nie sułtana tureckiego, a zachcianek cara-tyrana. Nastąpiło tutaj utożsamienie tureckiego chana i rosyjskiego cara.

Iwan Groźny wierzył że chrześcijański władca jest wybrany przez Boga, to znaczy, że Bóg, dając chrześcijańskiego cara narodowi, ustanawia pewien, odpowiadający Mu wzorzec ładu ustrojowego, pewną formę rządów, którą naród jest związany, ponieważ jest chrześcijańskim narodem. Odpowiedzialność przed Bogiem nie może być przecież abstrakcyjna bądź instytucjonalna, lecz tylko osobowa. Osobą tą, obarczoną bezpośrednią odpowiedzialnością za świat chrześcijański 
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był prawosławny car. Władza była przez Iwana Groźnego rozpatrywana nie jak narzucona z zewnątrz siła, a jak duchowo-moralny element boskiego porządku świata. Prawosławna monarchia jest jedynym ustrojem państwowym, w ramach którego prawosławny monarcha może powstrzymać atak „tajemnicy bezprawia” i powstrzymać zwycięstwo zła.Bóg - w rozumieniu Iwana IV - jest „autorem formy rządów”, jak również ostatecznym źródłem wszelkich powinności. A zatem Bóg występuje nie tylko jako ostateczne źródło władzy, ale także jako ostateczny autor praw rządzących życiem państwa i jego członków. Z racji otrzymania władzy od Boga, car powinien działać według prawa Bożego, sformułowanego zgodnie z nauką chrześcijańską przez Ojców siedmiu soborów powszechnych, na rzecz chrześcijańskiego narodu, którym rządzi, tak jak „sternik, który jest odpowiedzialny za dobro całego statku". Ponieważ władza sprawowana przez monarchę nie pochodzi od narodu, nie od człowieka, ale wprost od Boga, jest wyraźnie ograniczona celem wskazanym przez Boga. Bóg zobowiązuje do realizacji tego celu każdego sprawującego władzę (trzeba pamiętać, że car będąc chrześcijaninem, nie „stoi ponad Kościołem"). Państwo nie jest czymś zewnętrznym w stosunku do Kościoła, ale w jakiś sposób włączone jest w życie chrześcijańskie. Kościół ocenia państwo i zwraca się do niego, przypomina mu tym samym o granicach jego władzy, broni go przed nim samym. Tym samym niesprawiedliwy władca staje się tyranem i jako taki naraża się na opór podwładnych broniących prawa Bożego i organicznie z nim związanego ładu społecznego i politycznego (człowiek w średniowieczu miał jedno oblicze, nie rozdwajał się na to, co naturalne - polityczne i to, co nadnaturalne - religijne). Opór przeciwko tyranowi nie jest równoznaczny z negacją pochodzącego od Boga nakazu posłuszeństwa, lecz przeciwnie, może być traktowany jako wypełnienie woli Boskiej. Zasada symfonii kapłaństwa i cesarstwa zakładała jedność celów, dopuszczała jednak niezgodność interesów i możliwą wzajemną ingerencję władz we własne kompetencje20.
20 Takie ujęcie problemu związku Kościoła i państwa nie było charakterystyczne tylko dla Państwa Moskiewskiego. Zdaniem Piotra Skargi, najlepszą postacią rządu jest, monarchia, która jest naśladowaniem „rzeczy niebieskich", wyraża na ziemi obraz rządzenia samego Boga. „Ten sposób rządzenia wszystek świat pochwala, i rozumy i nauki wszystkich filozofów i polityków pogańskich na to się zgadzają, i przykłady na niebie i ziemi". P. Skarga, Kazania 
sejmowe, wyd. i przedm. I. Chrzanowski, Warszawa 1912, s. 48.Władza świecka jest ustanowiona przez Boga, a ze świętości władzy królewskiej wypływa świętość władzy urzędu w ogóle. „Niechaj rządzi król, a królem niechaj nikt nie rządzi - jedno Bóg a prawo". Ibidert, s. 65.Skarga postulował, aby państwo nie kierowało się jedynie interesem państwowym, czy racją stanu, ale żeby kierowało się prawem miłości Boga i człowieka, a za jedynego przedstawiciela i jedynego stróża tej idei poczytywał Kościół. Władza świecka powinna iść ręka w rękę z duchowną. „Religia i stan duchowny rzeczypospolitej jest, jako serce zakryte i wewnętrzne, a stan królewski jest, jako głowa, w której są do rządu członków wszystkich oczy, uszy i inne zmysły powierzchne, do tych widomych dóbr rzeczypospolitej należące". Ibidem s. 63.
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Iwan IV dawał podwładnym prawo działania z własnej inicjatywy, w szczególności prawo stawiania oporu tyranowi. Główną rolę jednak odgrywał nie tyle sprzeciw ludu, lecz poprzedzające go napomnienia duchowieństwa, pouczającego władcę, że rządzenie państwem nie może być realizowane przez cara kierującego się tylko wolą partykularną. Tyrania to nie tylko szkodliwe działanie na rzecz państwa, ona niszczy także duszę tyrana, skazując go na wieczne potępienie. Zatem sprzeciw wobec tyranii wynikał zarówno z troski o państwo, jak i troski o duszę władcy21. Można sądzić, że Iwan Groźny rzeczywiście uznawał przedstawioną wyżej definicję samodzierżawia, o czym mogłoby świadczy chociażby mianowanie metropolitą Filipa, który był popularny, niezależny i z tego powodu skrajnie niewygodny. Wydaje się, że car początkowo pragnął powołać „świętego”, a nie układnego duchownego, później jednak zrodził się konflikt między nim a świętą metropolią i metropolita Filip został stracony22.

Temat związku między Kościołem i państwem na Zachodzie Europy porusza B. Szlachta w książce: Konstytucjonalizm czy absolutyzm? Szkice francuskiej myśli politycznej XVI wieku, Kraków 2005, Biblioteka Myśli Politycznej/ Ośrodek Myśli Politycznej.21 W podobnym duchu toczył się późniejszy spór Awwakuma i cara Aleksego Michajłowicza po reformach Nikona. Po pierwsze walka Awwakuma z carem jest walką o jego duszę - z powodu herezji Nikona carowi grozi wieczne potępienie. Awwakum pisał: „Tyś - mówię - mój car; a co oni do ciebie mają? Swego - powiadam cara utracili, a ciebie pożreć tu się przywlekli. Dopóty - powiadam - nie opuszczę rąk podniesionych ku wysokościom niebieskim, dopóki Bóg mi ciebie nie odda”. A po drugie, jest to walka o ład państwowy, nie tylko religijny, lecz także polityczny, jest to walka o Trzeci Rzym, który niechybnie upadnie jeżeli zostanie utracona ortodoksja: „Czy pamiętasz co spotkało Bizancjum...barbarzyńca Machmet podbił Carogród... Chrystus nie ociągał się, ukarał szybko”. П. Аввакум, Житие, челобитныя к Царю. Переписка 
съ боярыней Морозовой, [on-line:] http://imwerden.de/pdf/awakum_zhitie_i_dr_paris.pdf22 Рог. А. Панченко, Русская культура в канун петровских реформ, [on-line:] http:// panchenko.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2348. Dla zrozumienia koncepcji władzy carskiej na Rusi Moskiewskiej istotnym jest nie tyle konflikt Iwana Groźnego z Kurbskim, a jego konflikt z metropolitą Filipem. Cytowany poniżej żywot metropolity Filipa, zawiera istotę koncepcji chrześcijańskiego cara: „[Metropolita Filip] Oczyściwszy duszę i umocniwszy serce zaczął głosić carowi Pismo Święte. Car długo tego słuchał i nie mogąc znieść napomnień świętego, rozgniewał się i powiedział: 'Co cię, zakonniku, obchodzą nasze carskie decyzje? Czy nie widzisz, że bliźni chcą mnie zgubić?’ Święty natomiast odpowiedział: 'Jestem zakonnikiem, tak jak mówisz, mojego władcy Chrystusa. A dzięki otrzymanej od Ducha Świętego łasce, dzięki wyborowi Świętego Soboru i dzięki carskiemu pozwoleniu, jestem pasterzem Kościoła Chrystusowego. 1 jestem z tobą jednym w tym, co się tyczy prawa Bożego'. Car na to powiedział: 'Jedno mówię ci święty ojcze - milcz! A nasze zamiary pobłogosław, zgodnie z naszą wolą’. Święty powiedział: 'Nasze milczenie kładzie grzech na twoją duszę i przynosi śmierć! Ponieważ jeżeli myli się ktoś z marynarzy - nie przynosi to wielkiego zła, a kiedy myli się sternik, to cały statek ginie!' 1 po tym głosił Pismo Święte. Car odpowiedział: 'Święty pasterzu! Podnieśli się przeciwko mnie najbliżsi i chcą mi przyczynić zło’. Święty natomiast głosił mu wiele pożytecznych przypowieści z Pisma Świętego. A potem powiedział: 'Powinieneś sprawiedliwy carze ujawnić kłamców i przegnać ich i odciąć jak gnijącą kończynę’. Car powiedział: 'Nie przeciwstawiaj się naszej potędze, Filipie, to nie padnie na ciebie mój gniew!

http://imwerden.de/pdf/awakum_zhitie_i_dr_paris.pdf
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W 1550 roku, ustanawiając siebie samodzierżcą wszystkich zjednoczonych ziem rosyjskich, car po raz pierwszy zwołał sobór ziemski, w tym samym roku został przerobiony sudiebnik (судебник) Iwana III i zapoczątkowano odnowę Państwa Moskiewskiego23.

Lub zrezygnuj z godności!’ Święty na to odpowiedział: ‘Sprawiedliwy carze! Nie zwracałem ku tobie swoich próśb, nie upominałem się przez posłanników, nie obciążałem twoich rąk darami, żeby dostać tę władzę. Po co pozbawiłeś mnie odosobnienia? I jeśli odważysz się naruszyć święte prawo - rób co chcesz. Kiedy przyszedł czas bohaterskiego czynu nie należy ulegać!”' Житие митрополита Филипа..., [w:] Библиотека литературы..., т. 13: XVI век, ред. Д.С. Лихачев [et al], Санкт-Петербург 2005, s. 725.W XVI w. Ruś Moskiewska wciąż jeszcze miała chrześcijański sposób myślenia i chociaż obok prawosławnych żyli innowiercy, to jednak nie było ateistów. Rosyjski ateizm zaczął się w epoce Piotra I. Ruś przyjęła definicję Iwana Groźnego, że władza carska pochodzi od Boga, jeżeli Moskwa jest Trzecim i ostatnim Rzymem, to car jest jedynym prawosławnym władcą. Ta zasada nie została zachwiana nawet podczas Smuty.23 Sobory ziemskie to stanowo-przedstawicielskie ciało w Rosji od połowy XVI w. do końca wieku XVII. Swoją strukturą sobór ziemski przypominał stanowe przedstawicielstwo charakterystyczne dla Europy Zachodniej, ale w odróżnieniu od niego miał tylko znaczenie doradcze, a nie prawodawcze (z rzadkimi, nadzwyczajnymi wyjątkami). Decyzje soboru ziemskiego tylko wtedy miały status prawa, kiedy przy ich podejmowaniu brała udział duma bojarska z carem na czele. Zwołanie pierwszego ziemskiego soboru 27 lutego 1549 roku zbiegło się w czasie z początkiem reformatorskiego okresu w rządach Iwana Groźnego. Pierwszy sobór ziemski włączał w siebie członków świętego soboru (wyższe duchowieństwo), dumy bojarskiej (udzielni książęta, bojarzy), dworu carskiego, przedstawicieli szlachty prowincjonalnej i bogatych mieszczan. Ten pierwszy sobór ziemski oznaczał przekształcenie państwa rosyjskiego w monarchię stanowo-przedstawicielską poprzez stworzenie centralnego stanowo- -przedstawicielskiego ciała. Sobór przyjął decyzję o stworzeniu nowego sudiebnika (1550). W następnych soborach przedstawicielstwo rozszerzyło się na inne stany. Kompetencje soborów ziemskich były dosyć szerokie, na różnych etapach historii sobory zajmowały się kwestiami wojny i pokoju, wewnętrzną sytuacją kraju, podatkami. Charakter soborów był raczej doradczy, a po śmierci Fiodora Iwanowicza zwoływano sobory elekcyjne.

W rok po soborze ziemskim, został zwołany sobór kościelny, znany pod nazwą Soboru Stu Rozdziałów. Iwan IV nie poprzestał na uporządkowaniu Państwa Moskiewskiego, wysunął także szereg zastrzeżeń pod adresem Kościoła. Dotyczyły one zarówno praktyki życia i nauczania klasztornego, jak i porządku liturgii, ikonografii, błędów w księgach liturgicznych. Sobór ziemski miał wprowadzić jednolite prawodawstwo na ziemiach ruskich, Sobór Stu Rozdziałów tego samego miał dokonać w Kościele. W postanowieniach tego soboru ze szczególną siłą przejawiło się przekonanie, że rosyjskie prawosławie jest najbardziej święte. Lokalni święci zostali uznani przez cały Kościół (do metropolity Makarego w Kościele rosyjskim było ogólnie uznanych dwudziestu dwóch świętych, metropolita zwiększył tę liczbę ponad dwukrotnie). Służyły temu Wielkie Mineje Czytane 
(Великие Четьи Минеи) ułożone przez arcybiskupa nowogrodzkiego Makarego, które zebrały całą świętą tradycję chrześcijańską ziem ruskich, jednocześnie 
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potwierdzając ortodoksję Kościoła rosyjskiego, a co za tym idzie jego wiodącej roli w światowym prawosławiu.Marzenia o rosyjskim patriarchacie pojawiły się już w połowie XV wieku, w momencie uświadomienia przez Kościół rosyjski jego światowego powołania po upadku Konstantynopola. Koronacja Iwana na cara i przekształcenie Księstwa Moskiewskiego w Carstwo Moskiewskie musiało pociągnąć za sobą dążenie do ustanowienia patriarchatu. Dla pełni bizantyjskiego teokratycznego ideału organizmu kościelno-państwowego mającego „dwie głowy" (cara i patriarchę) brakowało tylko patriarchy. Zdaniem Antona Kartaszowa, charakterystyczne dla moskiewskiej teokracji jest to, że cała inicjatywa ustanowienia Patriarchatu w Moskwie należała do cara, hierarchia zrezygnowała z wszelkiej aktywności i zupełnie zdała się na wolę władcy24. W usta patriarchy konstantynopolitańskiego Jeremiasza II zostaje włożona specyficzna rosyjska idea Trzeciego Rzymu. Jeremiasz, jak przekonują moskiewskie źródła, utwierdza patriarchat moskiewski, powołując się na fakt, że Moskwa jest Trzecim Rzymem:

24 Por. А. Карташев, op. cit., s. 27.
25 Уложенная грамота об учреждении в России Патриаршего Престола, посвящении 
первого российского Патриарха Иова, поставлении впредь Патриархов Российским 
освященным собором и Государем и о новом составе русских епархий. Май 1589 года, [w:J А. Богданов, Русские патриархи (1589-1700), т., Москва 1999, s. 197. Рог. А. Карташев, 
ор. cit., т. 1, s. 36.

Ponieważ Stary Rzym upadł z powodu herezji Apolinarego, a Drugi Rzym - Konstantynopol -znajduje się we władzy bezbożnych Turków, to twoje, carze, wielkie carstwo - Trzeci Rzym -przewyższyło świętością wszystkie inne carstwa, one zjednoczyły w jedno twoje carstwo i teraz ty jeden w całym wszechświecie nazywasz się chrześcijańskim carem; dlatego wielkie dzieło (ustanowienia patriarchatu) zgodnie z zamiarem Bożym, za sprawą modlitw świętych rosyjskich, dzięki twoim modlitwom do Boga i za twoją radą spełnią się25.Ten oficjalny dokument patriarchy Jeremiasza dawał Moskwie podstawy do twierdzenia, że teoria o wyższości Kościoła rosyjskiego nad innymi i o szczególnej roli carstwa rosyjskiego w dziele obrony prawosławia została uznana przez cały Kościół prawosławny, przez grecki Wschód. Rosyjski patriarchat przyznano Rosji na wieki, nadając mu kolejne, piąte miejsce. Co nie do końca satysfakcjonowało Moskwę, ponieważ zdaniem Rusinów ich patriarchat powinien być pierwszym.Ustanowienie patriarchatu przyczyniło się do znaczącego wzrostu wiary w historyczno-religijną rolę Rusi. Nie była to już teoria wąskiego grona kościelnych intelektualistów. Wzmianki o świętym rosyjskim carstwie pojawiają się nawet w pieśniach ludowych i w wierszach duchowych.
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2. Marzenia o chrześcijańskim imperium. Pierwszy rozłam

Ruś Moskiewska w ciągu dwustu lat swego rozwoju zachowywała jedność i całościowość życia kulturowego. Okres Smuty pokazał, że ta „cisza i pokój" były złudne. Okres między Smutą i reformami Piotra 1 był epoką sporów i kryzysu, które objęły całe staroruskie życie. Smuta była nie tylko kryzysem dynastycznym i polityczno-społecznym, w świadomości samych Rusinów była odbierana jako duchowy wstrząs, kara Boża zesłana za grzechy narodu26. A efektem takiego myślenia było pojawienie się reformatorskiego ruchu „Bogolubców", który dążył nie tylko do powrotu do tradycji Świętej Rusi, ale i do pogłębienia autentycznego prawosławia. Bogolubcy dążyli do odrodzenia prawosławia i świadomości chrześcijańskiej po Smucie; dążenia te były podtrzymywane przez samego cara Aleksego Michajłowicza. W XIV wieku impuls odnowy życia religijnego wyszedł z monasterów. Przedstawicielami tego ruchu byli Sergiusz z Radoneża i Cyryl Biełozierski, a sto lat później Josif Wołocki i Nil Sorski. W odróżnieniu od poprzednich wieków w XVII stuleciu podobną rolę odegrało parafialne duchowieństwo. Odnowa nie ograniczyła się tylko do klasztorów, lecz rozszerzyła się na cały naród.

26 Aleksander Schmemann podkreśla, że niepokój o Tradycję pojawił się dopiero wtedy, kiedy cały byt uległ zachwianiu: „W patosie codziennego życia XVII wieku można odczuć spóźnioną samoobronę przed rozpadem, ucieczkę w obrzęd, jeśli nie w dotychczasowy tradycyjny byt. W XVII wieku ujawnił się kryzys moskiewskiego prawosławia, droga Moskwy okazuje się ślepą uliczką. Właśnie to czyni nieuniknioną reformę Piotra". A. Schmemann, Droga prawosławia 
w historii, tł. H. Paprocki, Białystok 2001, s. 231, Kościół Wschodni.Zdaniem Jurija Łotmana XVII wiek charakteryzował pewien paradoks: „Właśnie dlatego, że średniowieczny porządek przestał istnieć, jego autorytet na nowo zyskuje popularność zarówno w obozie reformatorów, jak i staroobrzędowców. W paradoksalny sposób przyczyniają się do tego ciągle rozszerzające się związki z Zachodem, te procesy znajdowały swoje odbicie i w kontrreformacji, i w jezuitach, i w pewnych aspektach barokowej kultury". Ю. Л отман, О русской литературе. Статьи и исследования: история русской Прозы, 
теория литературы, Санкт-Петербург 2005, s. 121.Staroobrzędowcy nie uosabiają starej Rusi, wywodzą się z tych samych kół kościelnych, celem których była reforma Kościoła. Raskoł to pogrzebane nadzieje na spełnienie marzeń o Trzecim Rzymie. Staroobrzędowiec to nowy typ duchowości w Rosji. „Raskoł uganiał się za starymi czasami, starał się jak najdokładniej trzymać starych obyczajów, ale był przejawem nowego, a nie dawnego życia. Raskoł to pierwszy symptom oderwania od gleby, od soboro- wości, to wyjście z historii...". Г. Флоровский, Пути русского богословия, Париж 1937, s. 67.

Harmonijna współpraca między państwem i autorami odnowy trwała do 1653 roku. W 1652 roku patriarchą wybrano Nikona - stronnika uporządkowania kwestii religijnych, umocnienia pozycji Kościoła w państwie i utwierdzenia władzy patriarszej. W latach 1654-1656 Nikon przeprowadził szereg reform zbliżających ruską liturgię do liturgii greckiej i liturgii innych Kościołów bliskowschodnich.
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Dążenie Nikona do reformy Kościoła było uwarunkowane zmianami geopolitycznymi, które zaszły na Rusi w XVII wieku. W połowie XVII wieku z powodu zagrożenia turecko-perskiego zacieśniły się relacje z Kościołem gruzińskim. W 1653 roku sobór ziemski włączył pod panowanie Wielkorusi Małoruś, a po obustronnych rozmowach w styczniu następnego roku została zawarta ugoda perejasławska. Granice Rosji znacząco się rozszerzyły i zaczęły przybliżać się do granic Turcji. Kościół rosyjski aspirował do roli Kościoła ogólnoświatowego, pragnąc objąć swoimi wpływami całe prawosławne Południe (Bałkany) i zjednoczyć pod rządami rosyjskiego cara i rosyjskiego patriarchy wszystkich prawosławnych chrześcijan. W związku z tym pojawił się problem różnic między rosyjską tradycją kościelną a grecką. W obawie, że te różnice mogą doprowadzić do zakłócenia „projektu greckiego", rozpoczęto dokonywanie zmian w rosyjskiej tradycji liturgicznej - poprawiano staroruskie teksty według tekstów greckich wydania weneckiego, z końca XVI i początku XVII w.W latach 1653-1667 dokonało się przejście od wielkorosyjskiej państwowości do ponadnarodowego imperium. W imię imperium została zniszczona tradycja i kultura starej Moskwy, wielki car i książę wszystkich Rusi stał się carem Wielkiej, Małej i Białej Rusi.„Bogolubcy" nie chcieli zmieniać samego obrządku uświęconego modlitewną praktyką wielu pokoleń, widzieli w nim integralną część prawosławnego rosyjskiego bytu i światopoglądu. Nikon natomiast chciał naprawić obrządek ruski w duchu ogólno-prawosławnym. W roku 1656 i w latach 1666-1667 przeciwników reform odłączono od Kościoła, a wierność starym księgom i obrzędom uznano za herezję. W oczach staroobrzędowców zniszczeniu ulegało wszystko: możliwość osiągnięcia zbawienia, szacunek do tradycji, ideologia chrześcijańskiego cesarstwa. Sobory lat 1666-1667 osądziły nie tylko stare liturgiczne księgi, obrządek i znak krzyża czyniony dwoma palcami, osądzono także dzieła myśli staroruskiej. Problem staroobrzędowców jest ściśle związany z ideą Moskwy Trzeciego Rzymu, z głęboką wiarą, że Czwartego Rzymu już nie będzie i losy całego świata są związane z losami Rosji. Reformy Nikona dla staroobrzędowców nie były tylko problemem lokalnym, prowincjonalnym, ale kwestią losów świata. Oni nie mogli zrozumieć chęci zmiany tego porządku, który okazał się na tyle żywotny, że przetrwał Smutę. Odejście od „starej" Rusi przeżywali jak narodową i osobistą katastrofę. Wyraz tego sposobu myślenia widać chociażby w prośbie mnichów z Monasteru Sołowieckiego o pozwolenie zachowania starego obrzędu skierowanej do cara Aleksego Michajłowicza w 1667 roku: „Uczy się nas teraz nowej wiary, jak pogan. Uczy się nas czegoś, czego nie tylko my lecz i nasi dziadowie i ojcowie nasi nigdy nie słyszeli. Nie wiadomo po co"27. Wpływy greckie, czy łacińskie tradycjonaliści uważali za zwykłe odstępstwo od wiary. „Wyprosił u Boga światłą Rosję szatan - pisał Awwakum - i zaczerwieni ją krwią męczenników”.

27 Cyt. za: А. Панченко, 0 русской истории и культуре, Санкт-Петербург 2000, s. 54.
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Dla mnichów sołowieckich odstąpienie od wiary było jednocześnie podważeniem historii narodowej.Wielu obcokrajowców śmieje się z nas i mówią, że niby dotychczas nie znaliśmy swojej wiary, a jeżeli i znaliśmy, to teraz zbłądziliśmy, dlatego, że nasze księgi zostały zmienione po nowemu i nie mają nic wspólnego z naszymi starymi księgami, które były przy poprzednich carach i my, carze, nie mamy im co odpowiedzieć, ponieważ ich krytyka jest prawdziwa. Nie pozwól, carze, tym nowym nauczycielom naszej prawdziwej, prawosławnej wiary zmienić, żeby nie zhańbić tą nową wiarą przodków i świętych, a cudzoziemcom nie dać powodu do kpin26.

28 Cyt. za: Idem, Русская культура...

„Nowi nauczyciele" patrzyli na rzecz tak samo jak sołowieccy mnisi, tylko z odwrotnej perspektywy. Właśnie o kpinach obcokrajowców z taką samą urazą wspominał Silwiestr Miedwiediew, przekonując regentkę Zofię o konieczności założenia w Moskwie Akademii - wyższej szkoły na wzór kijowskiej. Silwiestr Miedwiediew był uczniem Symeona Połockiego, ale z pochodzenia był Wielkorusem z Kurska. Mógłby powtórzyć za sołowieckimi mnichami: „ich krytyka jest prawdziwa". Dla niego jednak wstydem dla Rosji był fakt, że jest ona krajem bez intelektualistów, bez światła nauki, to ziemia analfabetów, którzy błądzą w ciemności. Zauważmy, że styl argumentacji u oponentów był bardzo podobny; posługiwali się oni opozycją światło-ciemność. Dla Awwakuma i jego stronników światło jednak ma przede wszystkim znaczenie religijne (definicja Dzionizego Areopagity), jednoczy prawdę, dobro i piękno, odnosi się głównie do zbawienia duszy. Dla Silwiestra Miedwiediewa światło oznacza wykształcenie i oświecenie, którymi trzeba wymiatać z Moskwy analfabetyzm.Reformatorzy uznawali zasługi starej Rusi - zwycięstwa w wojnach, chrzest plemion pogańskich i zagospodarowanie niezamieszkałych przestrzeni, ale jej duchowe zdobycze nie miały dla nich wartości. Odrzucono niemal wszystko, co zostało stworzone w ciągu siedmiu stuleci od panowania Włodzimierza - księgi, ikony, freski, architektura (zakaz budowy świątyń walmowych) nawyki kontaktów międzyludzkich, ubiór, święta, rozrywki. Zanegowano tradycyjne instytucje - na przykład instytucja „jurodiwych”. Anatemą obłożono cały kompleks idei kształtujących życie kraju, który wydawał się niezachwiany i nieprzemijający.Celem tej negacji nie była ewolucja, bez której ostatecznie nie można wyobrazić sobie normalnego działania organizmu państwowego, negacja stała się jakby celem samym w sobie. W oczach nowych nauczycieli ruska kultura to zła kultura, budować ją trzeba na nowo, zaczynając od zera, według standardów zachodnioeuropejskiego baroku. Było to zderzenie dwóch różnych światopoglądów: dla reformatorów (np. Symeona Połockiego) oświecenie to „zewnętrzna mądrość", a dla Awwakuma - świętość, moralna doskonałość. Jeden z aspektów konfliktu 28
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XVII w. polegał na tym, że zderzyły się dwie kultury - „chłopska” (lecz swoja) kultura „Świętej Rusi”, i „uczona” (lecz obca) kultura baroku29.

29 Por. idem, О русской истории..., s. 65.30 Tradycjonaliści wydawali się w tej polemice jawnie silniejsi. Nikołaj Kaptieriew i Jewgienij Gołubiński ustalili bezspornie, że Rosjanie nie skazili obrzędu i że w Kijowie końca X wieku żegnano się dwoma palcami - dokładnie tak samo jak żegnano się w Moskwie na początku XVII wieku Rosjanie zachowali ten wczesnobizantyjski zwyczaj, podczas gdy Grecy od niego odstąpili.

Tak wygląda zarys głównego sporu epoki - sporu o prawdę historyczną. Jedna strona obstawała przy marności, druga przy „prawdzie" Starej Rusi. Obie strony wysunęły rozmaite dowody, ale polemika została zamknięta w ciasnych ramach - sprowadziła się do kilku kwestii: rosyjski obrzęd, znak krzyża czyniony dwoma palcami, ośmioramienny krzyż, liturgia z siedmioma prosforami itd. Jednym słowem dyskutowano czy obrzęd jest prastary, czy skażony błędnym przepisywaniem ksiąg liturgicznych30.Jak już zostało wspomniane teoria Trzeciego Rzymu mieści się w nurcie średniowiecznej historiografii. Dla średniowiecza historia była przede wszystkim historią zbawienia, historią działania Bożego, mającego początek i koniec. Historiograf powinien interpretować wydarzenie historyczne tak, aby odkryć w nim jego religijne znaczenie i wpisać je w szeroki kontekst historii zbawienia. Wydarzenia teraźniejsze nabierają znaczenia tylko w odniesieniu do istotnych, religijnych wydarzeń w przeszłości, w takim rozumieniu rosyjska historia odnosi się i jest zakorzeniona w „świętej historii”. Tylko w perspektywie historii zbawienia wydarzenia historyczne ujawniają swoje nieprzemijające znaczenie. Święta Ruś - Trzeci Rzym pod koniec średniowiecza była przyjmowana jak ostatnie ziemskie, chrześcijańskie cesarstwo, trwające w oczekiwaniu końca historii i Sądu Ostatecznego. Reformatorzy historię postrzegali odmiennie, została ona pozbawiona religijnego charakteru, przestała być historią zbawienia. Punktem odniesienia zaczęła być przyszłość a przestawała być nią przeszłość. W średniowieczu końcem historii jest Sąd Ostateczny, a głównym problemem nie jest przyszłość - ona jest znana, została zapowiedziana - lecz pytanie, kiedy Sąd Ostateczny nastąpi. Doktryna Filoteusza była odpowiedzią na niepokoje związane z oczekiwaniem końca historii. Średniowiecze żyło w oczekiwaniu tego końca, żyło w eschatologicznym napięciu. Nowe czasy znamionuje brak lęku przed Sądem Ostatecznym i zaprzestanie oczekiwania na niego. W nowej koncepcji prawosławia, za przedstawiciela której zwykle uważa się Dymitra Rostowskiego, trzeba było wierzyć, że Sąd Ostateczny nastąpi, ale nie zgadywać kiedy to będzie. Eschatologiczne napięcie, które kształtowało świadomość staroobrzędowców został odsunięte w bliżej nieokreśloną przyszłość, został zminimalizowane. Jak zauważa Panczenko: „Rządzący proponowali ludziom nową przyszłość, lecz 
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z punktu widzenia szerokich warstw społecznych, właśnie tym samym pozbawiali ich jakiekolwiek przeszłości”31.

31 Ibidem, s. 77-78.32 Por. Л. Поляков, Россия и Петр, [w:] Петр Великий: pro et Contra. Лизчность и дения 
Петра в оцение пусских мыслителей иусследователей. Антология, Санкт-Петербург 2001, S. 690-691.33 Г. Флоровский, Пути русского..., s. 64.

Tragiczny paradoks reformy Kościoła rosyjskiego, jak podkreślił Leonid Polia- kow, polegał na tym, że dążenie do doskonałości, które zakładała teoria Trzeciego Rzymu, nie mogło podlegać jakiejkolwiek reformie od zewnątrz. Teoria Trzeciego Rzymu pojawiła się jako obronna reakcja na świat zewnętrzny, który znalazł się we władzy heretyków i innowierców - ostatecznie szatana i apokaliptycznego antychrysta. Kiedy car i patriarcha zaczęli naprawiać Trzeci Rzym na wzór Drugiego doprowadzili do raskołu32. Fłorowski zauważył:Nikon miał niemal chorobliwą skłonność do przerabiania i przekształcania wszystkiego na sposób grecki, podobnie jak później Piotr z pasją przebierał wszystkich i wszystko na sposób niemiecki albo holenderski. Łączy ich również owa dziwna łatwość zerwania z przeszłością, owa nieoczekiwana rozmyślność i nienaturalność działania. Nikon słuchał greckich władców i mnichów z taką ufną skwapliwością, z jaką Piotr słuchał swoich „europejskich" doradców. Przy tym wszystkim Nikonowa „grekofilia", zupełnie nie oznaczała rozszerzenia horyzontów kościelnych. Owszem było mnóstwo nowych emocji, ale zupełnie nie było nowych idei. A naśladowanie współczesnych Greków w żaden sposób nie przybliżało do utraconej tradycji. Grekofilia Nikona nie była powrotem do ojczystych wzorców, nie była nawet powrotem do bizantynizmu. W obrzędzie greckim pociągała go uroczystość, odświętność, wzniosłość, zbytek i bogactwo. Z tego „odświętnego" punktu widzenia przeprowadzał reformę obrzędu. (...) Dotkliwość reformy jednak, polegała na gwałtownym i powszechnym odrzuceniu całego staroruskiego obrzędu. Nie tylko został zmieniony na nowy, ale jeszcze ogłoszony fałszywym, heretyckim niemal bezbożnym. Właśnie to wprowadziło zamęt i zraniło sumienie narodowe33.
Realizacji reformy towarzyszyły wysiłki zdyskredytowania wszystkiego, co swoim autorytetem podtrzymywało starocerkiewną tradycję. Reformy spowodowały rozłam między episkopatem oraz niższym duchowieństwem i narodem; nie dotyczyły tylko zewnętrznych, formalnych, nieistotnych elementów, niszczono cały cerkiewny staroruski układ, co w sposób nieunikniony spowodowało rozbicie tradycyjnego życia kulturowego. Sobory z lat 1666-1667 potępiając Nikona, jednocześnie stwierdzały, że Rosjanie nie są w stanie sami, bez pomocy Greków, zachować prawosławia. Zdaniem reformatorów wraz z upadkiem Konstantynopola rosyjski Kościół zaczął żyć samodzielnie, wtedy pojawiły się odchylenia od greckiego wzorca, dopiero po odnowieniu stosunków z Grekami pojawiła się 
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możliwość naprawy. Zatem Ruś była w pełni prawosławna, tylko wtedy, kiedy Kościół rosyjski był podporządkowany Konstantynopolowi. Automatycznie została podważona ortodoksja całej historii Kościoła moskiewskiego.Reformy Nikona doprowadziły nie tylko do rozbicia Kościoła,¿niweczyły także jego marzenia o dominującej roli Kościoła w życiu państwa. Idea harmonijnej współpracy Kościoła z cesarstwem, żywa jeszcze podczas Soboru Stu Rozdziałów, pozostała w przeszłości. Jak zauważa Uspienski: „Konflikt cara i patriarchy nie dotyczył sposobu sprawowania rządów przez patriarchę Nikona, czy też sposobu traktowania przez niego władzy, ale podporządkowania czy też niepodporządkowania Kościoła państwu”34. Zdaniem metropolity Nikona Kościół jest ważniejszy od carstwa - carstwo zajmuje się sprawami ziemskimi, niższymi, a kapłaństwo zajmuje się sprawami niebieskimi. „Między Bogiem a tym, co ludzkie stoi kapłan, dlatego car zostaje namaszczony ręką kapłana, a nie kapłan ręką cara... i tak Bóg ustanawia, że mniejsza władza zostaje pobłogosławiona przez większą"35. Władza duchowa przewyższa każdą ziemską zarówno pod względem godności, jak i szlachetności, tak jak to, co duchowe przewyższa to, co doczesne36. Marzenie o chrześcijańskim imperium jest jednocześnie marzeniem o dominującej roli Kościoła. W zachowaniu cara Aleksego Nikon widzi odstępstwo od boskiego porządku.

34 B. Uspienski, W. Żywow, op. cit., s. 7.35 А. Карташев, op. cit., t. II, s. 195.36 Św. Tomasz z Akwinu dobitnie wykładał tę naukę: „Ponieważ kapłaństwo u pogan i cały kult religijny miał na celu błaganie o dobra doczesne, które wszystkie zwracają się ku dobru wspólnemu, podległemu trosce króla, słusznie kapłani pogańscy podlegali królom. Również Stary Testament obiecywał pobożnemu ludowi - nie od demonów, lecz od prawdziwego Boga - dobra ziemskie; toteż również w Starym Testamencie kapłani byli poddani królom. Jednakże w Nowym Testamencie kapłaństwo jest czymś głębszym, prowadzi bowiem do dóbr niebieskich; toteż w Prawie Chrystusa królowie winni być poddani kapłanom”. Tomasz z Akwinu, op. cit, s. 152-153.

W sferze realnej polityki nowy stosunek cara do Kościoła wyraził się przede wszystkim w założeniu instytucji zwanej Monastyrski prikaz (Монастырский приказ), która miała zarządzać dobrami kościelnymi i pełnić funkcje sądownicze, wcześniej znajdujące się w kompetencji władz kościelnych. Reforma ta została wprowadzona przez Ułożenie soborowe (Соборное уложение] z 1649 roku i wywołała ostrą reakcję duchowieństwa. Powołanie Monastyrskiego prikazu zostało odczytane jako zakusy cara na władzę, która wcześniej należała do duszpasterzy. Ograniczenie kościelnej władzy sądowniczej i administracyjnej było nieuniknione - rosyjskie państwo zaczęło przekształcać się w państwo biurokratyczno-poli- cyjne. W kategoriach zamachu na władzę duchowną traktowane były również zmiany w formułach dokumentów święceń. W dokumentach tych pojawiła się wzmianka, że święcenia dokonane zostały „z woli cara”. W polemice z bojarem S. Strieszniewem, Nikon pisał:
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Mówisz, zadając pytanie, że pokorny nasz władca i najszczęśliwszy car powierzył Nikonowi nadzorowanie wszystkich sądów kościelnych; to nie car polecił Nikonowi nadzorować sądy kościelne, poleciła to łaska Ducha Świętego, ale car łaskę tę poniżył i zbezcześcił łaskę Ducha Świętego, uczyniwszy bezsilną, bowiem bez ukazu carskiego nie można święcić tego lub innego archimandryty, igumena lub kapłana z łaski Ducha Świętego; z ukazu carskiego dokonuje się też innych rzeczy; otóż: uduszonego lub zabitego pogrzebać, pomodlić się za urodzonego w grzechu - wszystko według carskiego nakazu (...) Biskupstwa władca nie uszanował, ale uczynił bezsilnym, że nie można nawet o tym pisać, wszędzie brak czci i samych carów czci pozbawił37.

37 Cytat za: B. Uspienski, W. Żywow, op. cit., s. 32.38 А. Карташев, op. cit., t. 2, s. 198.39 „Awwakum przypisuje carowi bluźniercze myśli Nabuchodonozora: 'Bogiem jestem ja! Któż jest mi równy? Tylko Niebieski! On rządzi na niebiosach, a ja na ziemi, Jestem mu równy!' Równocześnie utożsamia cara z Manassesem, porównując przy tym jego politykę kościelną, która doprowadziła do raskołu, z przymusowym zaprowadzaniem pogaństwa przez Manassesa; w postępowaniu Aleksego Michajłowicza postrzega bluźniercze przechwycenie władzy kościelnej: 'W jakich to kanonach nakazano carowi rządzić Kościołem, dogmaty zmieniać i okadzać świętość? On jedynie powinien strzec i ochraniać Kościół przed wilkami gubiącymi go, a nie nauczać, jak wiarę zachowywać i jak składać palce [przy żegnaniu się znakiem krzyża]. Nie jest to sprawą cara, ale prawosławnych biskupów i prawdziwych pasterzy...’". B. Uspienski, W. Żywow, op. cit., s. 30-31.40 Nikon wyraźnie akcentował wyższość kapłaństwa nad caratem, ponieważ błogosławiący zawsze stoi wyżej niż błogosławiony. Nieunikniony stawał się konflikt z dążącym do większej samodzielności carem. Koncepcja „symfonii" zakładała, że car i patriarcha są sobie równi. Car ma przewagę w sprawach państwa, ale ponieważ reformy państwowe mogą mieć złe skutki dla Kościoła, car podejmuje decyzje, konsultując się z patriarchą. Patriarcha natomiast ma przewagę w sprawach Kościoła, ale ważne decyzje podejmuje, konsultując się z carem, reformy kościelne mogą przecież mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie państwa. Gdy wspólnotę chrześcijańską pojmowano jako organiczną jedność, Kościół i państwo były spojone jedną wiarą, wtedy doktryna „symfonii" organicznie wyrażała jedność i współdziałanie tych dwóch instytucji. Spór Nikona z carem zamykał pewną epokę, Ruś Moskiewska przywdziewała szaty petersburskiego imperium.

Z zacytowanych tekstów wynika, że zmiana sformułowania była rozumiana jako przyswojenie przez cara prerogatyw biskupich.Zdaniem Kartaszowa intuicja podpowiadała Nikonowi, że wraz z nowymi porządkami i nową ideologią państwową rodzi się nowy, sekularny, a potem wprost antycerkiewny światopogląd, który zatriumfował w czasach Piotra38. W zarzutach czynionych carowi, Nikon paradoksalnie powtarzał, za swoimi oponentami staroobrzędowcami: „Następują czasy Antychrysta"39. Zamiast konfliktu w ramach symfonii, można mówić już o polemice zwolenników „monizmów": monokracji cara lub patriarchy. Idea chrześcijańskiego imperium, która wydawała się wspólna dla Nikona i cara rozdwoiła się, przyjmując postać imperialną (carską) albo eklezjalną (kościelną)40.
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Czasy symfonii - pokojowego współistnienia państwa i Kościoła - pozostały w przeszłości. Owszem po Soborze 1667 roku car, idąc na ustępstwa, cofa Ułożenie z 1649 roku i tym samym likwiduje przyczynę konfliktu z Nikonem. Potępiając Nikona, uznano, że jego protest był uzasadniony. Mogłoby się wydawać, że zasada dwuwładzy została przywrócona, a państwo uznało niezależną władzę kościelną. Stosunki między państwem i Kościołem zostały określone następująco: „Niech będzie uznane, że car ma przewagę w sprawach państwowych, a patriarcha w kościelnych, żeby w ten sposób został zachowany w całości i niezmiennie porządek kościelny”. W wyjaśnieniu było dodane: „Nikonują ci, którzy usiłują zniszczyć władzę carską, a wznieść kapłańską”41. Jak się okazało, było to czasowe 

41 А. Карташев, op. cit., t. 2, s. 216.Mowa o doniosłej definicji papieża Leona Wielkiego: Agit utraque forma quodproprium est 
cum alterius communione. Każda z dwu natur w łączności z drugą, wypełnia to, co do niej należy. Unia dwóch natur w Chrystusie jest hipostatyczna: łączą się one zgodnie ze słowami Ojców z Chalcedonu w jednej osobie (prosopon). W hipostazie dwie natury Chrystusa jednoczą się bez zmieszania. Zachowują one swe naturalne cechy, ponieważ jednak partycypują we wspólnym życiu hipostatycznym, przeto istnieje między nimi „wymiana idiom", czyli perichoresis, która pozwala pewnym ludzkim czynom Chrystusa przynosić skutki, które mógłby sprawić tylko Bóg. Dwie naturalne wole Chrystusa nie są ze sobą sprzeczne, lecz wola ludzka podąża za Boską. A więc analogicznie do nauki o Chrystusie powstaje koncepcja „symfonii", dwie natury: Boska i ludzka uzasadniają dwie funkcje: cesarską i kapłańską, określając stosunek cesarstwa i kapłaństwa, uzgadniając humanum z divinum. „Bez pomieszania i zamiany" podkreśla fakt, że różnica państwa i Kościoła trwa, i zostają utrzymane własności każdego z nich. „Bez podziału i rozłączenia" wskazuje, że państwo i Kościół nie istnieją jedno obok drugiego, jak gdyby chodziło o zupełnie różne istniejące podmioty. Bóg działa zarówno w Kościele, jak i w państwie. Innymi słowy, konflikt pomiędzy państwem i Kościołem wskazuje, że państwo nie działa zgodnie ze swojej istotą.„W Epanagodze występuje nieco inny sposób określenia stosunków Kościół - państwo. Dokonuje się tu w pewnym sensie złączenie Kościoła i cesarstwa: wszyscy członkowie Kościoła są poddanymi cesarstwa. Granice Kościoła i państwa są takie same. Nie należy jednak zapominać, że Epanagoga jest prawem państwowym i mówi o Państwie, a nie o Kościele. Państwo jest organicznie związane z Kościołem, ponieważ jest chrześcijańskie, a związek ten wyrażają imperator i patriarcha. Na czym polega sens tej koncepcji? Właśnie na tym, że oprócz swego miejsca w Kościele, określonego przez kanony, patriarcha zajął także miejsce w strukturze państwowej: jego miejsce jest paralelne do miejsca imperatora. Patriarcha jest przedstawicielem Kościoła w państwie, stróżem jego ortodoksji, to na nim spoczywa obowiązek obrony ortodoksji przed imperatorem. Natomiast od imperatora Epanogoga wymaga jedynie wierności ortodoksji chrześcijańskiej. W bizantyjskim 'postrzeganiu' Kościół i państwo nie są połączone prawnie, nie ma rozgraniczenia sfer działalności, łącznikiem są ortodoksja, wiara i doktryna Kościoła. Źródłem tej doktryny, jej stróżem i interpretatorem jest Kościół (patriarcha), a nie cesarstwo (imperator)". A. Schmemann, op. cit., s. 226.Na Zachodzie papież Gelazy chciał określić właściwe kompetencje „władzy królewskiej" i „świętej władzy papieży". Uważał za istotne, żeby władza duchowa nie wikłała się w sprawy świeckie, a władza świecka - w Boskie. To założenie rzadko odpowiadało rzeczywistości. Z drugiej strony, „sprawy Boskie" nie stanowią swego rodzaju specjalnej dziedziny, która nie wpływałaby na „sprawy ziemskie". Już święty Jan Chryzostom ostrzegał przed taką wygodną 
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ustępstwo. Wkrótce Nikon przestał zajmować się reformą kościelną, a podjęło ją środowisko skupione wokół cara, jednakże rychło okazało się, że tylko Nikon jest odpowiednim człowiekiem do wprowadzenia jej w życie. To już nie marzenia o chrześcijańskim imperium, lecz teokratyczna ideologia „jedynego prawosławnego cara wszystkich chrześcijan”.

interpretacją: „kiedy słyszycie, że ktoś mówi: 'oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara’, rozumiejcie przez to rzeczy, które nie stoją w sprzeczności ze służbą Bogu; gdyż te, które się jej sprzeciwiają, byłyby już nie tyle trybutem płaconym Cezarowi, ale Szatanowi". „Gdyby zamiast tych dwóch stojących naprzeciw władz jako bytów abstrakcyjnych obrać za punkt widzenia rzeczywistość konkretną lub, jak to się czasem mówi, „egzystencjalną", dałoby się może zauważyć fatalną skłonność państwa do wykraczania poza właściwą mu sferę. Bez miarkującego wpływu władzy duchowej państwo kieruje się jakby instynktownie ku najostrzejszym formom pogańskiego absolutyzmu. W państwie działa zawsze - bardziej lub mniej świadoma i aktywna - irracjonalna siła ekspansji, która nie toleruje żadnych barier". H. de Lubac, 
Medytacje o Kościele, tł. I. Białkowska-Cichoń, Kraków 2009, s. 23-25, Myśl Teologiczna, 15.„Kanoniczna forma symfonii kapłaństwa i cesarstwa, została sformułowana w VI wieku w przedmowie do szóstej noweli imperatora Justyniana, dokładniej została opracowana w IX wieku, była znana także rosyjskiemu prawu cerkiewnemu. Zawiera się w starosłowiańskiej Kormczy z XII wieku, a w wieku XVI została włączona do Soboru Stu Rozdziałów - pierwszego wielkiego rosyjskiego kodeksu prawa cerkiewnego, przy czym powtórzono ją dwukrotnie, w dwóch różnych rozdziałach. (...) Nie bacząc na wykroczenia, wykroczenia istotnie przerażające (zabójstwo metropolity Filipa protestującego przeciw oprycznych okrucieństw cara Iwana IV), sama zasada 'symfonii' nigdy nie była stawiana w wątpliwość, zachowywała pełnię normatywnego znaczenia, a fakt jej naruszenia był przyjmowany i oceniany jak występek, grzech, który wymagał wyrażenia skruchy i pokuty. Wyraźnym tego dowodem jest wyniesienie świętego Filipa, które rozpoczęło się pod koniec XVI wieku i w którym aktywne uczestnictwo przyjmował syn Iwana Groźnego - car Fiodor lwanowicz - który to wyraził zgodę na przeniesienie relikwii świętego Filipa z twerskiego monastyru do Sołowieckiego, a później car Aleksy Michajłowicz. (...) Rzeczywistość nie zawsze odpowiadała zasadzie 'symfonii', ale zasada wyrażała ideał, normę, określała sposób rozwiązywania konfliktów w przypadku ich pojawienia się, a szerzej - sprzyjała formowaniu się zgody społecznej. (...) Można ogólnie scharakteryzować trzy ważne okresy w historii: XV-XVI wiek kiedy zasada symfonii była szczególnie konstruktywną i płodną, a ideał zbliżał się do pełnej realizacji w praktyce; czasy biskupstwa Jonasza (od 1448 roku metropolity), kiedy wspólne działania władzy cerkiewnej i świeckiej pozwoliły odmówić przyjęcia unii florenckiej; pierwszy okres panowania Iwana IV i czasy metropolii Makarego (1547-1563), kiedy w Rosji rozpoczęła się epoka carstwa i rodziły się ziemskie sobory, których współdziałanie ze świętym soborem oznaczało, że tradycyjną formę 'symfonii' władzy carskiej i kapłańskiej dopełnił trzeci element - ziemia. Właściwym jest postawienie pytania: czy nie można w tym „trójstronnym związku" widzieć zarodków przyszłej formuły: „Samodzierżawie, Prawosławie, Ludowość"? I w końcu trzeci okres - utwierdzenie patriarchatu. H. Синицына, Симфония священства и царства, „Исторический вестник" 2000, № 9-10, s. 11-15, [on-line:] www.intercon.ru/~vle/public/ istor_vest/2000/9-10/l_ll.htm.

http://www.intercon.ru/%7Evle/public/
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Wbrew powszechnie panującej opinii, że wszystkie zmiany w Rosji zapoczątkował Piotr, starałem się pokazać, że ich początek natąpił znacznie wcześniej42. W spadku po przodkach Piotr odziedziczył tendencje europeizacji. W Rosji te tendencje były owocem działalności dwóch pokoleń grekofilów (Epifaniusza Sławinieckiego, Eufemiusza Czudowskiego) i „łacinników" (Symeona Połockiego, Silwiestra Miedwiediewa), jak i ludzi, których trudno było zaliczyć do jednej czy drugiej grupy. Wspólne dla obu grup było dążenie do zerwania z przeszłością. W rzeczywistości spór między grekofilami i łacinnikami nie powinien przesłaniać ich duchowego pokrewieństwa, niezwykłej lekkości z jaką wzgardzili własną moskiewską tradycją.

42 Aleksandr Panczenko podreśla, że rozbicie i „rozdwojenie" Rosji, idąc za Karamzinem, łączy się z działalnością Piotra I. Jednakże korzenie tego zjawiska sięgają znacznie głębiej. Jeszcze Iwan IV rozdzielił kraj na opryczninę i ziemstwo. Oprycznicy różnili się ubiorem, przysięgali unikać kontaktów z ziemstwem, wyrzekali się rodziców, stawiając się tym samym na pozycji wygnańców. Rozdwojenie dotyczyło samego Iwana Groźnego, który posadził na tronie Symeona Bekbułatowicza, sam natomiast opuścił Kreml. Na stary i nowy rozdzielony został również czas z dowartościowaniem tego, co nowe, z kultem młodości. Panczenko, charakteryzując ostatnie kierownictwo opryczniny, zauważa, że przy Iwanie zostali tylko niedoświadczeni chłopcy. Napływ „Niemców" także łączony z rządami Piotra I, rozpoczął się za czasów Iwana Groźnego. Obcokrajowcy cieszyli się przychylnością cara, zajmowali wysokie stanowiska w opryczninie, car otoczył opieką nowopowstałą luterańską świątynię. Motywacja tych działań Iwana IV była jednak inna niż w przypadku Piotra I. To nie przebudowa na rzecz przyszłości i nowości, to spóźniona próba zachowania średniowiecznej jedności wiary i kultury. Iwan Groźny nie chciał, żeby Ruś spotkał los renesansowej Europy Zachodniej. Bojarzy i książęta byli dla niego zalążkiem fermentu, zdrajcami, których należało zniszczyć. Iwan Groźny sądził, że „żniwiarzy” ten ferment nie dotknął i że zrealizują jego zachowawcze cele. Oparł się w tym celu na obcokrajowcach, najemnikach, dla których rację ma ten, kto płaci. Oczywiście nie miał zamiaru na wieki „rozdwoić" Rusi. Idea opryczniny zakładała jej ciągłe rozszerzanie się, w perspektywie miała objąć cały kraj, ale eksperyment poniósł fiasko. Oprycznina wywołała ogólną nienawiść i w 1572 roku władze zabroniły używać w mowie i piśmie tego słowa. „Rozdwojenie" natomiast na stałe pozostało w praktyce administracyjnej. Za czasów Iwana Groźnego to nie był jeszcze problem na skalę kraju, stał się takim w okresie Smuty i po niej. Por. А. Панченко, Русская культура...

Za czasów Piotra nastąpiła zmiana wzorów nowogreckich i małoruskich na wzorce północnoeuropejskie. Skutkiem tego podział kulturowy w narodzie rosyjskim osiągnął apogeum - zaczęły istnieć dwa narody: warstwy rządzące wychowane w duchu europejskim i lud, zredukowany do masy podatkowej i żyjący według starych obyczajów. Aktywnymi stronnikami reform przeprowadzanych za panowania pierwszych Romanowów, byli pochodzący z Małorusi wychowankowie Akademii Kijowsko-Mohylańskiej, zbliżeni kulturowo, językowo, a przede wszystkim wyznaniowo do Wielkorusów. Natomiast po stronie Piotra widzimy już nie tyle Małorusów, lecz „Niemców” (tak na Rusi określano Europejczyków 
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niesłowiańskiego pochodzenia), którzy językowo, religijnie i kulturowo byli zupełnie obcy zarówno kulturze jak i tradycji ukształtowanej w czasach Rusi Moskiewskiej43 44.

43 Рог. История культуры славянских народов в трех томах, т. 2, ред. Г. Мельников, Москва 2005, s. 118.44 Г. Флоровский, Пути русского..., s. 95.45 А. Карташев, ор. cit., т. 2, s. 340.

Za wzorzec Piotr przyjął model protestancki - kalwińsko-luterański. W tym duchu często interpretowano prawosławie jako doktrynę protestancką, zanieczyszczoną tylko przez zabobony ciemnego ludu. Do czasów Elżbiety protestantyzm w Rosji cieszył się szczególnymi względami u władzy państwowej. Zdaniem Gieorgija Fłorowskiego, w czasach Piotra starano się stworzyć wrażenie, że prawosławie to tylko oryginalna, zrytualizowana odmiana protestantyzmu:
prawosławie i protestantyzm są łatwe do pogodzenia —facillime legitimeque unian- 
tur, jak udowadniał petersburski akademik Koli, przyjaciel Prokopowicza, w książce pod charakterystycznym tytułem: Ecclesia graeca lutheranisans (Lubeka 1723). Skutkiem tego Katarzyna II przekonywała, że nie ma prawie żadnej różnicy między prawosławiem i luteranizmem - le cuite exterieure est tres different, mais 1'Eglise s’y 
voit reduite par rapport a la brutalite du peuple...ĄĄ

Korzystając z gotowej teorii prawa naturalnego i wynikającej z niego doktryny o władzy najwyższej, Teofan Prokopowicz wręczył Piotrowi skuteczne narzędzie dla przeprowadzenia „rewolucji państwowej”. Koncepcję swoją przedstawił w traktacie Prawda woli monarszej. Władza panującego została scharakteryzowana jako władza, która „po Boskiej jest najwyższa". Car ustanawia prawa, ale sam nie jest im podporządkowany, żadna inna wola, poza carską, nie może zanegować jego władzy. Władza najwyższa podporządkowana jest wyłącznie sądowi Bożemu, a nie ludzkiemu. Zdaniem Kartaszowa: „Tutaj ukrywa się sofizmat - odsunięty zostaje widzialny Kościół i hierarchia kościelna, jako przedstawiciele «sądu Bożego», zostają oni milcząco przyłączeni do «sądu ludzkiego»"45. Taka koncepcja władzy carskiej istotnie różniła się od staroruskiej teokracji. Nie ma już dwóch władz najwyższych - państwowej i kościelnej, ale jest jedna. Car jest podporządkowany władzy Boskiej bezpośrednio, bez udziału i pośrednictwa Kościoła, mając nad sobą tylko sąd własnego sumienia. Nowa doktryna prawa pozwalała carowi przebudować strukturę Kościoła i wyznaczyć mu zupełnie nowe miejsce w Imperium Rosyjskim.Opierając się na prawie naturalnym, Prokopowicz zaproponował nowy cel państwa: dotychczas celem nadrzędnym było osiągnięcie Królestwa Niebieskiego i zbawienia, w nowej koncepcji władza najwyższa ma tylko jeden cel - dobro wspólne.
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Naród powinien wiedzieć tylko jedno, że władca troszczy się o jego dobro. W swoim obowiązku opieki nie jest podporządkowany narodowi, a odpowiada tylko przed Bogiem i podlega jego sądowi46.

46 T. Прокопович, Правда воли монаршей, cyt. za: А. Карташев, op. cit., т. 2, s. 341.
47 Ibidem, s. 342.
48 Ibidem, s. 342.
49 Ibidem, s. 342.
50 Ibidem, s. 344.

Sąd Boży jeszcze jest obecny, ale dotyczy tylko sumienia monarchy, zupełnie zostaje pominięta hierarchia kościelna, nie mamy już do czynienia z chrześcijańskim carem, ale ze świeckim władcą absolutnym, przypominającym monarchę Hobbesa, który służy summum bonum. W przypadku chrześcijańskiego władcy dobro najwyższe określał Kościół, teraz summum bonum określa sama świecka władza absolutna, oderwana od narodu, którego dobru ma służyć zgodnie z koncepcją „umowy społecznej"47.W koncepcji Teofana Prokopowicza, w definicji summum bonum mamy do czynienia z całkowitym uniezależnieniem władzy carskiej.Monarcha może zgodnie z prawem nakazywać narodowi nie tylko wszystko to, co jest konieczne dla dobra ojczyzny, lecz wszystko, co mu się spodoba, co nie szkodziłoby narodowi i nie sprzeciwiało się woli bożej48.
Pozostaje tylko jedno kryterium prawdy, „żeby tylko nie szkodziło" i „nie sprzeciwiało się woli bożej". A to, co nie szkodzi narodowi i nie sprzeciwia się woli Bożej, określa monarcha, uniezależniony od tradycji narodowej i głosu Kościoła.Będąc ponad Kościołem, monarcha może przeprowadzić dowolne reformy dotyczące tegoż Kościoła wedle własnego uznania. Podstawą potęgi władcy jest scedowanie na niego woli narodu.
Podstawą tej potęgi monarchy jest fakt wspomniany wyżej, że naród wyrzekł się swojej woli rządzenia na jego rzecz i całą władzę nad sobą oddał jemu. Tutaj należą wszelkie obrzędy obywatelskie i kościelne, zmiany obyczajów, sposób ubierania się, budowy domów, porządek ceremonii w czasie uczty, ślubów, pogrzebów i inne49.
Prokopowicz świadomie pomija dychotomię Kościoła i państwa, Kościół i kapłaństwo dla niego są tylko jedną z instytucji pełniących funkcje państwowe, podporządkowane tylko jednej władzy najwyższej. Przemilczany zostaje fakt, że podporządkowanie dotyczy kwestii tylko politycznych, a nie religijnych.Anton Kartaszow cytuje następujące słowa Piotra: „Z łaski Bożej naprawiam państwo i kościół, jestem dla nich i carem i patriarchą, tak było od czasów starożytnych"50. Nawiązując do pogańskiego Rzymu, w którym termin biskup 
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oznaczał dosłownie: „nadzorca, strażnik, zarządca”, Prokopowicz stwierdził, że duchowni nazywają się biskupami nie z powodu ich posługi, lecz z powodu powinności nadzorowania i kierowania Kościołem. Monarcha staje się biskupem biskupów, skoro biskupi są nadzorcami, to monarcha jest „supernadzorcą”, ponieważ to do niego należy władza najwyższa. Chrześcijański monarcha nie pełniąc funkcji najwyższego kapłana, jak w pogańskim Rzymie, zgodnie z prawem rządził hierarchią kościelną i Kościołem w imię najwyższej władzy państwowej. Prokopowicz, nawiązując do pogańskiej koncepcji pontifex maximus, w której bierze początek kościelno-administracyjna władza teokratycznych bizantyjskich basileusów i naśladująca ją władza carów moskiewskich, usprawiedliwia nową europejską, antyteokratyczną władzę monarchy absolutnego, opartą na idei prawa naturalnego, gdzie już nie monarcha służy Królestwu Bożemu, a Kościół monarsze. Chrześcijański basileus miał status iura circa sacra dla celów wyższych, władca absolutny, opierając się na prawie naturalnym, wyższy cel upatruje w potędze ziemskiej. Taka filozofia prawa kościelno-państwowego niszczyła całą konstrukcję staroruskiej teokracji. Nie dwie równoległe władze najwyższe, ale jedna, nie dwa majestaty, a jeden. I ten jeden majestat - monarcha - odpowiadał przed Bogiem bezpośrednio, bez udziału Kościoła, mając nad sobą już tylko własne sumienie51.
51 „Toteż Nowy Testament jest prawem tylko tam, gdzie prawowita władza państwowa uczyniła go prawem. Tam zaś król czy suweren czyni go również prawem dla samego siebie, przez co poddaje siebie samego nie władzy doktora czy apostoła, który go nawrócił, lecz samego Boga i jego syna Jezusa Chrystusa, tak bezpośrednio, jak poddali się sami apostołowie". T. H o b b e s, Lewiatan czyli Materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, tł. Cz. Znamierowski, Warszawa 2005, s. 609.Nawiązując do przykładu Mojżesza, Hobbes wyjaśniał istotę władzy suwerena w następujący sposób: „Tak więc ani Aaron, ani lud, ani arystokracja najznakomitszych książąt ludu, lecz sam Mojżesz miał władzę suwerenną nad Izraelitami od Boga i to nie tylko w sprawach świeckich, lecz również w sprawach dotyczących religii. Tylko Mojżesz bowiem mówił z Bogiem i, co za tym idzie, on jedynie mógł mówić ludowi, czego Bóg od niego żądał. Żaden człowiek pod karą śmierci nie mógł się ośmielić, by się zbliżyć do góry, gdzie Bóg rozmawiał z Mojżeszem. (...) Z tego możemy wnioskować, że ktokolwiek w państwie chrześcijańskim zajmuje miejsce Mojżesza, ten jest jedynym posłańcem Boga i interpretatorem jego rozkazów, i zgodnie z tym żaden człowiek nie powinien w tłumaczeniu Pisma wychodzić poza granice, które zostały ustalone przez jego suwerena". Ibidem, s. 560.Spinoza dodał do interpretacji Hobbesa następujące słowa: „W ten sposób oczywiście sprzeniewierzyli się oni [Żydzi] pierwszej umowie i przekazali swe prawo zapytywania Boga i tłumaczenia jego rozporządzeń Mojżeszowi bezwzględnie. Albowiem tutaj przyobiecali być posłusznymi, nie jak.przedtem, wszystkiemu co Bóg do nich powie, lecz temu, co powie do Mojżesza. Mojżesz tedy pozostał jedynym nadawcą i tłumaczem praw boskich, a skutkiem tego także sędzią najwyższym, którego nikt nie mógł sądzić i który u Żydów, jak nikt inny, zastępował Boga, czyli majestat najwyższy, gdyż sam jeden posiadał prawo pytania Boga, powiadamiania narodu o odpowiedziach bożych oraz zmuszania go do stosowania się do nich. On jeden, powiadam, albowiem gdy za czasów Mojżesza ktoś chciał coś głosić w imieniu Boga, to choćby był prawdziwym prorokiem, uchodził jednakże za przestępcę, który 



3. Imperium Piotra. Drugi rozłam 41
Wywyższenie władzy carskiej i udowodnienie jej nieograniczoności to ulubiony temat Teofana.
Władca, władza najwyższa, jest doskonałym pasterzem, ostatecznym, najwyższym i najważniejszym, czyli mającym siłę zarówno nakazu jak sądu ostatecznego i kary nad wszystkimi poddanymi, nad władzą zarówno świecką jak i duchowną. A ponieważ pasterstwo władcy jest dane od Boga, to każdy prawowity władca jest w swoim Państwie w istocie Biskupem Biskupów52.

przywłaszczał sobie prawo najwyższe. Trzeba tutaj zauważyć, że choć lud wybrał Mojżesza, to jednak nie mógł już prawnie wybrać następcy na jego miejsce. Albowiem przez przelanie swego prawa zapytywania Boga na Mojżesza i przez bezwzględne ślubowanie uznania go za wyrocznię boską wyzbył się zupełnie całego swojego prawa i musieli tego, kogo Mojżesz obrał na swego następcę, poczytywać za wybranego przez Boga. Gdyby Mojżesz naznaczył takiego, który by, tak jak on, zarządzał całym państwem i miał wyłącznie prawo zapytywania Boga w jego szałasie, a zatem i powagę do ustanawiania i znoszenia praw, decydowania o wojnie i pokoju, mianowania posłów, naznaczania sędziów, obierania swego następcy i nieograniczonego zarządzania wszystkimi sprawami władzy najwyższej, to państwo byłoby czysto monarchiczne z tą jedynie różnicą, że państwo monarchiczne w pewien sposób rządziłoby się lub musiałoby się rządzić wolą Boga ukrytą nawet dla monarchy, w państwie żydowskim zaś objawianą wyłącznie monarsze. Ta różnica bynajmniej nie zmniejsza zakresu władzy monarchy i jego prawa do wszystkiego, lecz przeciwnie, zwiększa je. Poza tym przy obydwu postaciach rządu lud jest jednakowo poddany i pozbawiony znajomości woli Boskiej. Albowiem w każdym przypadku lud zależy od słowa monarszego i od niego wyłącznie dowiaduje się, co wolno, a czego nie wolno, a jeżeli lud wierzy w to, że monarcha rozkazuje jedynie to, co mu Bóg objawił, to przez to nie jest mniej, lecz przeciwnie, bardziej poddany w rzeczywistości”. B. Spinoza, Traktaty, tł. 1. Halpern-Myślicki, Kęty 2003, s. 284-285, Biblioteka Europejska.52 T. Прокопович, Розыск исторический, коих ради вин, и в Яковом разуме были и на- 
рицалися императоры римстии, как язычестии, так и християнстии понтифексами 
или архиереями многобожнаго закона, а в законе христианстем христианстии государи 
могут ли нарещися епископи и архиереи, и в каком разуме, cyt. za: Г. Ф л о р о в с к и й, Пути 
русского богословия..., s. 8753 Г. Флоровский, Пути русского..., s. 87.

Prokopowicz wyznawał klasyczną doktrynę sekularnego państwa absolutnego.Teofan niemal wierzył w absolutność państwa - jest tylko władca i nie ma zupełnie żadnej szczególnej władzy duchowej. On wychodzi ze znanej zasady, postulatu reformacji: cuius regio, eius religio. Władca, właśnie dlatego, że jest władcą, jest „strażnikiem obu tablic" (custos utriusque tabulaej. Do niego należy pełnia władzy nad jego ziemią i na jego ziemi, wszechogarniające ius territorii. Kościół jest przecież wewnątrz tej ziemi...53Ostatecznym celem władcy i władzy jest troska o dobro wspólne. Zadanie jest czysto utylitarne, ziemskie, pozbawione wszelkiego kontekstu religijnego. Stary ideał teokratyczny został po prostu zapomniany. W minionej teokracji 
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ostatecznym celem było doprowadzenie narodu chrześcijańskiego do wiecznego Królestwa Chrystusa i monarcha służył temu ideałowi. W nowej doktrynie dokonało się przewartościowanie wszystkich wartości, monarcha podporządkował sobie zarówno państwowe, jak i religijne funkcje. Na danym terytorium władcy podporządkowane było absolutnie wszystko, w tym także wszystkie religie. Taka koncepcja państwa otrzymała w nauce nazwę „państwa policyjnego", wykluczała konkurencję jakichkolwiek innych instytucji społecznych. Jeżeli jakiś Kościół zajmował ważne miejsce to tylko dlatego, że gromadził większość narodu. Duchowieństwo z tego punktu widzenia pełniło pożyteczną funkcję kontroli - funkcję państwową.Jak piszę Fłorowski:W swoim opiekuńczym dążeniu państwo policyjne w sposób nieunikniony zwraca się przeciw Kościołowi. Państwo nie tylko się nim opiekuje, ale odbiera mu i bierze na siebie jego zadania. Bierze na siebie nieograniczoną troskę o religijny i duchowy stan narodu. I jeżeli potem znów przekazuje albo powierza tę troskę duchowieństwu, to już tylko w ramach państwowej delegacji (vicario nomine) i tylko w granicach tej delegacji i polecenia zostaje wyznaczone miejsce Kościoła w życiu narodowo- -państwowym, ale tylko na miarę pożyteczności i potrzeby państwa54.

54 Ibidem.., s. 83.55 А. Панчен ко, О русской истории..., s. 394.

Kościół został defacto zredukowany do rangi urzędu państwowego, stracił autorytet w Rosji, co doprowadziło to wzrostu zainteresowania ruchami masońskimi, do nasilenia sekularyzacji i nihilizmu. Modnym stał się wolterianizm, pogardliwe traktowanie prawosławia jako obyczajowości ciemnych mas. Nie jest przypadkiem, że postacie, z którymi było związane odrodzenie prawosławia, jak Paisjusz Wieliczkowski i Tichon Zadoński, pojawiły się na peryferiach imperium. W Rosji przed Piotrem klasztory były centrami kulturowymi, po wprowadzeniu reform stały się reliktem tradycyjnej, „nieoświeconej” kultury; charakterystyczne dla Palestyny czy Egiptu nijak nie przystawały do rosyjskiej rzeczywistości, a mnisi byli postrzegani jak „darmozjady".Modlą się i modlą się. A jaki z tego użytek dla społeczeństwa? Jak mówi stare przysłowie, ani Bóg z tego nie ma pożytku, ani ludzie55.
Główne hasło reform Piotra to użyteczność - w odniesieniu do Kościoła oznaczało to bezpośrednie podporządkowanie państwu policyjnemu. W efekcie Kościół na długi okres wpadł w paraliż, odeszły od niego warstwy wyższe.Piotr dążył do dwóch celów: europeizacji i sekularyzacji, przy czym oba były jednakowo ważne. Negacja tradycji Świętej Rusi zaowocowała nowym zjawiskiem dla rosyjskiej kultury - „świecką świętością", ubóstwieniem monarchy. Wprowa
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dzono kult Piotra - Pierwszego Wielkiego Ojca Ojczyzny, później Katarzyny II, itd. Carowie byli porównywani do Ojców Kościoła. Apogeum tego procesu to czasy Mikołaja 1, który miał zwyczaj kończyć swoje ukazy słowami: „Z nami Bóg”56.

56 Ibidem, s. 391-392.57 Г. Флоровский, Пути русского..., s. 8358 Рог. Б. Успенский, Европа как метафора и как метонимия (применительно к истории 
России), [w:] idem, Историко-филологические очерки, Москва 2004, s. 18-26.59 Рог. Ю. Лотман, ор. cit., s. 120. „‘Taki plan - mówił Leibniz - powinien być wypełniony szybko i prostolinijnie przez twórczy umysł jednego człowieka; podobnie miasto wygląda piękniej, jeśli zbudowane jest od razu niż kiedy powstaje stopniowo, w kilku etapach’. Ta rada 

Zdaniem Fłorowskiego:Nowość reformy Piotra nie polega na okcydentalizacji, a na sekularyzacji. Właśnie w tym aspekcie reforma Piotra była nie tylko zwrotem, a przewrotem. Piotr dokonał metamorfozy albo przemienienia Rosji, jak wyrażali się współcześni. Reforma w ten sposób została pomyślana, przyjęta i przeżyta. Sam Piotr chciał rozbratu z przeszłością. Miał charakter rewolucjonisty. Był skłonny raczej do wyolbrzymiania nowości. Chciał, żeby wszystko zostało odnowione i zmienione nie do poznania. Sam przywykł i przyzwyczajał innych do myślenia o teraźniejszości w opozycji do przeszłości. On tworzył i pielęgnował psychologię przewrotu. I właśnie od Piotra zaczyna się wielki i autentyczny rosyjski raskoł... Raskoł nie tyle między władzą a narodem (jak sądzili słowianofile), ile między władzą a Kościołem. Następuje pewna polaryzacja duchowego bytu Rosji. Dusza rosyjska rozdwaja się i rozciąga pomiędzy dwoma ośrodkami życia: kościelnym i świeckim. Reforma Piotra była przesunięciem, a wręcz załamaniem duchowym...57
Równocześnie z budową „Nowej Rosji", budowana była „Antyrosja” symbolizująca starą i tradycyjną kulturę. Orientacja na Europę Zachodnią prowadziła do paradoksów: w XVIII wieku w Rosji wraz z ideami oświecenia triumfowało prawo pańszczyźniane, a chłopi w efekcie reform zostali zdegradowani de facto do statusu niewolników58. Równocześnie z budową kamiennego Petersburga, Piotr zabronił wznoszenia kamiennych budowli gdzie indziej. Tym samym powstał nie tylko stereotyp Petersburga, ale także stereotyp drewnianej, zacofanej Rusi jako jego przeciwieństwa. Obok europejskiej Rosji Piotr tworzył równocześnie opozycyjną, azjatycką, zacofaną, nieoświeconą Ruś. W efekcie pojawiają się dwie kultury na antypodach, antagonistycznie nastawione do siebie.Zdaniem Łotmana od dawna nurtuje historyków spór o to, czy epoka Piotra była przełomem, który stworzył kulturę w pełni oderwaną od starej Rusi, czy reformy były skutkiem powolnego procesu, który rozpoczął się jeszcze w XVII wieku. Ci, którzy badają samoświadomość epoki, spotykają się z zaskakującym faktem, że zarówno stronnicy, jak i przeciwnicy reform są przekonani, iż stary porządek został „nagle" zniszczony i na jego ruinach pojawiła się nowa rzeczywistość, zupełnie przeciwstawna w stosunku do starej59. Uświadomienie swojej 



44 I. Od Świętej Rusi do Imperium Piotra
epoki jako nowej było również związane z pragnieniem przeciwstawienia jej przeszłości. Różnorodność Rusi przed Piotrem została zredukowana do martwych, pozbawionych dynamizmu form. Podobnie jak europejskie oświecenie budowało obraz ciemnego średniowiecza, epoka Piotra zbudowała koncepcję starej Rusi jako państwa niedynamicznego, odizolowanego od reszty świata, przesadnie religijnego. Ta koncepcja z pewnością opierała się w jakiejś mierze na rzeczywistych cechach ruskiego średniowiecza, lecz je wyolbrzymiała i wyodrębniała tylko to, co można było przeciwstawić nowej świeckiej państwowości.W XVIII wieku naśladowanie Zachodniej Europy uważane było za przejaw patriotyzmu, za dążenie do wprowadzenia Rosji w szereg pierwszych europejskich państw. Do połowy XIX wieku miernikiem europejskości państwa, wyznacznikiem jego miejsca na arenie międzynarodowej była potęga wojskowa. Od pierwszych zwycięstw nad Szwedami do zwycięstwa nad Napoleonem to właśnie potęga wojskowa przyniosła Rosji największą sławę, a imperatorów uczyniła liderami w polityce europejskiej.Rozwój myśli rosyjskiej w XVIII wieku był zdeterminowany na początku ideami Kartezjusza i Leibniza, a później Locke’a, Monteskiusza, Woltera. Wpływ kultury francuskiej zaznaczył się nie tylko w literaturze i filozofii, lecz także w myśli politycznej. Kształtowanie się monarchii absolutnej i warstwy szlacheckiej bardzo przypominają antologiczne procesy, zachodzące w Europie XVII wieku.Imperium Rosyjskie w przeciwieństwie do Świętej Rusi nie naśladowało świętych wzorców, ale wzorowało się i współzawodniczyło z Europą. Teokratycz- na ideologia przekształciła się w imperialną: porzucono ideę Świętej Rusi jako jedynego autentycznego cesarstwa chrześcijańskiego na rzecz dążenia do zajęcia pierwszego miejsca w europejskiej historii. Po zwycięstwie w Wojnie Północnej i przyjęciu tytułu imperatora przez Piotra I, pojawiły się nowe elementy ideologii państwowej: dominacja i imperialna potęga. Pod koniec XVIII i na początku XIX wieku sformowało się trwałe przekonanie o szczególnej misji Rosji na Zachodzie. Karamzin piszę:Rosja nigdy nie była tak szanowana w polityce, nigdy jej wielkość nie była tak oczywista dla wszystkich, jak teraz. Włoska wojna (wyprawa Suworowa w 1799 r.) udowodniła światu, że wielkość Rosji poraża nie tylko sąsiadów, ale jej ręka sięga daleko i może skruszyć nieprzyjaciela. Kiedy inne państwa chwiały się w posadach, Rosja górowała spokojem i wielkością. Zadowolona z własnej przestrzeni, bogactw naturalnych i milionów mieszkańców nie pragnęła niczyjej zguby, nie lękała się żadnego państwa, 
Leibniza, który swoją wiarą we wszechmoc urzędów i swoimi poglądami na ustrój polityczny jak na mechanizm miał niewątpliwie duży wpływ na kierunek reform Piotra I, które były bezpośrednim odrzucaniem historycznych i narodowych podstaw życia państwowego". А. Алексеев, Русское государственное право, Москва 1895, s. 405-406.
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nawet sojuszów przeciw sobie, mogła gardzić zwykłą przebiegłością dyplomatów, została wybrana przez los, żeby być prawdziwym pośrednikiem między narodami60.

60 Н. Карамзин, Избранные сочинения, т. 2, Москва 1964, э. 271-272.61 Рог. А. Пес ко в, „Русская идея" и „Русская душа”. Очерки русской историософии, Москва 2007, э. 18-19.62 Н. Карамзин, Письма русского путешественника, Ленинград 1984, 5. 254.63 А. Тур ген ев, Литературная критика, Москва 1980, 5. 44.

Jak słusznie podkreśla Aleksiej Piesków, pytanie o to, w jakiej mierze potęga wojskowa Rosji była adekwatna do jej poziomu kulturowego w XVIII wieku nie było stawiane. Rosja była europejskim państwem, a zatem jej kultura znajdowała się na ogólnoeuropejskim poziomie61. Młody Karamzin wychwala Piotra w Listach 
rosyjskiego podróżnika:Nie jesteśmy tacy, jak nasi brodaci przodkowie, tym lepiej! Nieokrzesanie wewnątrz i na zewnątrz, zacofanie, lenistwo i nuda były naszym losem. Teraz są dla nas otwarte wszystkie drogi do doskonalenia rozumu i do szlachetnych duchowych przyjemności.

1 dalej, najbardziej chyba znany i najczęściej cytowany fragment:Wszystko, co narodowe jest niczym przy ogólnoludzkim. Najważniejsze być ludźmi, a nie Słowianami. To, co dobre dla ludzkości nie może być złym dla Rosjan. To, co Anglicy i Niemcy wynaleźli dla korzyści i wygody człowieka, jest jednocześnie moim, bo ja jestem człowiekiem62.W XVIII wieku pojawiły się pierwsze głosy krytykujące reformy Piotra. Zaczęto zauważać, że przyswojenie zachodnioeuropejskiej kultury zredukowało się tyko do przyswojenia zewnętrznych form, pojawiły się głosy protestu przeciw takiemu ślepemu przejmowaniu wzorców.Rozwój nauk historycznych w XVIII wieku pozwalał obejrzeć się wstecz, na czasy przed Piotrem. Dla pokolenia późniejszego niż pokolenie Karamzina kwestia narodowa stała się bardziej aktualna. W 1801 r. poeta Andriej Turgieniew pisał:Rosyjska literatura! Czy możemy używać tego słowa? Czy nie jest to tylko pusty dźwięk... Czytając angielskich poetów, można dostrzec ducha Anglików, to samo z Francuzami i Niemcami, po ich utworach można sądzić o charakterze nacji, ale czego można dowiedzieć się o rosyjskim narodzie, czytając Łomonosowa, Sumarokowa, Dierżawina, Chieraskowa, Karamzina63.Na początku lat 20. XIX stulecia rosło w siłę przekonanie o narodowości rosyjskiej literatury, które szło w parze z wyobrażeniem o anarodowości warstwy wykształconej, tworzącej i czytającej ową literaturę. Gwoli ścisłości, takie poglądy pojawiły się w późnych pracach Karamzina. W Zapiskach o dawnej i nowej Rosji 
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dał on zupełnie inną charakterystykę Piotra: „Staliśmy się obywatelami świata, ale przestaliśmy być obywatelami Rosji - wszystkiemu jest winien Piotr”. Jakby zaprzeczając swoim wcześniejszym poglądom, Karamzin pisał, że to, co ogólnoludzkie, składa się z różnorodności tego, co narodowe. Uczucie przywiązania do ojczyzny nie jest przeszkodą na drodze do tego, co ogólnoludzkie, lecz podstawą i warunkiem:Piotr nie chciał zrozumieć prawdy, że duch narodowy formuje moralną potęgę państw i podobnie jak fizyczna potęga, jest konieczny dla ich niewzruszoności. Ten duch i ta wiara zbawiły Rosję podczas Smuty, jest on niczym innym, jak tylko przywiązaniem do naszej wyjątkowości, niczym innym jak szacunkiem do własnej narodowej godności. Niszcząc i wyśmiewając dawne obyczaje, wprowadzając i chwaląc obce, car rosyjski niszczył serce Rosjan. Czy pogarda do samych siebie może popchnąć człowieka i obywatela do wielkich czynów?64.

64 H. Карам 3 и н, Записка о Древней и новой России, cyt. za: А. Кара-Му рза, Формула 
Петра Великого, [w:] Петр Великий: pro et contra..., s. 711.65 H. Карамзин, Записка о Древней и новой России, cyt za: А. Карташев, ор. cit., т. 2, s. 271-272.

Karamzin jest również autorem krytyki synodalnego ustroju Kościoła rosyjskiego. W 1811 roku pisał:Głową Kościoła rosyjskiego na początku był metropolita, potem patriarcha. Piotr ogłosił siebie głową Kościoła, niszcząc urząd patriarchy, tak niebezpieczny dla absolutnego samodzierżcy. Od czasów Piotra duchowieństwo w Rosji upadło. Nasi duchowni byli już tylko służącymi carów i językiem biblijnym z ambony głosili pochlebstwa. Dla pochwał mamy poetów i dworzan. Głównym obowiązkiem duchowieństwa jest nauczenie narodu moralności, ale żeby te nauki były rzeczywiste, trzeba je szanować. Jeżeli władca przewodniczy posiedzeniu najwyższych dostojników kościelnych, jeżeli on ich sądzi albo nagradza świeckimi zaszczytami i nagrodami, to Kościół podporządkowuje się władzy świeckiej i traci swój nadprzyrodzony charakter, gorliwość do niej słabnie, a z nią wiara. A wraz z osłabieniem wiary, władca traci możliwość odwoływania się do serc narodu w przypadkach nadzwyczajnych, gdzie trzeba o wszystkim zapomnieć, wszystko zostawić dla ojczyzny i gdzie pasterz dusz może obiecywać w nagrodę jedynie wieniec męczeństwa. Władza duchowna powinna mieć szczególną sferę działań, poza władzą świecką, ale powinna działać z nią w ciasnym związku65.
Krytyka reform Piotra otwarcie brzmiała w kręgach słowianofilskich. Aleksiej Chomiakow, broniąc prawosławia przed zachodnimi wyznaniami, konstatował moralną słabość kleru i wskrzesił pojęcie wewnętrznej wolności Kościoła. Jurij Samarin w swojej pracy o Stefanie Jaworskim i Teofanie Prokopowiczu, wydanej we fragmentach w 1844 roku, a w całości dopiero w roku 1880, pisał:
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Na nieszczęście Piotr Wielki pojmował religię tylko od strony moralnej i to na tyle, na ile jest ona potrzebna państwu. W tym wyraziła się jego protestancka jednostronność. Ze swego punktu widzenia nie rozumiał, czym jest Kościół, dlatego że jego natura wykracza poza sferę praktyczną, dlatego też postępował tak, jakby go nie było, odrzucał go nie z powodu złej woli, a raczej z niezrozumienia... W zjawisku Kościoła Piotr Wielki widział kilka różnych płaszczyzn, niezwiązanych między sobą: doktrynę, w stosunku do której był obojętny; obrzędy, z których się śmiał, jak z pustych przesądów; i duchowieństwo, którego nie rozumiał, i które traktował, jak szczególną klasę urzędników państwowych, którym państwo polecało moralne wychowanie narodu. 0 ile zadaniem duchowieństwa miała być praca na rzecz państwa i nic poza tym, to, konsekwentnie, jego struktura i działalność powinny były być zarządzane przez państwo, tak jak pojedynczy organ przez całość66.

66 Cyt. za: ibidem, s. 374.
67 Ibidem, s. 375.60 Por. А. Кара-Мурза, op. cit., s. 712-715.„W imperium (jego klasyczny historyczny model bliski jest idealno-typowemu Imperium Rzymskiemu) istnieją 'prowincje', 'terytoria zamorskie’, ale nie 'kolonie'; wszyscy mieszkańcy Imperium - niezależnie od etnosu - są jego poddanymi i w tym znaczeniu są równi, a do władzy (jak niejednokrotnie miało to miejsce w Rzymie) mogą dochodzić i 'obcokrajowcy'. 

Iwan Aksakow podkreślał negatywne skutki porządku synodalnego:(...) zniknęła dusza; ideał został podmieniony, to jest zamiast ideału Kościoła, pojawił się ideał państwowy a wewnętrzna prawda została zastąpiona przez zewnętrzną, formalną prawdę.I dalej:Kościół od strony zarządzania wydaje się dzisiaj jakąś kolosalną kancelarią, wprowadzającą z nieuniknionym biurokratycznym kłamstwem, porządki niemieckiej biurokracji dla zbawienia trzody Chrystusowej67.
Podsumowując, trzecie wcielenie idei rzymskiej było związane z sekular- nymi reformami Piotra i powstaniem nowoczesnego Imperium Rosyjskiego. Piotr I rzeczywiście wszedł do historii jako europeizator Rusi, która na skutek jego reform przyjęła „europejskie wartości" i stała się krajem europejskim. Imperium Rosyjskie zaczęło współzawodniczyć z innymi państwami Europy - teokratyczna ideologia przekształciła się w imperialną; to już nie Trzeci Rzym, ostatnie na świecie prawosławne cesarstwo, a państwo dążące do dominacji na kontynencie europejskim. Carstwo Rosyjskie składało się z dwóch zaledwie podmiotów: władcy i jego poddanych. Zgodnie z imperialną logiką realizowaną przez cara dzięki powszechnej służbie państwowej, obcokrajowiec był nie mniej Rosjaninem, niż Rosjanin od pokoleń, ponieważ oboje służyli rosyjskiemu imperium. Piotr potrzebował poddanych bez względu na etniczne różnice68.



48 I. Od Świętej Rusi do Imperium Piotra
Możemy zatem wyróżnić trzy etapy rozwoju idei rzymskiej: średniowieczna, religijna koncepcja Moskwy Trzeciego Rzymu; następnie koncepcja chrześcijańskiego imperium - zjednoczenia wszystkich prawosławnych chrześcijan pod berłem moskiewskiego cara i patriarchy, która jednocześnie była związana z rehabilitacją bizantyjskiej tradycji Drugiego Rzymu; i wreszcie imperium Piotra, które urzeczywistniało imperialną ideę Rzymu, pozbawioną jakichkolwiek chrześcijańskich szat - ideę Pierwszego Rzymu (pogańskiego).Co zatem w rosyjskim społeczeństwie mogło przeciwstawiać się reformom Piotra? Przede wszystkim światopogląd chrześcijański. W jego ramach możemy wyróżnić dwie drogi, pierwsza z nich to odwołanie się do Trzeciego Rzymu (idea Świętej Rusi), druga - to naśladowanie projektu patriarchy Nikona, czyli odwołanie się do koncepcji Drugiego Rzymu - chrześcijańskiego imperium.W dalszej części niniejszej książki postaramy się pokazać, w jaki sposób kolejni myśliciele rosyjscy nawiązują do tych dwóch strategii, budują projekty opozycyjne w stosunku do wersji Pierwszego Rzymu, zaproponowanej przez Piotra Wielkiego.

Imperialna dominanta tworzenia rosyjskiego społeczeństwa polegała na tym, że 'Rosjan' zaczęto identyfikować przede wszystkim jako poddanych rosyjskiego państwa. W tym znaczeniu nawet termin ‘Rosjanie’ (jak zresztą i samo pojęcie Rosji, które za Piotra 1 zamieniło pojęcie Ruś) pojawił się nie tylko jako etap na drodze stanowienia 'narodu', a raczej jako terminologiczne określenie zasady ponadetnicznego imperialnego poddaństwa. Zgodnie z logiką Piotra 1 Szwajcar Lefort czy Szkot Gordon są nie mniej 'Rosjanami' niż rosyjski Mieńszykow; 'Rosjanami', ponieważ są na służbie rosyjskiego państwa. (...) Walkę Piotra I przeciw rosyjskiej przeszłości można wyjaśnić w dużej mierze tym, że brody i kaftany wydawały mu się trzymaniem się etnokulturowej wyjątkowości i lokalizmu, trzymaniem się tych 'nisz', które mogły przeszkodzić 'w wyciągnięciu wszystkich ludzi przed oblicze cara’, to znaczy stać się barierą na drodze do unifikacji wszystkich poddanych w równomiernym niesieniu przez nich 'brzemienia państwa’. Piotrowi I natomiast potrzebni byli właśnie 'poddani' bez jakichkolwiek etnokulturowych barier. (...) to historycznie maksymalne, jak na owe czasy, wyrażenie zasady 'poddaństwa' i ‘służenia państwu', czyli zasady imperium. Prawosławna Rosja, przy wszystkich ograniczeniach i zastrzeżeniach, jest najbardziej bezpośrednią dziedziczką Rzymu: takiej względnej jednorodności w zasadzie ponadetnicznego poddaństwa, takiego oczyszczenia od zasady 'krwi' nie było w żadnym innym imperium". Ibidem, s. 720.Piotr 1 nie był przywódcą państwa narodowego o wystarczająco szerokiej bazie etnicznej i geograficznej, lecz twórcą idei prawdziwie uniwersalnego państwa lub imperium w ścisłym znaczeniu tego słowa, w którym zdobywcy i podbici zostają scaleni. Zamiast ustanowić dominację swego narodu i narzucić władzę swej ojczyzny reszcie świata, zdecydował się na rozpuszczenie i wyeliminowanie swego kraju rodzinnego dla celów i zamierzeń politycznych.



W poszukiwaniu utraconego narodu

1. „Samodzierżawie, prawosławie, ludowość". Siergiej Uwarow
i Stiepan Szewyriow

Poszukiwania narodowej jedności i autentyczności, dzięki której można było przeciwstawić Zachodowi nie tylko potęgę wojskową, ale i niezależność kulturową, w czasach Mikołaja I wyraziły się w być może najbardziej znanej doktrynie, po raz pierwszy sformułowanej przez ministra edukacji Sergieja Uwarowa w styczniu 1834 roku. Uwarow pisał: „Nasz obowiązek polega na tym, żeby narodowe wykształcenie zgodnie z zamiarem naszego monarchy dokonywało się w zjednoczonym duchu prawosławia, samodzierżawia i ludowości”69.

69 „Журнал Министерства народного просвещения" 1834, № 1, s. CL. „Przede wszystkim wszakże należy zdawać sobie sprawę, że w Rosji epoki Mikołaja 1 nie było żadnej rozbudowanej i odgórnie narzucanej ideologii państwowej. O ideologii 'oficjalnej narodowości' mówili głównie jej inteligenccy przeciwnicy; przymiotnik 'oficjalna' wskazywać miał prorządowy lojalizm rzeczników tej ideologii, a nie oficjalne usankcjonowanie jej treści. Wśród konsekwentnych lojalistów istnieli zresztą ludzie o orientacji wyłącznie dynastycznej i programowo nienarodowej, proponujący nazywać Rosję 'Piotrowią', lub 'Romanowią'". A. Walicki, Zarys 
myśli rosyjskiej od oświecenia do renesansu religijno-JHozoficznego, Kraków 2005, s. 185, Ja
giellońskie Studia z Filologii Rosyjskiej. Historia, Religia, Polityka, 10.

Program ogłoszony przez Uwarowa zakładał przeciwstawienie dwóch modeli kultury - rosyjskiej i zachodniej, zakładał przeciwstawienie sukcesów edukacji w Rosji sukcesom europejskiej edukacji. Minister, podsumowując reformy Piotra I, napisał, że po stu latach, w czasach Mikołaja I Rosja osiągnęła taką chwałę i wielkość, że dalsze naśladowanie Zachodu nie jest już potrzebne. Rosja osiągnęła 
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świadomość własnej wartości i może bez pomocy zagranicznych nauczycieli skorzystać z owoców europejskiego wykształcenia i zastosować dla własnych potrzeb.Wszystkie swoje dzieła Uwarow pisał po francusku i dopiero potem były one tłumaczone przez jego sekretarzy na rosyjski. To ważne, ponieważ we francuskim oryginale są inaczej rozstawione akcenty. Tak na przykład francuski ekwiwalent prawosławia oznaczony jest terminami religion national i eglise dominante, czyli religia narodowa i Kościół panujący.Centralnym elementem triady Uwarowa było samodzierżawie rozumiane przez niego jako historycznie ukształtowana, konieczna dla istnienia państwa forma rządów. Pisał: „Potęga samodzierżawnej władzy to konieczny warunek istnienia imperium w jego obecnym kształcie"70. Zdaniem Aleksieja Pieskowa doktrynę tę należy rozumieć następująco: Opatrzność daje Rosji cara, car wypełnia jej wolę, niczym ojciec syna kocha naród i nim kieruje; naród z kolei wierzy w dobrą wolę Opatrzności, która przejawia się w carze i nie umie oddzielić ojczyzny od cara, widzi w carze swoje szczęście siłę i chwałę. Wiara w Opatrzność i wzajemne oddanie cara i narodu odróżniają Rosję od Zachodu. Tak pojęta jednomyślność jest gwarantem potęgi Rosji, inne państwa są słabe właśnie z powodu rozbicia i braku jedności, dlatego też najważniejszym zadaniem cara rosyjskiego jest ochranianie rosyjskiej jednomyślności. Car jest obrońcą wiary i ducha narodowego71. Samodzierżawie i prawosławie stanowią istotę narodu, państwo zatem z punktu widzenia samodzierżawia jest siłą napędową rozwoju oświaty i kultury narodowej. Należy jednak zauważyć, że sam termin narodnost' nie ma w formule Uwarowa definicji jednoznacznej, powinien połączyć znaczenie francuskich słów 
nationalité i popularité - narodowy i ludowy72.

70 С. Уваров, Десятилетие Министерства народного просвещения 1833-1843, Санкт- -Петербург 1864, [on-line:] http://dugward.ru/library/uvarov/uvarov_desatiletie_mini- sterstva.html71 Рог. А. Песков, ор. cit., s. 21-23. „Niemniej jednoznaczne było zrozumienie przez cesarza idei 'narodowości'. Zpewnością wyrażała ona ogólnonarodowy, a więc również ludowy („na- rodnyj") charakter państwa, mający odróżnić rosyjskie samowładztwo od arystokratycznych monarchii zachodnich. Cesarz tolerował obiegową myśl, że w jego czasach skończył się etap zależności Rosji od zachodnich zapożyczeń, a zainaugurowany został okres rozwoju narodowego, w którym Rosja polega na własnych siłach”. A. Walicki, op. cit., s. 18472 Por. Летопись Русской Философии 862-2002, ред. А. Замалеев, Санкт-Петербург 2003, s. 118-119.

Głównym celem koncepcji Uwarowa było stworzenie rządowej alternatywy dla intelektualnych ruchów, które zaczęły formować się na przełomie lat 20. i 30. XIX wieku. Jego doktryna opierała się, z jednej strony, na takich tradycyjnych pojęciach jak Bóg, car, ojczyna, z drugiej - nawiązywała do nowych ruchów i pojęć, które pojawiły się w rosyjskiej kulturze: naród, duch narodowy, wykształcenie. Była to rządowa próba asymilacji nowych tendencji kulturowych, które zaczęły pojawiać się w Rosji.

http://dugward.ru/library/uvarov/uvarov_desatiletie_mini-sterstva.html
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Deklaracja rządowa Uwarowa zbiegła się w czasie z wystąpieniem Stiepana Szewyriowa na Uniwersytecie Moskiewskim w styczniu 1834 roku. W ciągu kilku lat Szewyriow został najbardziej wpływowym interpretatorem ideologii Uwarowa. Głównym zadaniem rosyjskiego narodu, według niego, był zachowanie oryginalności narodowej i idei narodowej, zakorzenionej w wierze prawosławnej. Cechy charakteru rosyjskiego to przede wszystkim religijność i wierność idei caratu. „Idea cara to autentyczna myśl rosyjska, myśl całego życia rosyjskiego narodu (...) autentyczny początek ducha narodowego”73. Szewyriow pisał: „Car i naród tworzą jedną nierozerwalną całość, związek ten opiera się na wzajemnym uczuciu miłości i wiary oraz na bezgranicznym oddaniu narodu swemu carstwu"74. Ten związek, zdaniem myśliciela, gwarantuje jedność państwową i polityczno-społeczną harmonię życia w Rosji. Samodzierżawie i Kościół - oto dwa czynniki, które kształtują życie narodowe i warunkują szczególny charakter Rosji, rzeczywiście różniący się od zachodniego. Zachód zawsze dążył do podporządkowania sobie Rosji; jeszcze w czasie Smuty „Jezuici nasyłali na rosyjski naród samozwańców i ten naród w czystym oddaniu i miłości ufał tym fałszywym carom"75.

73 С. Шевырев, О критике вообще и у нас в России, „Московский наблюдатель" 1835, ч. 1, кн. 1 (апрель), s. 104-109.74 Idem, Взгляд Русского на современное образование Европы, „Москвитянин" 1841, № 1, s. 293.75 Idem, О критике..., s. 10676 Idem, Взгляд Русского..., s. 247-248. „Tak oto narodziła się osławiona teoria ‘zgniłego Zachodu', uznawana niekiedy za kwintesencję rosyjskiego antyokcydentalizmu. Piotr Struve trafnie zwrócił jednak uwagę, że Szewyriow przejął ją od francuskiego publicysty, Philareta Chasles’a, którego wywód na ten temat w całości przytoczył w swym artykule. Zacytowany

Forma rządów i religia pozwoliły Rosji zachować jedność państwowo-ducho- wą, podczas gdy Zachód, rozwijając naukę racjonalno-społeczną, okazał się na granicy upadku. Nauka społeczna we Francji, zdaniem myśliciela, doprowadziła do rewolucji, a racjonalno-abstrakcyjne myślenie w Niemczech zaowocowało reformacją. Reformacja i rewolucja to dwie choroby Zachodu kształtujące jego wizerunek. W artykule z 1841 roku Rzut oka Rosjanina na współczesny sposób 
kształcenia w Europie Szewyriow opisał te dwie choroby, którymi Francja i Niemcy chcą zarazić Rosję.W naszych szczerych i przyjacielskich stosunkach z Zachodem nie zauważamy, że mamy do czynienia z człowiekiem będącym nosicielem zakaźnej choroby, czyj oddech stwarza zagrożenie, my całujemy go ściskamy, uczestniczymy we wspólnej uczcie intelektualnej, pijemy z tego samego kielicha wzniosłych uczuć i nie zauważamy utajonego jadu w naszych na pozór bezpiecznych stosunkach. W radości uczty nie wyczuwamy unoszącego się już zapachu zwłok. Cieszymy się, że trafiliśmy na ucztę do takiego bogatego gospodarza, ale nie widzimy, że w każdym daniu tai się sok, którego nie zniesie nasza młoda natura. Nie przewidujemy, że przesycony gospodarz, kusząc nas wszystkimi smakołykami, zdeprawuje nasz umysł i serce76.
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Rewolucja i reformacja to materialne i duchowe wcielenia zdeprawowanej wolności jednostki, która w krajach niemieckich i we Francji zniszczyła religijność. Deprawacja wolności osobowej w krajach niemieckich jest tym bardziej niebezpieczna, ponieważ to deprawacja utajona, która dokonuje się w świecie myśli. Na pierwszy rzut oka nic nie zdradza niepokojących symptomów, wszystko, z czego może być dumna współczesna cywilizacja w doskonały sposób zostało zrealizowane i wprowadzone w życie w krajach niemieckich, jednakże za tą stabilną, szczęśliwą, dobrze urządzoną zewnętrznością, istnieje ów zdeprawowany świat myśli, tu rozwija się główne ognisko choroby. Nauka niemiecka jest wcieleniem osiągnięć zachodniej nauki, która ogłosiła bunt przeciw Kościołowi, uznała się za samowystarczalną i utwierdziła siebie jako cel. Rozum abstrakcyjny oderwany od wiary, dążąc do utwierdzenia w samym sobie utraconej całościowości, ogłosił filozofię Hegla ostatecznym etapem rozwoju nauki i tym samym ostatecznie przeciwstawił się uczuciom religijnym. Wszystko to świadczy o tym - przekonywał Sze- wyriow - że duchowy rozpad państw niemieckich już się dokonał, a pokój między rozumem i religią jest już niemożliwy. Według Szewyriowa rozwój europejskiego humanizmu doprowadził Europę do katastrofy. Rosyjska idea natomiast opiera się na mocnym fundamencie prawosławia i samodzierżawia, dlatego jest jej sądzona wielka przyszłość. W epokach zamętu Opatrzność Boża posyła w osobie tego czy innego narodu stróża i opiekuna. Zdaniem Szewyriowa w XIX wieku będzie to Rosja. W Rosji nie ma społecznych rewolucji ani duchowej deprawacji, która jest owocem reformacji. Zachowując jedność i wierność carowi oraz prawosławiu, została ona namaszczona przez Opatrzność Bożą do bycia narzędziem zbawienia dla zabłąkanej ludzkości. Mówiąc o obronie Rosji przed wpływami Zachodu, myśliciel podkreślał rolę cara, natomiast mówiąc o misji Rosji na Zachodzi - rolę religii77. Początkiem podziałów narodowych było, zdaniem myśliciela, pomieszanie języków przy budowie wieży Babel, drogą zatem do ponownego zjednoczenia narodów jest połączenie pierwiastków Boskiego i ludzkiego; każdy naród stara się zrealizować to swoje religijne powołanie. Jeżeli Zachód rozwijał pierwiastek ludzki, to Ruś zachowała autentyczną chrześcijańską wiarę:

ustęp z Chasles'a zawierał słowa o nieuniknionej dekadencji Zachodu, o 'staczaniu się do jamy’, w czym przodują kraje śródziemnomorskie, reprezentujące najstarszą i najbardziej zmurszałą cywilizację. Nie zabrakło również wymienienia (w ślad za Tocqueville’m) Ameryki i Rosji - jako dwóch krain młodych, zdolnych być może do odrodzenia cywilizowanej ludzkości. Prawdę mówiąc, Chasles nie był oryginalny: wywodów w tym stylu znaleźć można bardzo wiele w pismach europejskich konserwatystów epoki szeroko rozumianego romantyzmu. Struve miał jednak rację, uznając, iż nierosyjska geneza teorii upadku Europy warta jest przypomnienia. Trafnie zauważono, że dotyczy to również innych składników teorii 'oficjalnej narodowości’: była ona rosyjskim odpowiednikiem prądów ogólnoeuropejskich, a nie unikalnym wytworem 'rodzimej gleby”'. A. Walicki, op. cit., s. 18877 Por. А. Песков, op. cit., s. 67-68.
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Zachód wybrał los Marty i oddał się troskom tego świata, podporządkowując im dzieło boże, stara Ruś wybrała los Marii, która zostawiwszy obowiązki domowe i próżną krzątaninę, słuchała tylko słowa Bożego78.

78 С. Шевырев, История русской словесности, ч. 1, Москва 1859, s. 33-34.
79 Ibidem, s. 8-9.

Kościół Rosyjski był fundamentem rosyjskiej państwowości, uczucia chrześcijańskie wykształciły duchową jedność, sformowały istotę rosyjskiego narodu.Rosyjski naród tym różni się od innych, że od samego początku był ochrzczony i przyoblekł się w Chrystusa. Od samego początku nazywaliśmy się narodem chrześcijańskim, prawosławnym, ciasno zjednoczyliśmy to co chrześcijańskie z narodowym. To, co przyoblekło się w Chrystusa, nie umiera, chrześcijaństwo jest początkiem ogólnoludzkiej miłości i tylko ten naród może przyczynić się do ogólnoludzkiego pokoju, który do końca pozwolił wykiełkować w sobie słowu Chrystusa79.Szewyriow podkreślał, że zachodni sposób myślenia pojawił się w Rosji po reformach Piotra, ale nie wyrządził głębokiej szkody dlatego, że trafił na chrześcijański grunt. Niemiecka filozofia jako logiczne ukoronowanie nauk przyrodniczych głosiła materializm, który potem propagowali jej wierni uczniowie (Feuerbach). Filozofia rosyjska natomiast bazuje na chrześcijaństwie, a głównym jej zadaniem i obowiązkiem jest „wyprostowanie" skrzywionego rozwoju europejskiej nauki i prawidłowe usytuowanie pierwiastka ludzkiego w stosunku do Boskiego. Rosja należy do cywilizacji europejskiej i powinna zostać nowym „liderem ludzkości" po tym jak Niemcy utraciły prawo na duchowe przywództwo; powinna zrealizować syntezę chrześcijańskiej wiary i zachodniej nauki.Formuła Uwarowa w interpretacji Szewyriowa, nabiera zatem znaczenia uniwersalnego, przyszłość Rosji i jej ogólnoludzkie zadanie miało polegać na zjednoczeniu pierwiastka Boskiego i ludzkiego, co tym samym warunkowałoby przyszłe zbawienie ludzkości. Jeżeli formuła Uwarowa zakładała, że samodzier- żawna władza i Kościół formują i nadają kształt narodowi, to Szewyriow zmienił akcenty - to naród jest źródłem i fundamentem rosyjskiej wiary i rosyjskiego samodzierżawia. Czym zatem jest ten naród?
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2. Dwa oblicza narodu

2.1. Pierwsze pokolenie rosyjskich słowianofilów: święte oblicze 
Starej Rusi80

80 Autor wyraża podziękowanie Magdalenie Romanowskiej za pomoc w przygotowaniu niniejszego rozdziału. Por. M. Romanowska, Słowianofile i staroobrzędowcy. Próba interpretacji, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2008, t. 42, s. 61-74.81 „Nazwa 'słowianofilstwo' była początkowo przezwiskiem, mającym wskazywać na ciasny partykularyzm plemienny określonej tym mianem ideologii. Taką samą genezę miało zresztą słowo ‘okcydentalizm’ (zapadniczestwo). Było to przezwisko, którym 'słowianofile' obdarzyli swych przeciwników, usiłując imputować im zdradę własnej narodowości. Oba przezwiska zawierały jednak możliwość interpretacji pozytywnej i dlatego też zostały przyjęte przez ideologów obu przeciwstawnych kierunków, tak jak przyjmuje się rzucone wyzwanie. (...) W Rosji natomiast słowo 'słowianofilstwo' było od początku synonimem ‘antyokcydentali- zmu’; stanowiło więc pojęcie rodzajowe, obejmujące wszystkich przeciwników zachodniej drogi rozwojowej Rosji. (...) Dominującym i dziś ogólnie przyjętym stało się jednak używanie słowa ‘słowianofilstwo’ w znaczeniu wąskim i ściśle zlokalizowanym historycznie: jako nazwy określonej grupy myślicieli, których poglądy, ukształtowane w końcu lat trzydziestych XIX wieku, okazały się najgłębiej przemyślaną filozoficzną i historyczną refutacją rosyjskiego okcydentalizmu". A. Walicki, op. cit., s. 159.
82 Ibidem, s. 160. „W okresie rozkwitu słowianofilstwa jako konserwatywno-romantycznej utopii, kładącej nacisk na moralno-religijne odrodzenie Rosjan i jednoznacznie dystansującej się od polityki, tendencję taką reprezentował wyłącznie Chomiakow. Iwan Aksakow, aresztowany wraz z Samarinem w 1849 roku, mógł z czystym sumieniem udzielić policji następującej informacji o stosunku słowianofiłów do pansławizmu: ‘Nie wierzymy w pansławizm i uważamy go za tendencję niemożliwą do zrealizowania: po pierwsze, koniecznym tego warunkiem musiała być jedność wiary, a tymczasem katolicyzm Czechów i Polaków stanowi element obcy i wrogi, niedający się pogodzić z prawosławiem panującym wśród pozostałych Słowian; (...) Przyznaję, że Rosja interesuje mnie o wiele bardziej niż inne narody słowiańskie, zaś memu bratu, Konstantemu, zarzuca się nawet zupełną obojętność wobec narodów słowiańskich z wyjątkiem Słowian rosyjskich, lecz głównie Wielkorusów’”. Ibidem, s. 193.

Pierwsze pokolenie rosyjskich słowianofilów to przede wszystkim Aleksie] Chomiakow, Iwan Kiriejewski, Konstantin Aksakow, Jurij Samarin. Ich poglądy na temat szczególnej drogi Rosji wykrystalizowały się, z jednej strony, w polemice z ideologiczną doktryną Uwarowa, z drugiej strony, w trakcie krytyki postulatów niemieckiej filozofii81. Jak zauważa Andrzej Walicki:„Słowianofilstwo” ta grupa nie łączyła się początkowo z jakąkolwiek formą solidarności ogólnosłowiańskiej; kojarzyła się wyłącznie z obroną wartości przypisywanych rdzennie słowiańskiej ponoć Rosji przedpiotrowskiej i krytyką sprzeniewierzenia się tym wartościom przez zeuropeizowaną Rosję petersburską. Zainteresowanie losami nierosyjskich Słowian stało się istotnym wyróżnikiem rosyjskiego słowianofilstwa dopiero w okresie wojny krymskiej...82
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Święta Ruś słowianofilów stała w opozycji do ideologii państwowej, była alternatywą dla imperialnej sakralizacji państwa, rozpoczętej jeszcze za Piotra I, a kontynuowanej przez Mikołaja 1. Współczesna słowianofilom doktryna rządowa zakładała, że istota narodu wyraża się w wierze prawosławnej i wierności tronowi - ten ostatni element był najważniejszy. Uwarow pisał: „Nasz charakter narodowy (narodnost’) polega na bezgranicznym oddaniu i posłuszeństwu samodzierżawiu”83. Słowianofile natomiast wszystkie kwestie związane z funkcjami państwa podporządkowywali życiu i duchowi narodowemu.

83 А. Никитенко, Дневник, т.1, Москва 1955, s. 306.84 A. Walicki, ор. cit., s. 181.85 „Napoleon to wysłannik Opatrzności, aby obudził z wielosetletniej dekadencji niemieckiego ducha". Por. A. Wielo mski, Konserwatyzm. Główne idee, nurty, postacie, Warszawa 2007, s. 154.

Podejmując analizę koncepcji słowianofilów, nie sposób nie odnieść się do poglądów Andrzeja Walickiego, który pisał:Myśliciele słowianofilscy - wykształceni potomkowie starych rodzin szlacheckich - byli zbyt związani z patriarchalną tradycją staroruską, a zarazem zbyt przeniknięci kulturą europejską, aby czuć się dobrze w zewnętrznie zeuropeizowanym, biurokratycznym i autokratycznym państwie Mikołaja I84 85.
Idąc tym tropem, prześledźmy związki między koncepcją słowianofilów i europejskim romantyzmem, a z drugiej strony, pokażmy, co łączy słowianofilów z tradycją staroruską. Spróbuję pokazać, jak w ich koncepcji realizowała się nazwana przez Wasilija Rozanowa „obecna tylko u Rosjan jedność narodu i Kościoła”. Zwycięstwo w wojnie z Napoleonem przyczyniło się do przebudzenia w Rosji świadomości narodowej, do pogłębienia uczuć patriotycznych. Im szerzej rozpowszechniały się nowe, europejskie idee, tym bardziej warstwy wykształcone odczuwały nieadekwatność rozstrzygnięcia własnych problemów narodowych jedynie w oparciu o nie. Po raz pierwszy dostrzeżono przepaść między niewykształconym ludem i oderwanymi od niego warstwami wyższymi, między wiarą ludu i kosmopolitycznym deizmem warstw wykształconych, między rolą, jaką odegrał naród w wojnie z Napoleonem i słabością państwa. Nastrój tej epoki sprowokował pytanie o sens istnienia Rosji, co skierowało przebudzoną myśl rosyjską w stronę niemieckiego romantyzmu, który podmiotem historii uczynił właśnie lud05.Chodzi tutaj nie tyle o jednostronny wpływ niemieckiej filozofii na myśl rosyjską, ale raczej o spotkanie religijnych poszukiwań zachodnioeuropejskiej myśli z rosyjską religijnością, filozoficznie uświadomioną po raz pierwszy właśnie przez słowianofilów. Mamy tutaj do czynienia ze ścisłą zależnością - ponieważ romantycy pragnęli odnowienia życia religijnego, rosyjscy myśliciele, których 
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życie tradycyjnie było związane z prawosławiem, mogli wykorzystać romantyczne formy dla wyrażenia własnych treści.Badając wpływ romantyzmu na słowianofilów, należy zaznaczyć, że byli oni nie tyle pod wpływem koncepcji poszczególnych romantyków, ale raczej zafascynowani romantycznym stylem myślenia, rozumianym jako pewnego rodzaju całość pomysłów i idei. Tak na przykład Schelling był interesujący poprzez ewolucję swoich poglądów: od naturalizmu, przez transcendentalny idealizm do chrześcijańskiego objawienia. Słowianofile uznali, że taką drogę powinna przejść cała rosyjska filozofia. Powrót Schellinga do Boga dawał nadzieję, że w Europie budzi się na nowo chrześcijańska świadomość86.

В6 Por. Ф. Степун, Чаемая Россия, Санкт-Петербург 1999, s. 343. Chociaż po rewolucji francuskiej Kant i Fichte jeszcze mówili o Bogu: „Ale w rzeczywistości [człowiek] interesuje się tylko sobą samym i jego 'Teologia' jest w ten sposób sprzeczna i niemożliwa. W post-rewolucyjnej filozofii niemieckiej Człowiek zajmuje już faktycznie miejsce Boga. Ale ta nowa ateistyczna koncepcja człowieka jest jeszcze wpisana w teistyczne ramy chrześcijańskie. (...) W szerszym sensie Religia, Teologia jest również pewnym samo-poznaniem, ponieważ sądząc, że mówi o Bogu, Człowiek mówi faktycznie o sobie samym. (...) Poeci romantyczni, Schelling, Jacobi, nawet sam Kant, deifikowali faktycznie człowieka. Jest on dla nich wartością najwyższą, jest absolutnie samoistny itd.: są więc w istocie rzeczy ateistami. Tak samo protestancka teologia takiego Schleiermachera również jest już czymś w rodzaju ateizmu: Bóg (u tego ostatniego) ma sens i rzeczywistość tylko w tej mierze, w jakiej objawia się w człowieku i poprzez człowieka; religia sprowadza się do psychologii religijnej". A. Koj e ve, Wstęp do wykładów o Heglu, tł. Ś. Nowicki, Warszawa 1999, s. 228-232.W religijnej filozofii słowianofilów krytykujących całe zachodnie myślenie za brak pełnego i całkowitego odniesienia osoby ludzkiej do rzeczywistości była zapowiedź przekształcenia teologii w antropologię. Filozofia słowianofilów powstała jako próba przezwyciężenia heglizmu. Według Hegla jednostka jako taka nie ma sama z siebie żadnej autonomii. Służy ona rozwojowi Absolutu, który wychodząc z siebie i do siebie powracając, jest w odwiecznym ruchu. Tymi poglądami Hegel przygotował grunt pod rozwój myśli, która coraz wyraźniej sprowadzała pojedynczego człowieka do roli pionka w historii ludzkiego gatunku, w stosunkach społecznych i w układach zbiorowych. A więc niejako naturalnie, słowianofile podkreślają, że jednostka jest uzasadniana przez Absolut nie w tym znaczeniu, że on ją sobie podporządkowuje, lecz dopomaga jej osiągnąć autentyczne istnienie. Słowianofile słusznie podkreślają, że w teologii zawsze chodzi o rozum uczestniczący. Racjonalność czysta, wiedza bez podmiotu jest po prostu nieosiągalną iluzją,Rozum nie jest autonomiczny, lecz uczestniczy w tradycji, w zwyczajach. Wierzy zawsze człowiek jako całość: wiara (miłość) jest jego integralnym aktem, angażującym całe życie osobowe. Wiara nie jest aktem indywidualnym, jest przede wszystkim aktem wspólnoty (soborowości). Każde osobowe „wierzę" rodzi się ze wspólnotowego „wierzymy". Logika wiary jest zatem logiką wspólnoty. Na ile zatem teologia jest dziełem wewnątrz wiary, jest zawsze przedsięwzięciem eklezjalnym. Tylko uczestnictwo w życiu Kościoła pozwala człowiekowi coraz lepiej realizować osobowy wymiar swojej egzystencji.

Słowianofile szczególną uwagę zwracali na krytyczne głosy tych romantyków, którzy byli zaniepokojeni kryzysem kultury europejskiej. Według Friedricha Schlegla i jego stronników, głównym grzechem ówczesnej kultury był „pełny rozpad i wyobcowanie ludzkich sił”. Romantycy dążyli do odnalezienia tej świę
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tości i jedności duszy, bez których nie jest możliwa żadna autentyczna twórczość. Dążenie do wypracowania całościowego światopoglądu przenika filozofię romantyczną i jako takie ma wiele imion: w sferze religijnej zasadą i gwarantem całościowości jest Bóg, w etycznej - ideał, w sztuce - dusza, a w poezji - serce, ale zawsze i wszędzie jest „uskrzydloną" pełnią, harmonią całości, miłością do wszechświata. Stan Europy, rozumiany jako stan rozpadu wszystkich sił duszy, według Novalisa, nastąpił dlatego, że Boga sprowadzono do pozycji postronnego obserwatora tej wielkiej gry, którą - opierając się jedynie na własnym rozumie - rozpoczęli naukowcy i artyści. Jeżeli tak, to nie ma żadnych wątpliwości, że tylko odrodzenie religijnego życia mogłoby doprowadzić do nowego rozkwitu kultury87.

87 Ibidem, s. 343-344.88 „W odbiorze ówczesnych pokoleń religia była przede wszystkim powrotem do całościowości, miała wyzwalać z wewnętrznego rozpadu i uleczyć z choroby wieku. (...) Wyjście z tego kryzysu, w który popadła cała Europa, możliwe było tylko przez nowe umocnienie więzi społecznych, przez odnowienie całościowości życia. (...) W romantyzmie było wiele historycznej, bezpośredniej intuicji, po rewolucji wszyscy odczuwali w życiu społecznym właśnie ten rozpad, rozłam, atomizację życia - nadmiar wolności, bezowocność równości i brak braterstwa". Г. Флоровский, Пути русского..., s. 250.

Romantycy ogłosili religię centrum tej kultury, jej pierwszą i najważniejszą zasadą, jej istotą. Oczekiwali, że po odrodzeniu całościowej świadomości, pojawi się w Europie nowy człowiek i nowe społeczeństwo, nastąpi odnowa kultury i odrodzenie Kościoła. Ten romantyczny ideał podporządkowujący wszystkie sfery kultury, jeśli nawet nie Kościołowi, to jednak religii, jest zupełnym przeciwieństwem ideału wzajemnie od siebie niezależnych dziedzin twórczości, to właśnie on ciaśniej niż wszystkie inne idee wiąże romantyzm i słowianofilstwo88.Struktura tego ideału jest ewidentnie hierarchiczna: nauka przestaje obracać się wokół samej siebie i odnajduje swoje centrum w filozofii, filozofia w sztuce, sztuka w religii, religia w życiu. Głębokie zrozumienie jedności religii i życia, tęsknota za religijnym odrodzeniem komplikowały stosunek romantyków do Kościołów zachodnich. Dążyli oni do odnowienia chrześcijaństwa i nie uznawali pełnej prawdy ani katolicyzmu, ani protestantyzmu. Friedrich Schlegel określał katolicyzm jako chrześcijaństwo jednostronnie naiwne, a protestantyzm jako jednostronnie sentymentalny. Novalis podkreślał, że Rzym już upadł i że protestantyzm powinien zadać sobie pytanie, czy nie nastąpił już czas, żeby ustąpić miejsca nowej, bardziej stabilnej religii. Wraz z krytyką Kościołów, pobrzmiewa w romantyzmie nadzieja na nowe zjednoczenie, dążenie do stworzenia Kościoła zbudowanego na autentycznej wolności, przeciwko której nikt już nie będzie protestować.Eklezjologia Chomiakowa jest związana również z myślą Johanna Möhlera. Podstawową ideą Möhlera było twierdzenie, „że chrześcijaństwo nie jest samym tylko pojęciem, lecz sprawą ogarniającą całego człowieka, zakorzenioną w całym jego życiu i tylko w ten sposób dającą się rozumieć - sprawą życia i wspólnego 
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życia"89. Próby zamknięcia tego życia w ramach pojęć są czymś koniecznym, ale zawsze ułomnym, ponieważ osobowe centrum tego wydarzenia, dziejącego się między Bogiem a człowiekiem, nie daje się wyrazić w pojęciach.

89 Por. Y. Co n ga r, Prawdziwa ¡fałszywa reforma w Kościele, tł. A. Ziernicki, wstęp W. Szymona, Kraków 2001, s. 274, Teologia Żywa.90 Cyt. za H. Wagner, Dogmatyka, tł. J. Zychowicz, Kraków 2007, s. 11-12, Myśl Teologiczna.91 Por. P. Christoff, An Introduction to nineteenth-century Russian Slavophilism. A study in 
ideas, Mouton 1961, s. 85-86, Slavistic Printings and Reprintings.

Chrześcijaństwo nie polega na wyrazach, formułach i zwrotach; jest ono wewnętrznym życiem, świętą mocą, i wszelkie doktrynalne pojęcia i dogmaty mają o tyle tylko jakąś wartość, o ile wyrażają to, co jest wewnątrz. (...) Jako pojęcie jest zawsze ograniczone, nie obejmuje ono i nie wyczerpuje niewysłowionego życia i jest zawsze ułomne; ale jako życie jest ono też nieprzekazywalne słowem i nie można go uchwycić90.
Słowianofile podmienili opozycję: romantyzm - racjonalistyczno-atomistyczne oświecenie opozycją: katolicyzm - prawosławie, przeciwstawiając katolicyzm - rdzeń kultury europejskiej, rozumiany jako racjonalizm - wschodniemu chrześcijaństwu, rozumianemu jako całościowa religijna świadomość. W ten sposób otrzymali łatwy sposób stylizacji zarówno Zachodu, jak i Rosji w pożądanym przez siebie kierunku. Pozostawało zrobić tylko krok dalej i wskazując na jednostronność zarówno katolicyzmu i protestantyzmu, pokazać możliwość ich syntezy, już nie w nowym Kościele, a w „starym" prawosławnym. W katolicyzmie Alek- siej Chomiakow znajdował jedność bez wolności, a w protestantyzmie wolność bez jedności. W tych wyznaniach znalazły swoją realizację jedynie: zewnętrzna jedność i zewnętrzna wolność. Racjonalizm katolicyzmu, ustanowiwszy jedność bez wolności, powołał do życia, jako reakcję na istniejącą sytuację, inną formę racjonalizmu - protestantyzm, który realizuje wolność bez jedności. Chomiakow podkreślał wagę nierozerwalnej jedności miłości i wolności - chrześcijaństwo jest religią miłości i na mocy tego faktu zakłada wolność.Realizacja chrześcijańskich ideałów w procesie historycznego rozwoju Europy Zachodniej została powstrzymana przez ich racjonalistyczne skażenie i pychę europejskich narodów, Rosja natomiast przejęła z Bizancjum chrześcijaństwo w „czystości i harmonii", wolne od jednostronnego racjonalizmu91. Chomiakow rozumiał Kościół jako organiczną jedność, ciało, którego głową jest Jezus Chrystus. Wierzący zachowuje swoją wolność, ponieważ w Kościele człowiek odnajduje „samego siebie, ale siebie nie w bezsile swojej samotności duchowej, a w swojej mocy duchowej, w szczerym zjednoczeniu ze swymi braćmi, ze swoim Zbawicielem; odnajduje siebie w swojej doskonałości, lub mówiąc ściślej to, co jest doskonałe w nim samym - Boże natchnienie, które ciągle ulatnia się ze strasznej nieczystości każdego jednostkowego istnienia osoby. To oczyszczenie dokonuje się dzięki niezwyciężonej mocy wzajemnej miłości chrześcijan w Jezusie 
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Chrystusie, bowiem tą miłością jest Duch Boży"92. Istota Kościoła nie polega na podporządkowaniu się zewnętrznej władzy, ale na soborowości. Soborowość jest dobrowolną jednością Kościoła w dziele wspólnego pojmowania prawdy i wspólnego odnajdywania drogi do zbawienia, jednością budowaną ną jednomyślnej miłości do Chrystusa i Bożej sprawiedliwości93.
92 Cyt. za: M. Łosski, Historia filozofii rosyjskiej, tł. H. Paprocki, Kęty 2000, s. 35. Zdaniem Bierdiajewa: „Dla słowianofilów całościowe życie ducha realizuje się tylko w Kościele i tylko tam osoba otrzymuje pełnię i wolność. Całościowość osiągana jest wyłącznie poprzez religię, a słowianofile nie uznawali po prostu jakiejś religii, a tylko religię chrześcijańską, prawosławną. Prawda o całościowym życiu ducha była dla nich prawdą Chrystusa, osiągalną tylko przez Chrystusa i w Jego Kościele. Poza Chrystusem i Jego Kościołem całościowe życie ducha zostaje rozdzielone i triumfuje racjonalizm”. H. Бердяев, Алексей Степанович Хомяков, [on-line:] http://www.vehi.net/berdyaev/khomyakov/index.html.„Miłość jest darem Ducha Św. - tę myśl podkreślał św. Augustyn i dodawał, że miłość stanowi jakby swoiste wewnętrzne znamię mistycznego ciała Chrystusa, w odróżnieniu od innych społeczności, które nazywają się chrześcijańskimi, ale nie są ożywione Duchem Chrystusowym, bo nie mieszka w nich miłość. Nikt bowiem nie posiada miłości, kto nie należy do jedności i miłości mieć nie może, bo kto jest poza jednością Kościoła, tym samym jest bez miłości, a konsekwentnie nie posiada też Ducha Św. Miłość zatem jest objawem życia z Ducha Św. nie tylko w każdym z osobna członku mistycznego ciała Chrystusa, lecz i we wszystkich razem". W. Staniszewski, Kościół jako mistyczne ciało Chrystusa według św. Augustyna, Lublin 1936, 105-106, Rozprawy Doktorskie, Magisterskie i Seminaryjne / Katolicki Uniwersytet Lubelski, t. 3.93 M. Łosski, op. cit., s. 198. Takie pojęcie żywej tradycji bliskie jest temu, które uformowali katoliccy teologowie. Por. A. Wielomski, op. cit., s. 34-37.Tradycja nie może być oddzielana od życia w Kościele. „Kultura i myśl Zachodu poddały ideę tradycji surowej krytyce, począwszy od XVI wieku. (...) Ów impuls przeciwstawiający się tradycji zostanie szybko wzmocniony w intelektualnym klimacie Europy przez filozofię racjonalistyczną w XVII wieku. (...) Osiemnastowieczne oświecenie kontynuuje ów proces, mocniej podkreślając - jeśli to jeszcze możliwe - motywy racjonalne i indywidualistyczne. (...) Postawa ta sugeruje, że autorytet i tradycja uniemożliwiają posługiwanie się rozumem, który jako jedyny posiada przywilej dostępu do prawdy, podczas gdy tradycja miałaby wiązać się z przymusem i ograniczeniami, których człowiek oświeceniowy nie może tolerować. (...) W ostatnich dziesięcioleciach jesteśmy świadkami znaczącego powrotu filozofii do idei tradycji. Najważniejszym kulturowym precedensem tegoż powrotu jest nowe zrozumienie tematu przez myślicieli romantycznych z końca wieku XVIII i początków XIX (J. G. Herder, F. Schlegel, Novalis itd.). Formułowana przez tych autorów krytyka oświecenia niesie z sobą poważną rehabilitację tradycji. Wszyscy oni podkreślają, że to, co zostało uświęcone przez tradycję i przeszłość, naznaczone jest anonimowym autorytetem i że nasz byt historyczny i skończony jest zdeterminowany autorytetem tego, co przekazane. (...) Dziewiętnastowieczna teologia, reprezentowana głównie przez J. A. Móhlera (1796-1838) i J. H. Newmana (1801- 1890), odnawia pojęcie tradycji i przedstawia ideę tradycji żywej, która rozwija się w Kościele. (...) Tradycji nie należy pojmować jako pewnej sumy stwierdzeń, które należy przekazywać nienaruszone i uporządkowane, lecz jako wyraz postępującej asymilacji - za pośrednictwem wiary Kościoła - faktów i doktryn poświadczonych w Piśmie Świętym”. J. Morales, Wprowa
dzenie do teologii, tł. P. Rak, Kraków 2006, s. 172-178.

http://www.vehi.net/berdyaev/khomyakov/index.html
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W nurcie przezwyciężenia wieku XVIII - wieku sceptycyzmu - przez wiek XIX, z jego wyraźną potrzebą nowej wiary i nadzieją, że na miejsce starego, religijnego światopoglądu pojawi się nowy, rozwijała się mistyczna idea narodu. Pojawiło się rozumienie narodu jako pewnej idealnej całości, wspólnoty połączonej duchowymi więzami, której tożsamość nie wyczerpuje się w formie państwowo-politycznej - przekracza ją i wymaga światopoglądu nowego typu, który pozwala pokazać, że naród i państwo to fenomeny różnego porządku. Historia przestaje być tylko historią organizmów państwowych, a główny akcent zostaje przeniesiony na historię narodu. Dziewiętnastowieczna historiografia nie tylko akcentowała życie polityczne czy państwowe, lecz przede wszystkim czynnik narodowy, kulturowy, ekonomiczny. Naród uważano za duchową wspólnotę, której życie jest porównywalne do życia osoby - naród ma swój cel i przeznaczenie, wyodrębniające go spośród innych, podobnych wspólnot. Wartości narodu nie mierzy się ani jego liczebnością, ani państwową potęgą, czy ślepym naśladowaniem panujących zwyczajów, lecz przede wszystkim moralno-intelektualną wielkością, duchową aktywnością i samodzielnością94.

Zainteresowanie tradycją i traktowanie jej jak życia objawiającego się w Kościele nie było obce słowianofilom, co więcej było przydatne w Rosji po reformach Piotra I, gdzie została utracona wszelka tradycja. Pozwalało również zakorzenić tradycję narodową w jej ludzkim wymiarze w Tradycji.94 Por. О. За буж ко, Фслософня укратсько! idei' та европейський контекст, Ки1в 2006, s. 44-47.95 „Kiriejewski przeszedł przez szkołę lubomudra i ukształtował swój światopogląd pod dominującym wpływem konserwatywnych romantyków niemieckich. Ich inspiracja widoczna jest w zasadniczym zrębie jego historiozofii i antropologii filozoficznej: koncepcję 'rozumu wierzącego' rozwijał Jakobi; w krytyce autonomii jednostki i autonomii rozumu, jako źródła separacji, czyli zła, nieprześcigniony był Baader; o destruktywnym wpływie starożytnego Rzymu na chrześcijańską Europę pisał Adam Muller; rolę racjonalizmu jako czynnika dezintegracji osobowości z wielkim talentem przedstawił Fryderyk Schlegel". A. Walicki, op. cit., s. 173.

Te romantyczne idee legły u podstaw antropologii i historiozofii Iwana Kirie- jewskiego, pogłębionej, lekturą dzieł Ojców Kościoła. Kiriejewski był wychowany przez romantycznego poetę Żukowskiego i przez swojego ojczyma Jełagina - badacza Schellinga. Filozofię Schellinga poznawał także na Uniwersytecie Moskiewskim. Jesienią 1830 roku wyjechał do Niemiec, gdzie uczestniczył w wykładach Hegla w Berlinie i Schellinga w Monachium, których poznał osobiście. Po powrocie do Rosji zaczął wydawać czasopismo o znamiennym tytule - „Jewropiejec”95.Centralnym zagadnieniem filozofii Kiriejewskiego było zwalczanie racjonalizmu - przeszkody całościowej świadomości. Człowiek powinien dążyć do(...) zebrania w jedną niepodzielną całość wszystkich swych poszczególnych sił, które w zwykłym stanie znajdują się w sytuacji rozbicia i sprzeczności, aby nie uznawał swojej abstrakcyjnej logiki za jedyny organ rozumienia prawdy, aby głos pełnego zachwytu uczucia, niepogodzony z innymi mocami ducha, nie został uznany 
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za nieomylne wskazanie prawdy, aby doznanie pojedynczego zmysłu estetycznego, niezależnie od innych pojęć, nie zostały uznane za dokładnego przewodnika w rozumieniu wyższej harmonii świata (aby nawet wewnętrzna decyzja sumienia, bardziej lub mniej oczyszczonego, nie została uznana, pomimo zgody innych organów, za ostateczny wyrok wyższej sprawiedliwości), a nawet, żeby panującej miłości swego serca, oddzielnie od innych wymogów ducha, nie uznał za nieomylną kierowniczkę w osiąganiu wyższych dóbr, ale żeby nieustannie poszukiwał w głębi duszy wewnętrznego korzenia zrozumienia, w którym wszystkie poszczególne moce zlewają się w jedną żywą i całościową kontemplację umysłu96.

96 Cyt. za M. Ło ss ki, op. cit., s. 18.97 Por. Ф. Степун, op. cit., s. 346-347. Z drugiej strony, zdaniem Stiepuna, chrześcijańska kultura średniowieczna, katolicka mistyka, powstanie Lutra przeciw racjonalistycznej scholastyce, walka romantyzmu z oświeceniem i wreszcie rozwój niemieckiego idealizmu - od analizy do syntezy, od Kanta do Schellinga - wszystko to podważało tezę słowianofilów, że cała kultura Zachodu to atomistyczny rozpad życia, ledwie powstrzymywany pętami abstrakcyjnego racjonalizmu. Ibidem, s. 346-347.98 Por. Л. Столович, История русской филисофии, Москва 2005, s. 325-327.

W antropologii i historiozofii Kiriejewski niewiele różni się od niemieckich romantyków, zdecydowanie odchodzi od nich w rozumieniu zachodnioeuropejskiej kultury. Przeciwieństwo religijno-całościowej i atomistyczno-racjonalnej świadomości u romantyków nie wychodziło poza granice Europy, konflikt ten do pewnego stopnia utożsamiał się z opozycją średniowiecze - nowożytność. Kiriejewski pozbawił to przeciwieństwo wewnątrzeuropejskiego charakteru, obwinił całą Europę o serwilizm w stosunku do racjonalizmu i przeciwstawił jej Rosję, gdzie od początku, jego zdaniem, był żywy religijno-całościowy światopogląd97.Na uwagę zasługuje także stosunek słowianofilów do narodu, w odróżnieniu od prac historycznych Nikołaja Karamzina i Sergiusza Sołowjowa, w których naród traktowany był jak pasywny obiekt historyczny. Dla nich naród jest jedyną i stałą siłą sprawczą historii. Cechuje go jednak pewna dychotomia: z jednej strony, abstrahując od określonej historycznej rzeczywistości, traktowany był jako zbiór idealnych cech, jako pewna duchowa substancja, której istotnymi cechami są prawosławie i obszczina-, z drugiej strony słowianofile poświęcali wiele energii badaniu współczesnego stanu narodu, protestowali przeciw wszelkim próbom przedstawiania chłopa jako bezmyślnego, niemal niemego zwierzęcia, podkreślali szczególną rolę rosyjskiego narodu.Rosyjski naród nigdy nie doświadczył, jak miało to miejsce na Zachodzie, podziału na dwa obozy: zwycięzców i zwyciężonych, na Rusi nigdy nie było, zdaniem słowianofilów, wrogo nastawionej do chłopstwa szlachty, nie było typowej dla historii Europy Zachodniej walki na gruncie społecznym i politycznym. Obraz Rusi pokazywany przez słowianofilów znacząco odbiegał od rzeczywistości Mikołajowskiej Rosji98.
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Należy zastanowić się, czy taka wizja Świętej Rusi była jedynie filozoficznym wytworem słowianofilów, koncepcją inteligencji, która ślepo uwierzyła w ten własny intelektualny konstrukt, nadając mu później nazwę narodu. Czy tęsknota słowianofilów do tego co rodzime nie była spowodowana bezpowrotną tego utratą, zerwaniem organicznych więzi? Należy także zastanowić się, czy słowianofile nie przenieśli na grunt rosyjski teorii i postulatów niemieckiego romantyzmu, zamieniając nimi rosyjską rzeczywistość". Z drugiej strony może rację miał Bierdiajew, kiedy pisał, że filozofia słowianofilów to filozofia ciepłych i przytulnych szlacheckich gniazd i w tej filozofii jest jakiś bezpośredni (organiczny) przejaw żywiołu narodowego99 100.

99 Dokładniej na temat związków słowianofilów z niemieckimi romantykami por. A. Walicki, 
op. cit., s.181.100 Por. H. Бердяев, Алексей Степанович Хомяков, s. 33.101 Por. M. Шаход, Филосовские аспекты староверия, Москва 1997, s. 176-177.102 А. Герцен, Былое и Думы, т. 1, Москва 1988, s. 427-426. Gieorgij Fłorowski, opisując zarówno raskolników, jak i słowianofilów - chociaż nie wskazuje na związki między nimi - jednym i drugim stawiał niemal te same zarzuty, opisując podobne zjawiska. Raskoł dla Fłorowskiego jest równoznaczny z wyjściem, wycofaniem się i ucieczką z historii, jest zdjęciem z siebie odpowiedzialności za rozwój historii. Charakteryzując słowianofilów Fłorowski piszę następująco: „Choć słowianofilstwo było wymyślone, jak filozofia historii, jak filozofia

Tutaj szczególną uwagę powinniśmy poświęcić staroobrzędowcom, ponieważ w ich kulturze przetrwało najwięcej elementów Starej Rusi. Na pierwszy rzut oka prześledzenie zależności między staroobrzędowcami i słowianofilami napotyka wiele trudności. Słowianofile bezpośrednio nie odnosili się do problemu raskołu, dla Iwana Kiriejewskiego staroobrzędowcy pojawili się wskutek kryzysu XVII wieku, kiedy w wyniku osłabienia prawosławnej świadomości utracono zdolność odróżnienia ducha chrześcijaństwa od jego wyrażenia w zewnętrznych formach. W XVII w. szacunek do formy zaczął dominować nad szacunkiem do ducha, nastąpiło przejście od duchowej jedności do zewnętrznej formalności, a szacunek do tradycji przekształcił się w szacunek do zewnętrznych form wyrażających tę tradycję. Według Aleksieja Chomiakowa przywiązanie do zewnętrznej formy było związane z pogańskimi przesądami i zacofaniem, pozostałymi pomimo nawrócenia na chrześcijaństwo, to było główną przyczyną raskołu. Na potwierdzenie swojej tezy Chomiakow przytaczał argument, że staroobrzędowcy żyli w trudno dostępnych i głuchych miejscowościach, które nie były w pełni schrystianizowane i w których zachowały się przeżytki pogańskich kultów101.Przy tym wszystkim, co sami słowianofile mówili o staroobrzędowcach, zaskakujące jest, co myśleli o słowianofilach im współcześni. Dla Hercena wspólne korzenie słowianofilstwa i raskolników są oczywiste, według niego przywiązanie do Domostroju i dawnych sprzętów cerkiewnych, ikon i dymu kadzidła, sprzeciwianie się petersburskiemu terroryzmowi, slawizm rozumiany jak rusizm, pozwalały twierdzić, że raskolnicy to słowianofile102.
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Ciekawe jest stwierdzenie wysoko postawionego urzędnika i eksperta Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Liprandi w kwestii raskołu, który, chociaż znajdował się po innej stronie barykady niż Hercen, twierdził praktycznie to samo - słowianofile są w pewnej mierze staroobrzędowcami, nie tyle w aspekcie religijnym, ile społecznym103.

wspólnego chrześcijańskiego losu, to cały patos słowianofilów polegał na tym, żeby wyjść z historii”. Г. Флоровский, Пути русского..., s. 252.103 И. Липранди, Краткое обозрение русских расколов ересей и сект, „Чтение в Обществе истории и древностей российских" 1870, кн. 2, s. 74.104 Por. С. Зеньковский, Русское старообрядчество, Москва 2006, s. 485-486.105 Рог. А. Haxthausen, Studien über die innern Zustände, das Volksleben und insbesondere 
die ländlichen Einrichtungen Russlands, Bd. 1-3, Hannover-Berlin 1847-1852.

Nie są to zupełnie bezpodstawne stwierdzenia, Aksakowowie wyszli ze środowiska zbliżonego geograficznie i światopoglądowo do staroobrzędowców i ich centrów. Dziadek Aksakowa przez pewien okres swojego życia mieszkał w guberniach samarskiej i saratowskiej, w większości zasiedlonych przez staroobrzędowców, którzy zajmowali także Orenburg i Południowy Ural. Ówcześni właściciele ziemscy byli zdecydowanie bliżsi staroobrzędowcom niż petersburskiej szlachcie104.W 1849 roku w czołowym czasopiśmie słowianofilów „Moskwitianin" pojawił się artykuł Aleksieja Sołuckiego Protopop Awwakum, w 1852 roku artykuł poświęcony pozytywnemu nastawieniu moskiewskiego arcybiskupa Augustyna do staroobrzędowców, w 1854 r. artykuł Pogodina o Nikonie i jego przeciwnikach. W ciągu 10 lat od 1840 do 1850 roku słowianofile ciągle spotykali się ze staroobrzędowcami. Jest to tym bardziej zaskakujące, że dopiero w 1843 Rosję odwiedził baron August von Haxthausen, autor jednej z pierwszych publikacji dotyczących staroobrzędowców. „Notatki z podróży" zaczęły się ukazywać w roku 1847. Baron zachwycał się organizacją, sukcesami gospodarczymi staroobrzędowców, kolektywnym wyborem rządów, na nowo została odkryta kolektywna 
(obszczinna) organizacja życia staroobrzędowców, która była osią systemu słowianofilów, wyznacznikiem szczególnej roli Rosji105.U samego Kiriejewskiego, nie bacząc na jego krytyczny stosunek do staroobrzędowców, można odnaleźć interesujące stwierdzenie. Przy analizie zmian, które zaszły w rosyjskiej historii i doprowadziły do reformy Piotra, Kiriejewski w swojej pracy W odpowiedzi Chomiakowowi pisał:Przed Piotrem istniała przepaść między rządem i narodem, odrzucanym jako raskol- nicy. Stąd Piotr jako promotor zmian w państwie tworzy społeczeństwo w społeczeństwie. Jaki więc płynie z tego wniosek, czy pragniemy przywrócenia przeszłości Rosji i czy można ją przywrócić? (...) Przywracanie przeszłości przymusowo byłoby śmieszne, a nawet szkodliwe, lecz to, co jeszcze pozostało może niszczyć tylko ten, kto nie wierzy, że Rosja powróci kiedyś do tego ożywiającego ducha, którym oddycha 
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jej Kościół. Pozostaje pragnąć jednego, żeby jakiś Francuz zrozumiał oryginalność nauki chrześcijańskiej zawierającej się w naszym Kościele i napisał o tym artykuł, żeby uwierzył mu Niemiec i zbadał głębię naszego Kościoła oraz zaczął dowodzić na swoich wykładach, że zupełnie nieoczekiwanie odkrywa się w niej to, czego potrzebuje oświecona Europa - wtedy bez wątpienia uwierzylibyśmy Francuzowi i Niemcowi i docenilibyśmy to, co mamy106.

106 Por. И. Киреевский, В ответ А. С. Хомякову, [w:] idem, Избранные статьи, Москва 1984, s. 126.107 Interesujący jest fakt, że problem stosunku narodu do hierarchii, podkreślanie znaczenia narodu wbrew hierarchii, zarzucano także słowianofilom. Duchowny prawosławny Górski zarzuca Aleksiejowi Chomiakowowi pogląd, że to nie hierarchia, a naród chroni Kościół przed herezją, że to naród jest gwarantem nieomylności Kościoła, co jednocześnie oznacza, że funkcja nauczania należy nie tylko do hierarchii, ale także do każdego członka Kościoła. Por. Славянофильство: pro et contra. Творчество и деятельность славянофилов в оценке 
русских мыцлителей и исследователей. Антология, Санкт-Петрбург 1997, s. 561. Na ile taka interpretacja myśli słowianofilów jest błędna, wskazuje Dmitrij Chomiakow, który podkreśla, że należy odróżnić lud od narodu, a „pod narodem trzeba rozumieć całe ciało Kościoła, włącznie z hierarchią, nie oddzielając jej od tego ciała, jak nieoddzielny jest od Kościoła Chrystus, który przez Ducha Św. jest jedynym gwarantem prawdy w Kościele". Ibidem, s. 605.Aleksiej Chomiakow w pewnym sensie powtarzał poglądy Andrieja Denisowa, autora Po
morskich odpowiedzi powstałych w XVIII wieku, który w ślad za Janem Złotoustym podkreślał, że Kościół to nie ściany i dach, ale wiara i życie. Jak zauważa Mikołaj Łosski z takiego właśnie rozumienia „harmonii jako soborowości lub wspólnotowości, wynika negatywny stosunek Kiriejewskiego do przeceniania znaczenia hierarchii w Kościele. Mówiąc o pracy metropolity Makarego Prawosławnodogmaticzeskoje bogosłowije, Kiriejewski zauważał: „Wstęp do tej pracy zawiera pojęcia nie do pogodzenia z naszym Kościołem, na przykład o nieomylności 

Centralną ideą staroobrzędowców była idea chrześcijańskiej nacji, w oczach tradycjonalistów Święta Ruś była realizacją tego ideału. Zachód padł ofiarą łacińskiej herezji, Konstantynopol zdradził wiarę prawosławną, przystępując do unii florenckiej, wskutek czego dostał się pod panowanie tureckie - Rosja pozostała jedynym prawosławnym państwem. Zgodnie z koncepcją Andrieja i Siemiona Denisowych, autorów Odpowiedzi pomorskich, twórców renesansu myśli staroobrzędowej w XVIII w., Bóg złożył na barki Rosji historyczną misję obrony prawosławia i idei chrześcijańskiego narodu. W oczach staroobrzędowców car i patriarcha padli ofiarą herezji - najpierw reformy Nikona, a potem Piotra. W praktyce oznaczało to rezygnację z duchowego przywództwa i pierwszeństwa cara na rzecz roli całego chrześcijańskiego narodu. Akcent z cara - obrońcy chrześcijańskiej wiary - został przeniesiony na wszystkie rosyjskie miasta i wsie, na cały rosyjski chrześcijański naród. Było to radykalną zmianą w teorii chrześcijańskiego państwa, po raz pierwszy zostało zanegowane duchowe przywództwo monarchy, po raz pierwszy została podkreślona rola nie chrześcijańskiego państwa, a chrześcijańskiego narodu, po raz pierwszy zasada chrześcijańskiej soborowości zaczęła dominować nad zasadą hierarchii107. Pisarze staroobrzędow
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cy nieustannie podkreślali „obszczinne", to jest soborowe podejmowanie decyzji, braterską wspólnotę, soborową jedność. We wspólnotach staroobrzędowców wszystkie decyzje były podejmowane większością głosów, obszcziny występowały jako kolektywni właściciele gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw, fabryk, prowadziły własną działalność handlową, posiadały nawet statki wielorybnicze.Takie poglądy staroobrzędowców, były zbliżone do poglądów słowianofilów, którzy również przeciwstawiali państwo, z jego „zagraniczną" stolicą w Petersburgu, ziemi, narodowi, z rosyjską stolicą - Moskwą. Ta idea zajęła centralne miejsce u Aksakowa, który podkreślał brak zmysłu państwowego rosyjskiego narodu, przeciwstawia państwo i ukształtowany przez wieki, tradycyjny model życia narodu. Opozycję państwo - naród Aksakow rozpatrywał jako opozycję zewnętrzne - wewnętrzne, formalne - organiczne, rozdzielone - całościowe. W czasach Piotra nastąpiło rozbicie zasady państwa i zasady ziemi, właśnie takie rozbicie istniejącego kiedyś organicznego związku, miało oddziaływać negatywnie na oba elementy:Naród jeszcze się trzyma i przechowuje w sobie obszczinę i tradycję, ale jeżeli ustąpi, przeniknie go duch państwa, a jeżeli zechce być państwem, wtedy zginie tak nam drogi wewnętrzny zalążek wolności108.

hierarchii, jak gdyby Duch Święty był obecny w hierarchii oddzielnie od obecności w całym chrześcijaństwie”. M. Łosski,op. cit., s. 25.108 К. Акса ко в, Несколько слов о русской истории, возбужденных Историею г. Соловьева, [w:] idem, Полное собрание сочинений, т. 1: Сочинения исторических, Москва 1889, s. 49.109 Patrz: С. Зеньковский, op. cit., s. 485-486.

Przeciwstawienie narodu państwu, teoria, że naród jest odpowiedzialny za ducha i wewnętrzną, społeczną politykę kraju, a państwo tylko za policyjny spokój i politykę zewnętrzną było zakorzenione w światopoglądzie staroobrzędowców, w ich braku wiary w państwo oraz postrzeganiu biurokracji i kultury zachodniej jako owoców antychrysta.Apolityczność staroobrzędowców całkowicie wyraziła się w konstrukcjach słowianofilów. Odrzucenie reform Piotra, przeciwstawienie się sekularyzacji i walka o jedność narodu (ale nie państwa) z Kościołem, walka o jedność wiary i kultury cechowała jednocześnie światopogląd słowianofilów i staroobrzędowców. Teorie słowianofilów o roli obszcziny, o potrzebie soborowości w życiu codziennym i religijnym, miłość do Starej Rusi, do Moskwy, przywiązanie do prawosławia, wiara w rosyjski naród - były bliskie ideom staroobrzędowców. Patrząc na państwo jak na nieuniknione zło, twierdząc, że kłamstwo leży nie w tej, czy innej organizacji państwa, a w samym państwie, radykalne przeciwstawienie narodu państwu - wszystko to nawiązywało do poglądów staroobrzędowców sformułowanych jeszcze w XVIII wieku109.
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Staroobrzędowcy przeciwstawiali państwu, uległemu woli antychrysta, naród zachowujący autentyczną chrześcijańską wiarę, podobnie słowianofile osądzali zsekularyzowane imperium Piotra, które według nich przestało być chrześcijańską monarchią, prawosławnym carstwem i przekształciło się w despotię. Chomiakow twierdził, że car nie jest ani autorytetem, ani głową Kościoła: „Nie uznajemy żadnej głowy Kościoła ani duchowej, ani świeckiej tylko Chrystus jest jego głową”110. Powtarzał niemal dosłownie myśl Awwakuma, dla którego głową Kościoła był wyłącznie Chrystus i nie było żadnych praw Boskich, które uprawniałyby cara do zawłaszczenia tej funkcji111.

110 А. Хо мя ко в, Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях. 
По поводу брошюры г. Лоранси, [w:] idem, Полное собрание сочинений, т. 2, Москва 1861, s. 34.111 Рог. П. Аввакум, ор. cit., s. 103112 Рог. К. Леонтьев, Восток, Россия и Славянство, Москва 1996, s. 685-689.113 Рог. Славянофильство: pro et contra, s. 675-676. „Analiza teorii filozoficznych i politycznych słowianofilóyv starszego pokolenia - I. Kiriejewskiego, A. Chomiakowa, K. Aksakowa i Ju. Samaria - wskazuje, że niesłuszne jest oskarżanie ich o przynależność do reakcji. Wszyscy oni byli bowiem przekonanymi demokratami i uważali, że Słowianie, a zwłaszcza Rosjanie, są szczególnie predestynowani do wprowadzania w życie zasad demokracji. Prawdą też jest, że słowianofile bronili autokracji i nie przydawali większego znaczenia sprawie wolności politycznej. W tej kwestii najbardziej różnili się od okcydentalistów, którzy pragnęli, aby Rosja w swoim rozwoju politycznym szła drogą Europy Zachodniej". M. Łosski, op. cit., s. 47.

Władza imperium miała podejrzliwy stosunek zarówno do staroobrzędowców, jak i do słowianofilów. Konstantin Leontjew w swoim artykule Słowianofilstwo 
teorie, słowianofilstwo życie, napisał, że imperator Mikołaj I miał rację, podejrzewając, że pod szerokim ludowym strojem i wielkimi słowami słowianofilów ukrywały się niezauważane przez nich samych wąskie i źle zszyte pantalony, najzwyklejszej europejskiej burżuazji112. Nawiązując do słów Mikołaja, swoje zarzuty w stosunku do słowianofilów sformułował przedstawiciel nurtu narodo- wo-monarchistycznego Michaił Mienszykow w artykule Istota Słowianofilstwo:W pełni rozumiem imperatora Mikołaja I, który nie lubił słowianofilów. On się ich bał, uważając ich za ukrytych wrogów samodzierżawia, tak było w rzeczywistości. Ja nie obwiniam szlachetnych myślicieli lat czterdziestych o zdradę. Jak wszyscy kiepscy wynalazcy oni wierzyli w swoją maszynę, ale prostolinijny człowiek od razu widział, że tą maszyną nie da się latać. Naród ma prawo do wyrażania opinii, car ma władzę - mówili słowianofile. Rycerski imperator Mikołaj wiedział, że opinia narodu jest zawsze jego wolą i psychologicznie nie może być inaczej (...) Słowianofile krzyczą o wzajemnym zaufaniu, o jedności monarchy i ziemi, ale w ich programie ta jedność jest skrajnie wątpliwa. (...) Słowianofile przebiegle udowadniają, że narodowa wolność jest możliwa tylko przy władzy absolutnej, i że władza absolutna może opierać się tylko na wolnym narodzie, ale jeżeli do monarchy należy pełnia decyzji, to opinia narodu nie jest mu potrzebna. To odczuwali wszyscy wielcy monarchowie - Piotr Wielki, Fryderyk II, Napoleon113.
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Petersburska Rosja odsunęła od siebie najbardziej tradycyjną i najbardziej konserwatywną część rosyjskiego narodu. Obcość imperium przyczyniła się do tego, że moskiewskie tradycyjne siły, zachowując konserwatyzm religijny i kulturowy, przestawały być konserwatywne politycznie, być rpoże to spowodowało, że konserwatywne siły Rosji nigdy nie zostały skonsolidowane. Jedna część broniła istniejącego ustroju, druga część - starego, tradycyjnego, religijnego światopoglądu.Kościół miał nie być niczym obcym w stosunku do narodu, zatem jeżeli słowianofile definiowali go jako jedność w miłości, to w narodzie miało istnieć coś, na czym bazował Kościół. Stąd obszczinie chrześcijańskiej, dającej możliwość jedności w miłości odpowiadała obszczina w narodzie, rozumiana jako stosunki rodzinno-społeczne. Zazwyczaj Kościół i obszczina u słowianofilów były odbierane jako różne byty, z których każdy wymagał oddzielnej interpretacji. Uwzględniając charakterystykę obszcziny u staroobrzędowców, można przyjąć że Kościół i obszczina u słowianofilów są tożsame. Innymi słowy obszczina była jedną z form istnienia Kościoła.Podsumowując, słowianofile podjęli próbę zjednoczenia narodu i Kościoła odwołując się do takiej formy życia jak obszczina czy wspólnota. Życie w Kościele rozumiane było jako życie jedności w miłości. Odnajdując w lokalnej wspólnocie możliwość syntezy Kościoła i narodu, słowianofile radykalnie przeciwstawiali Kościół państwu, naród imperium. Połączenie tego rozdwojenia rosyjskiego na sferę religijno-narodową i publiczno-państwową stało się dziełem przedstawiciela tzw. nowego rosyjskiego konserwatyzmu Lwa Tichomirowa.
2.2. Hercen: ludzkie oblicze starej RusiAleksander Hercen był jednym z najbardziej interesujących przedstawicieli rosyjskiej myśli XIX wieku. Do jego twórczości odnosili się niemal wszyscy myśliciele tej doby. Hercena uważa się za ojca rosyjskiego okcydentalizmu, w polemice z jego poglądami kształtowała się myśl słowianofilów. Nie można postawić pytania, który obóz wyrażał autentyczną Rosję - okcydentaliści, czy słowianofile, „rosyjska idea" bowiem rodziła się w pełnym napięcia dialogu między nimi.W twórczości Hercena ciasno są związane takie podstawowe dla jego światopoglądu problemy humanizmu, jak problem osoby (ludzie są wolni i sami w sposób wolny określają swoje życie), moralności (celem działania człowieka jest sam człowiek) i socjalizmu (dążenie do wprowadzenia takiego systemu politycznego, w którym ludzie mogą być w pełni wolni). Hercen oczywiście nie twierdził, że człowiek jest absolutnie wolny lub jest zabawką wszelkiego rodzaju determini- zmów, a sądził tylko, że wolność jest głównym warunkiem ludzkiej działalności.



68 II. W poszukiwaniu utraconego narodu
Dopiero gdy się odbierze historii - piszę myśliciel - wszelkie szlaki z góry wyznaczone, człowiek i historia stają się czymś poważnym, rzeczywistym i godnym głębokich zainteresowań. Jeżeli wydarzenia są ukartowane, jeżeli cała historia jest rozwinięciem jakiejś zmowy przedhistorycznej i sprowadza się tylko do jej wykonania, wyłącznie do jej misę en scene - bierzmy tedy i my drewniane miecze i tarcze z tektury. Mamyż przelewać prawdziwą krew i prawdziwe łzy, żeby odgrywać prowidencjalistyczną szaradę?114.

114 А. Герцен, Былое и Думы, Москва 1988, т. 3, s. 227.
115 Ibidem, t. II, s. 100.116 Idem, Писма из Франции и Италии, [w:] idem, Сочинения, т. 3 Москва 1955, s. 69.117 Idem, Былое и Думы, т. 2, s. 345.

Rewolucja to dzieło wolnych ludzi, dlatego tak ważna jest dla Hercena otwartość historii, niemożliwość narzucenia życiu wędzideł racjonalizmu. Nie można racjonalnie przewidzieć przyszłych wydarzeń, przewidzieć je to zabrać historii swobodę rozwoju.Według Hercena starą Europę odsunęła rewolucja i na pustą scenę historii wszedł nowy aktor - mieszczanin, to on stał się jedynym gospodarzem Europy: „Historia rzuciła na scenę tajemniczą warstwę mieszczan, która to warstwa przykryła sobą archaiczną klasę arystokracji i zatopiła narodowe zaczątki”115. Monarchia potrzebowała jeszcze autorytetu chrześcijaństwa dla legalizacji swojej władzy, mieszczaństwo już nie potrzebowało tej legitymizacji, swoją potęgę opierało na prostych zależnościach - władza dla władzy, majątek dla majątku: „Królowie władali w imię Boże, szlachta walczyła w imię państwa, w imię króla. Mieszczanie wzbogacają się we własnym imieniu"116. Mieszczaństwo stworzyło w Europie taką sytuację, kiedy jedyny konflikt to konflikt bogatych i biednych, posiadaczy i nieposiadających:Wszystkie partie i stronnictwa rozdzieliły się w świecie mieszczan na dwa główne obozy, z jednej strony mieszczanie - właściciele, uparcie odmawiający oddania chociaż części swojego monopolu, z drugiej strony biedni mieszczanie, którzy chcą wyrwać z rąk pierwszych ich własność, ale nie mają siły117.
Republika burżuazyjna według Hercena jest obca tradycjom starej Europy:Szlachectwo zobowiązywało. Oczywiście podobnie jak jego prawa były po części szczególne tak i obowiązki były szczególne, ale one były warunkiem owej słynnej zbiorowej odpowiedzialności wśród równych sobie. Katolicyzm natomiast zobowiązywał jeszcze bardziej. Rycerze i wierzący często nie wypełniali swoich obowiązków, ale świadomość, że tym samym naruszają respektowany przez nich porządek społeczny nie pozwalała im ani być wolnymi w występkach, ani uczynić ich normą 



2. Dwa oblicza narodu 69
swojego postępowania. Mieli swoje uroczyste stroje, oficjalne organizacje, które nie były kłamstwem, a raczej ich ideałem118.

118 Ibidem, s. 347.119 „Sztuka dochodzi w komedii do rzeczywistego życia. 1 właśnie to samo rzeczywiste życie, które znajduje odbicie w komedii, dało początek chrześcijaństwu: życie 'burżuazyjne'. Komedia, która pokazała możliwość życia świeckiego, znosi siebie jako komedię; pozostaje Bourgeois traktujący siebie serio, żyjący życiem, które ukazała mu komedia: jest to Bourgeois chrześcijański - ten, który będzie uprawiał teologię chrześcijańską". A. Kojeve, op. cit., s. 278.120 А. Герцен, Письма из Франции и Италии, s. 43.121 „Religia przeciwstawna feudalizmowi to oczywiście socjalizm - tylko on był w oczach Hercena godnym przeciwnikiem szlacheckiej ‘religii społecznej’. Ale w wydarzeniach Wiosny Ludów socjalizm poniósł klęskę, a krwawo odkupione zwycięstwo przypadło w udziale właś

Postacią-symbolem nowych czasów i burżuazji stał się dla Hercena chytry, zręczny Figaro119. W czasach Beaumarchais Figaro był poza prawem, a po rewolucji stał się prawodawcą. Podobnie jak aktor, który tylko gra na scenie, zmieniając charakter i postępowanie w zależności od wymagań roli, a rekwizyty teatralne i kostiumy nie zachowują pamięci innych wydarzeń, oprócz jednej roli, do której są przeznaczone, tak burżuazja nie posiada ani wielkiej przeszłości, ani żadnej przyszłości. Nie jest więc przypadkowe porównanie burżuazji do Figara - lokaja. To nie jest ani szlachta, ani plebs - dwa stany, które tworzyły dotychczasową historię Europy. Tajemnica rządów burżuazji to władza dla władzy, ona nie jest zapatrzona w przeszłość, ani nie patrzy z nadzieją w przyszłość, jest bez treści. Ten brak treści pozwala jej, z zadziwiającą łatwością, łączyć najbardziej sprzeczne idee, żonglować zarówno elementami konserwatywnymi, jak i rewolucyjnymi, chrześcijaństwem i lichwiarstwem.Hercen porównuje te dwa stany (szlachtę i plebs) i znajduje w nich wiele wspólnego. Lud nie ma w sobie tej siły rozkładu i upadku, która tkwi w burżuazji, ma w sobie osobistą godność, która cechuje typ feudalnego rycerza:Kto chce wiedzieć, ile kroków w przód zrobiła Francja ostatnimi czasy, temu wypada przyjrzeć się robotnikom, a nawet służbie - nie żartuję - im bardziej biedny jest człowiek, tym dalej mu do mieszczan w lepszą stronę, sądzę, że tym sposobem on zderzy się kiedyś potylicą z arystokratą z przedmieścia Saint Germain120.
Przyszłość Europy Hercen rysował w ciemnych barwach. Mieszczaństwo - niechciane dziecię rewolucji - triumfuje, zwyciężając nad starym, chrześcijańskim światem, kieruje się zupełnie nową moralnością: władza dla władzy, panowanie dla panowania. W Rosji jednak walka ze starym światem dopiero się zaczyna, można dokonać takiej rewolucji, której szanse nie zostaną zaprzepaszczone. Jeżeli Europa nie realizowała projektu socjalistycznego, to można spróbować jeszcze raz odegrać spektakl rewolucji, ale na nowej scenie i z nowymi aktorami121.
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Słowianofile negatywnie wartościowali epokę i reformy Piotra, ale próżno szukać u Hercena szacunku do rewolucjonisty na tronie. Za zasługę cara myśliciel poczytywał zrozumienie braku perspektyw barbarzyńskiej Rusi Moskiewskiej, dostrzegał jednak wady metod, jakimi posługiwał się Piotr. W Rzeczach minionych 

i rozmyślaniach Hercen pisał:Ucisk, nie opierający się na minionym, rewolucyjny i tyraniczny, wyprzedzający kraj (po to żeby nie pozwolić mu rozwijać się w sposób wolny, ale pod knutem), to eu- ropeizm na zewnątrz i zupełny brak człowieczeństwa wewnątrz - oto współczesny charakter, zapoczątkowany przez Piotra122.

nie burżuazji. Hercenowi wydawało się, że klęska ta przesądziła o losach Europy. Przy takiej diagnozie pozostawała mu jedynie nadzieja na Słowiańszczyznę, to jest przede wszystkim nadzieja na Rosję". A. Walicki, op. cit., s. 248.122 А. Герцен, Былое и Думы, т. 2, s. 137-138.
123 Ibidem, s. 137-138.
124 Ibidem, s. 134.

Rosyjskie społeczeństwo okazało się w kleszczach nieludzkich form - azjatyckiego i pseudozachodniego barbarzyństwa.Knutem i tatarami trzymali nas w zacofaniu, siekierą i Niemcami nas edukowali i w obu przypadkach rwali nam nozdrza i piętnowali żelazem123.
Drastyczne metody walki Piotra I z barbarzyństwem doprowadziły - zdaniem Hercena - do wzajemnej stymulacji i nasilenia dzikości, wydały przerażające monstra:Nieludzka szpetność niemieckiego rajtara - zauważa Hercen - i pedantyczna, podła postać niemieckiego biurokraty, u nas już dawno zjednoczyła się z szerokimi mongolskim kośćmi policzkowymi, z bestialską bezwzględnością wschodniego niewolnika i bizantyjskiego eunucha124.
Co było zatem punktem wyjścia dla Hercena? Powrót do przedpiotrowej Moskwy był niemożliwy, taki powrót oznaczałby jedynie, że trzeba zmienić niemiecki kaganiec na prawosławno-słowiański. Hercen nie chciał kroczyć dalej drogą pseudocywilizacji, po której prowadził Rosję „cywilizator z knutem w ręku”. Myśliciel znalazł oryginalne wyjście z tej, wydawałoby się, sytuacji bez wyjścia - powrót jest potrzebny, ale nie powrót do dzikich form przedpiotrowej Rosji, ale do jej ludzkiego oblicza, do obszcziny, która przetrwała wbrew ingerencji władzy i szczęśliwie dożyła do rozwoju socjalizmu w Europie. Hercen pisał:
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Słowianie łatwo „usypiają się własnymi pieśniami", jak zauważył pewien bizantyjski latopisarz „i drzemią". Pobudzeni przez innych brną do końca, nie ma narodu, który głębiej i pełniej przyjmowałby myśl innych narodów, pozostając sobą125.

125 Ibidem, t. s. 135. Oparcie się tylko na obszczinie nie zapewnia Rosji wolnego rozwoju. Według Hercena: „Okres kijowski nie przeszkodził nadejściu okresu moskiewskiego i utracie swobód. Wspólnota nie uratowała chłopa od przywiązania do ziemi; dalecy od myśli zaprzeczania znaczeniu wspólnoty, drżymy jednak o nią, albowiem podług swej istoty nie ma niczego trwałego bez wolności jednostki. Europa, która nie znała tej wspólnoty albo też zatraciła ją przewrotnie w wiekach minionych, dobrze ją rozumiała. A Rosja, posiadająca ją w ciągu tysiąca lat, nie zrozumiała jej dopóty, dopóki Europa nie przyszła jej podpowiedzieć, jaki to skarb skrywa w swym łonie. Słowiańską 'obszczynę' zaczęto cenić, gdy zaczął się rozprzestrzeniać socjalizm". Cyt. za G. Przebinda, Od Czaadąjewa do Bierdiajewa. Sporo Boga i człowieka 
w myśli rosyjskiej (1832-1922), Kraków 1998, s. 201, Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej/ 
Polska Akademia Umiejętności, 6.

W obszczinie, według Hercena, przechowana została istota rosyjskiego narodu, nie bacząc na wszystkie zmiany historyczne, pozostała ona naturalną organizacją ludzi wolnych od prywatnej własności. Stworzyło to unikalną sytuację - naturalny i swobodny rozwój rosyjskiego życia narodowego zbiegał się z postulatami zachodniego socjalizmu. Zamiast prawosławia słowianofilów Hercen proponował więc socjalizm jako najlepsze wyrażenie autentycznego życia narodowego. 
Obszczina staje się „miejscem", gdzie łączą się nadzieje słowianofilów na wolne zjednoczenie w miłości w Kościele, jak również oczekiwania okcydentalistów na powstanie nowych, wolnych związków międzyludzkich. Naród jest punktem, w którym krzyżują się religijno-filozoficzne poglądy Chomiakowa i socjalistyczne poglądy Hercena. Pozwoliło to Dostojewskiemu określić prawosławie mianem „naszego rosyjskiego socjalizmu". W rzeczywistości „rosyjski prawosławny socjalizm” wszedł na scenę historii dopiero po Rewolucji Październikowej i będzie przedmiotem refleksji już następnego pokolenia rosyjskich myślicieli.





Powracające sny
Marzenia o chrześcijańskim imperium

1. Religijny charakter imperium w myśli Fiodora Tiutczewa

W poprzednim rozdziale przyjrzeliśmy się próbom przezwyciężenia rozłamu, spowodowanego przez reformy Piotra Wielkiego, z dowartościowaniem czynnika narodowego - jedność miał przywrócić powrót do rosyjskiego ludu. Taki powrót tworzył jednak paradoksalną sytuację - groził utratą imperium. Najbardziej oryginalne podejście w rozwiązaniu tego impasu zaproponował Tiutczew, wprowadził podwójną logikę rozwoju historycznego, czyniąc subiektem historii zarówno imperium, jak i naród.Postawa i poglądy pisarza w znacznej mierze uformowały się pod wpływem rewolucji francuskiej i zmian światopoglądowych, jakie nastąpiły w Europie na przełomie XVIII i XIX wieku. Sama rewolucja zresztą, a później zwycięska wojna z Napoleonem miały w historii Rosji niezwykle duże znaczenie. W 1812 roku Imperium Rosyjskie wkroczyło na arenę historii i zaczęło odgrywać rolę europejskiego mocarstwa, zajmując miejsce Francji. Stosunek do Napoleona był w ojczyźnie Tiutczewa z reguły bardzo negatywny, jednoczył rozmaitych pisarzy i myślicieli oraz rzutował na późniejszą ocenę dekabrystów (którym zarzucano chęć odegrania roli Napoleona)126. Zdaniem Borisa Uspienskiego zwycięstwo
126 Na marginesie dodajmy, że zwycięstwo nad Napoleonem, zgodnie z ukazem cara Aleksandra I, świętowano w dzień Bożego Narodzenia. Apokaliptyczna Bestia została zwyciężona 
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nad Napoleonem było odbierane przez rosyjską samoświadomość w kontekście przeciwstawienia Wschodu i Zachodu127.

i można mieć teraz nadzieję, że przepowiedziane w Apokalipsie tysiącletnie Królestwo Chrystusa zapanowało na ziemi.127 Б. Успенский, op. cit., s. 37.128 A. Walicki, op. cit., str. 189.129 Ф. Тютч e в, Сочинения. Стихотворения. Политические статьи, Санкт-Петербург 1904, s. 486.
130 Ibidem, s. 467.

Andrzej Walicki podkreśla, że Tiutczew w swojej diagnozie Zachodu rozwinął myśl o katolicyzmie, protestantyzmie i rewolucji jako trzech fazach apoteozy ludzkiego „ja". Kościół rzymski, oderwawszy się od Kościoła powszechnego, wchłonął całość Kościoła w swej partykularnej rzymskości, uosobionej w papieżu. Następna faza zapoczątkowana przez Lutra reprezentowała bunt jednostki przeciw autorytetowi Rzymu, co z kolei zapoczątkowało zgubny proces sekularyzacji. Trzecią i ostatnią fazą było proklamowanie przez rewolucję francuską zasady suwerenności ludu sprowadzającej się w istocie do suwerenności jednostek uznających się za suwerenny lud i rządzących za pomocą brutalnej siły128.Rewolucja francuska, zdaniem Tiutczewa, uznała za swoich „duchowych" prekursorów Martina Lutra i papieża Grzegorza VII129. Nie bacząc na chrześcijańskie poglądy obu, przyjęła pierwszego i prawie ubóstwiła drugiego. Istnieje ewidentne podobieństwo między tymi postaciami, które wyraża, zdaniem myśliciela, istotę życia Zachodu - to deformacja chrześcijaństwa, która związana jest z ich działalnością. Tiutczew uważa, że Rzym zawłaszczył tradycję Kościoła powszechnego i podmienił ją swoją własną - rzymską tradycją. Na tym polega podobieństwo między katolicyzmem i protestantyzmem. Tak jak Kościół rzymski przeciwstawił się Kościołowi powszechnemu, podobnie Luter przeciwstawił się Rzymowi130. W ciągu wieków Kościół na Zachodzie stracił niemal zupełnie ducha, który stanowił o jego pierwotnym charakterze, przestał być wspólnotą wierzących, którzy swobodnie jednoczą się w sposób wolny w duchu i prawdzie, w miłości Chrystusowej, a stał się niemal instytucją polityczną, państwem w państwie. Taka formuła przywiązała Kościół do spraw ziemskich, a wcielając Boskie źródło w ziemskie, słabe ciało Kościół uległo wszystkim niemocom i słabościom ciała. Stąd przemoc i wojny, służące jedynie zachowaniu resztek ziemskiej władzy, bez której - zdaniem Rzymu - nie mógł istnieć Kościół, spowodowały wybuch reform w XVI w. Reformacja, zdaniem Tiutczewa, to nic innego, jak protest uczuć chrześcijańskich przeciw takiemu Kościołowi, który w wielu ziemskich sprawach był Kościołem tylko z nazwy. Jak niegdyś Rzym, który zawłaszczył sobie miano Kościoła powszechnego, również reformatorzy zamiast odwołać się do całego Kościoła, postawili własne sumienie jako sędziego w sporze z Rzymem (uczynili samych siebie sędziami we własnej sprawie). To jedna z głównych przyczyn, które spowodowały, zdaniem poety, upadek religijnego autorytetu Kościoła na Zacho
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dzie, stąd już tylko krok do negacji każdego autorytetu. Tą drogą do zachodniej kultury przeniknęły elementy antychrześcijańskie131.

131 Ibidem, s. 468-469.
132 Ibidem, s. 443-444.133 Рог. „Литературное наследство" 1988, т. 97: Федор Иванович Тютчев, Москва 1988, s. 206.
134 Ibidem, s. 195.135 Ф. Тютчев, Сочинения..., s. 470. Słowem kluczowym dla zrozumienia rewolucji francuskiej jest le peuple. Rewolucja, obalając monarchię, ustanowiła samowładztwo narodu w miejscu zwolnionym przez samowładczego króla. Hannah Arendt zauważa: „Nic doprawdy nie wydaje się bardziej naturalnie niż to, że rewolucja musi być zdeterminowana przez typ władzy, którą obala. Tym samym nic nie wygląda bardziej wiarygodnie niż wyjaśnienie nowego absolutyzmu - absolutyzmu rewolucji, przez absolutyzm poprzedzającej ją monarchii. A ponieważ król stanowił nie tylko źródło wszelkiej ziemskiej władzy, lecz mocą swojej woli dawał początek każdemu ziemskiemu prawu, stąd wola narodu sama oczywiście musiała być od tej chwili prawem. Wysunięta przez Rousseau idea 'woli powszechnej’, inspirującej i ukierunkowującej naród (tak jakby nie stanowił on wieloczłonowego zespołu, lecz naprawdę miał kształt osoby), stała się aksjomatem dla wszystkich frakcji i partii rewolucji francuskiej. Wola bowiem, jeśli w ogóle ma spełniać swą funkcję, rzeczywiście musi być jedna i niepodzielna (podzielona wola byłaby czymś nie do przyjęcia - Rousseau). Rousseau traktował własną metaforę poważnie i na tyle dosłownie, że pojmował naród na podobieństwo ciała, kierowanego przez jedną wolę, która - jak w przypadku jednostki ludzkiej - również może w każdej chwili zmieniać kierunek, nie tracąc tożsamości. H. Arendt, O rewolucji, tł. M. Godyń, posł. P. Nowak, Warszawa 2003, s. 193, Nowy Sympozjom

Według Tiutczewa ludzkie „ja", które zostało wyrwane z Kościoła i uczyniło samo siebie sędzią spraw wyższych, stoi w sprzeczności z istotą chrześcijaństwa. Rewolucja francuska po raz pierwszy taki bunt „ja” podniosła do rangi prawa jednostki i uczyniła tę antychrześcijańską zasadę podstawą władzy politycznej nad społeczeństwem. Ludzkie „ja" pragnące należeć wyłącznie do samego siebie, nieuznające innego prawa oprócz własnej woli (ludzkie „ja” stawiające siebie na miejscu Boga), nie jest jeszcze niczym nowym, novum to usankcjonowanie takiego stanu prawnie, co miało miejsce w 1789 roku132. To punkt wyjścia dla wszystkich zmian, które nastąpiły później.Rewolucja wyniknęła wskutek ostatecznego zerwania z Kościołem. Nowa ideologia głosiła, że człowiek w ostatecznym rozrachunku, zależy od samego siebie kierując się zarówno swoim rozumem i swoją wolą. Wszelka władza pochodzi od człowieka, a wszystko, co istnieje ponad człowiekiem jest tylko złudzeniem i kłamstwem133. Ludzkie „ja” czyni w ten sposób przedmiotem bałwochwalstwa siebie i nie uznaje żadnej innej władzy ani autorytetu poza samym sobą134. Prawdziwą istotę, duszę rewolucji, wyraża nowa nauka - nauka o najwyższej władzy narodu. A czym jest, zdaniem Tiutczewa, najwyższa władza narodu, jeśli nie zwierzchnością ludzkiego „ja” pomnożonego przez wielką ilość, czyli opierającego się na sile?135.
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Istotą rewolucji jest niechęć do religii, nowoczesne państwo to państwo nieposiadające religii. Po raz pierwszy w historii społeczeństwo zaczęło podlegać władzy państwa nieuznającego żadnej świętości i ogłaszającego, że nie posiada duszy, a jeśli już - to pozbawioną wiary136. Dla zaprezentowania swojej neutralności w stosunku do religii i chrześcijaństwa, państwo musiało przede wszystkim przestać być chrześcijańskim państwem, czyli zrezygnować z jakichkolwiek pretensji do bycia moralnym autorytetem, innymi słowy ograniczyć swoją funkcję do roli zwykłej instytucji policyjnej, niezdolnej do niesienia jakiejkolwiek moralnej idei. Każde jednak państwo stworzone przez rewolucję pretenduje do bycia czymś więcej - pretenduje do odegrania tej roli w stosunku do Kościoła, jaką odgrywała obalona przedrewolucyjna władza, pretenduje by mieć takie stosunki z Kościołem, które były wcześniej prerogatywą monarchy, a religię państwową odrzuca, tylko dlatego, że posiada własną - rewolucję137.

„Konstytucyjna historia Francji - gdzie już podczas rewolucji jedna konstytucja ścigała drugą, a ludzie stojący u władzy nie umieli wprowadzić w życie żadnego z rewolucyjnych praw i dekretów - tworzy jeden monotonny zapis, ilustrując nieustannie coś, co powinno być oczywiste od samego początku, to znaczy, że tak zwana wola ogółu, jeżeli ma być czymś więcej niż fikcją prawną, pozostaje z samej definicji czymś wiecznie zmiennym, a oparty na niej ustrój jest zbudowany na piasku. Tym, co uchroniło państwo narodowe przed natychmiastowym upadkiem i ruiną, była wyjątkowa łatwość, z jaką wola narodu ulegała manipulowaniu i dominacji, gdy tylko ktoś zechciał wziąć na siebie brzemię bądź chwałę dyktatury. Napoleon Bonaparte był tylko pierwszym z długiego szeregu narodowych mężów stanu, który głosił, ku zachwytowi całego narodu: 'To ja jestem pouvoir constituant (władza stanowiąca)’". Ibidem, s. 203.136 Ф. Тютчев, Сочинения..., s. 471.
137 Ibidem, s. 472-473. „Z drugiej strony jednak Pierwsze Cesarstwo nawiązywało zarówno do tradycji Cesarstwa Rzymskiego, jak i do 'rodzimej' tradycji cesarstwa Karola Wielkiego (poza tym silnie akcentowane były wzorce w postaci Aleksandra Wielkiego i Ludwika XIV). Kult potęgi państwa, jego wewnętrznej spójności, silnej władzy centralnej, hierarchii, jedności prawa, łączył się z poczuciem misji, a dążność do rozciągania władzy nad licznymi krajami, przede wszystkim tymi, które należały niegdyś do Cesarstwa Rzymskiego czy Karolińskiego, wskazywał wyraźnie na źródło inspiracji. (...) Orły napoleońskich sztandarów nawiązywały do orłów rzymskich. Nie spotkamy w pierwszym cesarstwie religijnej podbudowy francuskich celów politycznych. Napoleon, podobnie jak cesarze rzymscy, dążący do zaprowadzenia w świecie pacis Romanae, deklarował, że pragnie dać całej Europie zdobycze rewolucji francuskiej". K. Chojnicka, H. Olszewski, Historia Doktryn politycznych i prawnych, Poznań 2004, s. 187.

Rewolucja, przyswajając sobie znak braterstwa, stwarzała wrażenie, że Republika Francuska powstała jedynie po to, aby wypełnić ewangeliczne przykazania. Tiutczew zwracał jednak uwagę na subtelne zmiany: uczucie pokory i poświęcenia, które stanowią istotę chrześcijaństwa, zostały podmienione pychą i wyniosłością; swobodna i dobrowolna dobroczynność została zamieniona przez dobroczynność 
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przymusową, a zamiast braterstwa, głoszonego i przyjmowanego w imię Boże, został nałożony obowiązek braterstwa z lęku przed narodem - tyranem138.

138 Ф. Tютчев, Сочинения..., s. 444. „Problem religii państwowej pojawia się podczas rewolucji francuskiej. Szeroko znane są rozpaczliwe próby podjęte przez Robespierre’a stworzenia całkowicie nowego kultu, kultu Najwyższej Istoty. Ujmując rzecz w kategoriach rewolucji, można by powiedzieć, że Robespierre potrzebował jakiegoś zawsze obecnego, transcendentnego autorytetu, niebędącego tym samym, co wola powszechna narodu lub wola powszechna samej rewolucji. Potrzebował go po pierwsze po to, by jakieś absolutne Samowładztwo mogło udzielić samowładztwa narodowi, po drugie po to, by absolutna Nieśmiertelność mogła zapewnić republice jeśli już nie nieśmiertelność, to przynajmniej trwałość i stabilność, i wreszcie po to, by Absolutny Autorytet mógł funkcjonować jako źródło sprawiedliwości, z którego czerpałyby swą legalność prawa nowego państwa. Robespierre opracował swój projekt w okresie, gdy główną funkcją nowego kultu zdawało się być powstrzymanie rewolucji, która wpadła w obłęd. Rewolucja francuska ze swymi kryzysami doprowadziła najbardziej ‘oświeconych’ mężów XVIII stulecia do tego, iż zaczęli rozglądać się za jakąś sankcją religijną akurat wtedy, gdy mieli całkowicie oswobodzić sferę spraw świeckich od wpływów różnych Kościołów i raz na zawsze oddzielić politykę od religii". H. Arendt, op. cit., s. 229-230.Jak zauważał Rousseau: „Istnieje więc czysto państwowe wyznanie wiary, a ustalenie jego artykułów należy do zwierzchnika, ściśle mówiąc nie jako dogmatów religijnych, ale jako społecznych odczuć, bez których niemożliwe jest być dobrym obywatelem ani wiernym poddanym. (...) Dogmaty państwowej religii powinny być proste, nieliczne, wypowiedziane ze ścisłością, bez wyjaśnień i bez komentarzy. Istnienie potężnego Bóstwa, rozumnego, dobroczynnego, przewidującego i zapobiegającego, życie przyszłe, szczęście sprawiedliwych, kara dla złych, świętość umowy społecznej i praw - oto pozytywne dogmaty. Co do negatywnych dogmatów, ograniczam je do jednego: jest nim nietolerancja; wchodzi ona w skład religii, któreśmy wyłączyli. (...) Ktokolwiek jednak ośmiela się mówić: ‘Poza Kościołem nie masz zbawienia’, winien być wygnany z państwa, chyba że państwo byłoby Kościołem, a książę byłby arcykapłanem. Taki dogmat jest dobry tylko przy rządzie teokratycznym; przy każdym innym jest zgubny". J. Rousseau, O umowie społecznej, tł. i орг. M. Starzewski, Warszawa 2002, s. 212-220, Arcydzieła Wielkich Myślicieli.

Tiutczew konstatował fakt, że w Europie istnieją tylko dwie realne siły: Rosja i rewolucja. Podkreślał, że przeciwstawiają się sobie wzajemnie, a różnice miedzy nimi są na tyle istotne, że konflikt staje się nieunikniony. Od wyniku będzie zależeć polityczna i religijna przyszłość Europy. Przepaść między rewolucją i Rosją ma głębsze przyczyny. Rosja jest przede wszystkim chrześcijańskim imperium, a naród rosyjski jest chrześcijański nie tylko z powodu prawosławnych przekonań, które mogą być powierzchowne, ale dzięki głęboko zakorzenionym cechom charakteru - zdolności do wyrzeczenia się i poniesienia ofiary.Rewolucja jest przede wszystkim wrogiem chrześcijaństwa, jej antychrześ- cijański charakter nie jest cechą drugorzędną i przypadkową, lecz stanowi o jej istocie i daje jej natchnienie do panowania nad całym światem. Swoje apogeum osiągnęła w Napoleonie - „ukoronowanym rycerzu tej rewolucji, który na okruchach imperium założonego przez Karola Wielkiego, odgrywa parodię imperium 
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wielkiego Karola"139. Tiutczew zatem przeciwstawił Cesarstwu Rosyjskiemu imperium, które jest owocem rewolucji.

139 Ф. Тютчев, Сочинения..., s. 425.
140 Ibidem, s. 447.141 „Najbardziej uderzającą rzeczą w rewolucji francuskiej jest ta siła porywcza, co zmiata wszystkie przeszkody. Jej wir unosi jak słomkę wszystko, cokolwiek moc ludzka umiała jej przeciwstawić, ńikt bezkarnie nie sprzeciwił się jej pochodowi. Czystość intencji może okryć chwałą tych, co stają jej na przeszkodzie, i na tym koniec. (...) Zauważono nadzwyczaj słusznie, że rewolucja francuska bardziej kieruje ludźmi niż ludzie nią. To spostrzeżenie jest niezwykle trafne i chociaż można je zastosować w mniejszym czy większym stopniu do wszystkich wielkich rewolucji, ale nigdy jeszcze w sposób tak uderzający jak obecnie. Nawet zbrodniarze, którzy zdają się kierować rewolucją, są dla niej tylko zwykłymi narzędziami

Dochodzimy do niezwykle ważnego u rosyjskiego poety i myśliciela pojęcia chrześcijańskiego narodu i imperium. Wspominaliśmy już o tym wcześniej, mówiąc o chrześcijańskich cechach narodu rosyjskiego, które zostały przeciwstawione cechom narodu francuskiego. Problematyka narodu nie redukuje się jednak do mechanicznego przeciwstawiania pozytywnych chrześcijańskich cech cechom negatywnym. Tiutczew nie tyle wyliczał błędy rewolucji, ile starał się pokazać, jakiego „Grzechu" są wyrazem.Przypomnijmy tylko, jak był ówcześnie traktowany naród - odbierano go osobowo, opis życia narodowego przypominał opis indywidualnej osoby, która jest wolna i wypełnia swoje przeznaczenie, popełnia grzechy, może jednak pojednać się z Bogiem. Tiutczew wolę narodu w stanie rewolucji określał mianem samowoli - antypodów pokory, w działaniu samowolnym wolność nie wypływa z wiary i jedności z Bogiem, podpada pod kontrolę sił będących wytworem tylko „tego świata". Jest to ontologiczny charakter stanu opisywanego w klasycznej teologii jako „zniewolenie woli”. Tiutczew poruszał także problem rozumu, podobnie jak wola będącego w stanie przeciwnym pokorze - w stanie pychy, nazwał ten stan grzechem samowywyższenia się. Zauważył, że po tym, jak filozofia pozbyła się zupełnie jakichkolwiek związków z religią, pojawiły się w tym odrzuceniu wszelkiej wiary pierwsze symptomy rewolucji - pycha rozumu140.Podobnie jak człowiek rzucony w wir grzechów, tak naród wciągnięty w rewolucję - według Tiutczewa - przestaje kontrolować siebie (świadomym samo- ograniczeniem samowoli jest przede wszystkim konstytucja). To już nie naród dokonuje rewolucji, lecz rewolucja podchwytuje naród i rozwija się zgodnie z własną żywiołową logiką. Takie zjawisko nazwał Tiutczew samozatratą narodu w żywiole rewolucji, zniszczeniem narodu jako organicznej całości, dezintegracją jedności narodowej, w efekcie której ciało narodowe rozpada się na atomy, tworząc przypadkowe, chaotyczne grupy. Naród porusza się w różnych kierunkach, bez jakiegokolwiek określonego celu. Wzrasta skrajna potrzeba zewnętrznej mocy, mogącej zahamować proces rozpadu, dezintegracji życia narodowego. W ten sposób rodzi się tyrania141. Innymi słowy, wskutek rewolucji naród traci 
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swój chrześcijański świat, pozostaje mu tylko rewolucyjne środowisko. Utrata chrześcijańskiego świata poddaje go niewoli rewolucji i staje się on zabawką oddziaływań „przypadkowych sił”. Wymieniając cechy charakteryzujące naród francuski w stanie rewolucji, Tiutczew wymieniał samowolę, pychę rozumu i złudzenie (samowola i pycha rozumu doprowadzają do złudzenia). Zdaniem poety istnieje związek między utopią i rewolucją, ponieważ za każdym razem, kiedy rewolucja stara się zmienić swoje nawyki i zamiast niszczyć zaczyna budować, popada w utopię (stan zgubnych złudzeń i marzeń)142. Rozszerzenie się rewolucji Tiutczew wyjaśnia poprzez analogię: naród w stanie grzechu, podobnie jak grzesznik, pociąga za sobą innych - sąsiadujące z nim narody.

i z chwilą, gdy zaczynają rościć pretensje do tego, by nad nią panować, upadają haniebnie. Ci, co ustanowili republikę, uczynili to nie pragnąc tego, ani nie wiedząc, co czynią; zawiodły ich do tego wydarzenia; nie powiódłby się podobny projekt, gdyby był z góry powzięty. (...) Czegoś podobnego nie ujrzymy już nigdy. Ci ludzie, niezwykle mierni, sprawowali nad występnym narodem najstraszliwszy despotyzm, jaki zna historia, i na pewno ze wszystkich mieszkańców tego królestwa sami byli najbardziej zdumieni własną potęgą. (...) Tak więc, im więcej badamy najaktywniejsze z pozoru osobistości rewolucji, tym wyraźniej dostrzegamy w nich coś biernego i mechanicznego. Nigdy nie dość powtarzania prawdy, że to bynajmniej nie ludzie kierują rewolucją, lecz rewolucja posługuje się ludźmi. Najlepiej wyrazimy to powiadając, że ona kroczy sama. J.deMaistre.O rewolucji, [w:] Historia idei politycznych. Wybór tekstów, t. 2, opr. S. Filipowicz [et al.], Warszawa 2002, s. 223.142 Ф. Tютчев, Сочинения..., s. 479.

Tiutczew charakteryzował stan narodu francuskiego, który określamy mianem rewolucji, jako stan zniewolenia przez grzech. Akt rewolucyjnego samostanowienia narodu został zawłaszczony przez rewolucję, a sam naród został sprowadzony do funkcji tego, dzięki komu rewolucja utwierdza się w nieskończoność. Tiutcze- wowi nie chodziło o wyliczenie „haniebnych” czynów rewolucji, raczej o wskazanie istoty i źródła choroby, która toczy, jego zdaniem, europejską cywilizację. Rozpatrując stan narodu francuskiego wyodrębnia dwie siły: dobrą i złą, które walczą ze sobą o przyszłość Francji - to katolicyzm i rewolucja. Siły te są sobie przeciwstawne i nie jest między nimi możliwy żaden kompromis. Kościół katolicki nie może być zawłaszczony przez rewolucję, ale rewolucja nigdy dobrowolnie nie zrezygnuje z planów całościowego opanowania narodu. W ten sposób wola Francji po rewolucji rozdwaja się. Ten stan walki dwóch „woli” stanowi przyczynę rozbicia francuskiego społeczeństwa.Rewolucja, zdaniem myśliciela, to choroba, która toczy Zachód i jako taka, nie może wyrażać duszy narodu, ponieważ dusza jest źródłem wyłącznie zdrowych poruszeń. Z tego wynika, że „zdrową” duszą Francji jest dla poety katolicyzm. Takie rozumowanie pozwala przyjąć możliwość odrodzenia - reakcji, jeszcze nie zarażonych części organizmu, wbrew postępującej chorobie. Kościół katolicki to coś więcej niż tylko „wierzenie” narodowe - wyraża istotę narodu, jego duszę.
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Niezwykle ważnym jest odróżnienie wskazywania „błędów” Kościoła katolickiego i ogólnej charakterystyki katolicyzmu. Tiutczew uważał, że Kościół katolicki to jedyna pozostałość autentycznego chrześcijaństwa na Zachodzie. Papiestwo natomiast jest filarem podtrzymującym chrześcijański gmach, który jako jedyny przetrwał zamęt rewolucji143. Dla poety ważnym było pokazanie, dlaczego wroga, rewolucyjna siła przeniknęła i utwierdziła się w narodzie francuskim. Przyczyną, jego zdaniem, była pewna deformacja, grzech obecny w Kościele rzymsko-katolickim po rozdziale Kościoła powszechnego. Dlatego uzasadniając przyszłą historyczną rolę Rosji, jako chrześcijańskiego imperium, myśliciel nie kładł akcentu na chrześcijańskie cechy narodu rosyjskiego, lecz wprowadził pojęcie grecko-wschodniego chrześcijańskiego imperium.

143 Ibidem, s. 463.144 Por. И. Аксаков, Биография Федора Ивановича Тютчева, Москва 1997, s. 203.145 A. Walicki, ор. cit., s. 188.146 В. Кошелев, Парадоксы Хомякова, Заметки и наблюдения, Москва 2004, s. 74.

Rewolucja pokazała straszną i niszczycielską siłę, zupełną niezdolność do organizacji, do tworzenia, a europejskie rządy pokazały, że nawet jeżeli mają jeszcze dość siły, żeby się jej sprzeciwić, to już nie są w stanie jej przezwyciężyć. Tiutczew podkreślał fakt, że Zachód jest tylko częścią jednej, organicznej europejskiej całości i problemy, których nie może rozstrzygnąć samodzielnie, mogą zostać rozstrzygnięte tylko dzięki innej części tejże całości i ma tu na myśli Europejski Wschód - Rosję. „Przeklęte pytania" Zachodu nie tylko nie są jej obce, ale dzięki niej mogą zostać rozwiązane144.W 1845 roku Tiutczew przedłożył Mikołajowi 1 memorandum o polityce rosyjskiej. Przekonywał w nim, żeRosja jest współczesną inkarnacją imperium Wschodu - imperium prawosławnego, a więc reprezentującego prawdziwy Kościół powszechny. Kościół rzymski, uzurpa- torsko przywłaszczający sobie miano powszechnego, jest w istocie partykularnym Kościołem zachodnim, ponoszącym odpowiedzialność za wszystkie nieszczęścia, które spadły za zachodnią Europę. W tej sytuacji cesarz Rosji jest jedynym prawomocnym władcą całego prawosławnego Wschodu145.
Tiutczew ruchowi rewolucyjnemu przeciwstawiał historyczną legitymizację imperium (historiografię o charakterze religijnym). Wielu badaczy interpretuje jego poglądy jako kolejne wcielenie idei Moskwy Trzeciego Rzymu. Wydaje się, że podstawą takiego stanowiska są prace samego Tiutczewa, który w latach 1849-1850 w materiałach do nieukończonego traktatu Rosja i Zachód pisał, że imperium zostało przeniesione z Rzymu na Wschód i że tą istotną chrześcijańską myśl pogaństwo stara się negować146. Ważnym i wartym podkreślenia jest fakt, że, jego zdanienj, rewolucja w swoich wzorcach zawsze odwołuje się do Rzymu 
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pogańskiego147 148. Zdaniem innych badaczy historiografia Tiutczewa była natchniona inną teorią, która wyjaśniała proces historyczny jako zmianę światowych monarchii, imperiów: babilońskiego, perskiego, hellenistycznego i rzymskiego.

147 Ф. Tютчев, Сочинения..., s. 480.148 H. Синицына, Третий Рим..., s. 17-21.

Teoria ta bazowała na egzegezie i różnych interpretacjach 2. i 7. rozdziału 
Księgi Daniela. Chodziło o wyjaśnienie snu króla Nabuchodonozora. Zastanawiając się nad przyszłymi losami swego królestwa, zobaczył we śnie bożka z głową z czystego złota, popiersiem i rękami ze srebra, brzuchem i biodrami z miedzi, nogami z żelaza i stopami częściowo z żelaza, częściowo z gliny. Kamień uderzył w żelazno-gliniane stopy bożka i skruszył go. Daniel wytłumaczył ten sen jako proroctwo o czterech ziemskich imperiach, po których nastąpi eschatologiczne, mesjańskie Królestwo Boże. Komentatorzy widzieli w tym proroctwie objawienie znaczenia historii, kolejne etapy wypełnienia się zamysłu Bożego. Identyfikacja ostatniego, czwartego imperium wywoływała największe emocje - z nim związany był przecież koniec świata. Funkcję ostatniego imperium przypisywały sobie rozmaite państwa.Hipolit Rzymski, do którego należy najwcześniejszy komentarz do Księgi 
Daniela pisał, ze bożek Nabuchodonozora to obraz imperiów świata. W epoce proroka Daniela królowali Babilończycy - oni byli złotą głową; po nich nastąpili Persowie - srebro; następnie panowanie przeszło do Greków - „miedziane rządy” Aleksandra Wielkiego; ostatnie imperium to Rzym, uosabiał żelazne nogi bożka, ponieważ posiadał żelazną moc. Spadający kamień to Chrystus, on schodzi z nieba, żeby obalić królestwo tego świata i ustanowić niebieskie królestwo świętych, które nie upadnie. U Hipolita Rzymskiego mamy jedną z dwóch interpretacji Rzymu, które pojawiły się w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, w epoce przedkon- stantynopolitańskiej. Jedna z nich uważała Rzym za siłę negatywną, wcielenie zła, projekcję władzy szatana na ziemi. Osądzała Rzym i zapowiadała jego bliski koniec, związany z pojawieniem się antychrysta, które z kolei jest preludium do zwycięskiego przyjścia Chrystusa. Druga interpretacja jest bardziej przychylna w odniesieniu do państwa rzymskiego, mówi o konieczności współistnienia chrześcijańskich gmin w pogańskim społeczeństwie Imperium Romanum. Jego ciągłość (diuturnitas imperii) jest równoznaczna z dalszym istnieniem świata, a jego koniec oznacza kres całego wszechświata140.W epoce późniejszej, po zakończeniu prześladowań, kiedy chrześcijaństwo zostało uznane za religię państwową, druga interpretacja rozwijała się nadal i Imperium Rzymskie (a potem Wschodniorzymskie - Bizantyjskie jako spadkobierca) było traktowane jako „sługa planu Chrystusa”, ponieważ w jego granicach nastąpiło Wcielenie Słowa i przebiegło ziemskie życie Chrystusa.Granice mesjańskiego cesarstwa i imperium w pracach teologów stopniowo się zbiegały. W IV w. o cesarstwie chrześcijańskim pisali Euzebiusz z Cezarei, Jan 



82 III. Powracające sny. Marzenia o chrześcijańskim imperium
Chryzostom, Efrem Syryjczyk. „Chrześcijańska imperialność" jest skomplikowana i niejednoznaczna, balansująca na granicy syntezy i kontaminacji rzymskiej imperialnej świadomości i chrześcijańskiej soteriologii. W Bizancjum opracowano koncepcję, zgodnie z którą funkcja ostatniego cesarstwa przechodzi właśnie na Cesarstwo Bizantyjskie, po którym następuje eschatologiczne Królestwo Chrystusa.Wykładając teorię imperiów i charakter imperium w Rosji Tiutczew w swoim nieukończonym traktacie Rosja i Zachód pisał:Rosja jest bardziej prawosławna niż słowiańska i jako prawosławna przechowuje imperium. Imperium nie umiera, ono jest przekazywane. Cztery już minęły, piąte jest ostateczne. Prawomocne imperium jest związane ze spadkiem Konstantyna. Pokazać i udowodnić historyczną rzeczywistość tego wszystkiego. Czym było Wschodnie Imperium (kłamliwe poglądy zachodniej nauki na wschodnie imperium) przeniesione do Rosji? Tylko jako imperator Wschodu car jest imperatorem Rosji. Imperium Wschodu w ostatecznym kształcie to Rosja.1 dalej: „Monarchia światowa to imperium. Imperium istniało od zawsze. Przechodziło tylko z rąk do rąk... Cztery imperia: Asyria, Persja, Macedonia, Rzym. Od Konstantyna zaczyna się piąte imperium - ostateczne”149, które Tiutczew nazywa wschodnim, ale nie rzymskim. Wyjątkowym elementem w Tiutczewowej interpretacji teorii światowych monarchii jest wydzielenie imperium rzymskiego i imperium wschodniego, w ten sposób podkreślona zostaje różnica między pierwszym pogańskim i drugim chrześcijańskim. Grecko-słowiańskie państwo występuje jako kontynuator tego ostatniego, chrześcijańskiego imperium. Nawiązanie do Bizancjum pozwalało poecie określić Rosję jako wschodnio-chrześcijańskie imperium i uzasadnić niezależność kulturowej drogi Rosji - Rosja nie jest Zachodem, ale prawosławnym Wschodem. Poglądy Tiutczewa o grecko-słowiańskim prawosławnym imperium nie ograniczały się do idei dziedziczenia tylko po Bizancjum, zostały one wkomponowane w szerszą historyczną perspektywę związaną z teorią światowych monarchii, opartą na interpretacjach proroctwa z księgi Daniela.

149 Ф. Тютчев, Незавершенный трактат „Россия и Запад", „Литературное наследство" 1982, т. 97, кн. 1,5.183-252.150 В. Кантор, Тютчев. Российская Империя как вторая Европа и римский вопрос, ^:] 
Тютчевский сборник. К двухсотлетию со дня рождения поэта, ред. Д. Пивоварская, В. Щукин, Краков 2004, б. 190-192.

Jeżeli pod imperium rozumieć dążenie do uniwersalizacji pewnej zasady, realizującej się w dziejach ludzkości, to, według Tiutczewa, imperia powstały jako przejaw podstawowego ontologicznego rozłamu, który tkwi w historii ludzkości od czasów grzechu pierworodnego150. Legalne imperium, które nieodłącznie jest związane ze spadkiem Konstantyna Wielkiego i którego dziedziczką jest Rosja, przeciwstawia się imperium Napoleona wyrosłemu z rewolucji, które usiłuje 
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powtórzyć imperium Karola Wielkiego. Stąd wynika niemożliwy do uniknięcia konflikt między tymi dwoma organizmami państwowymi i chociaż głównym konkurentem wojskowym Napoleona była Anglia, to rozstrzygająca walka została stoczona z Rosją, ponieważ doszło do zderzenia legalnego imperium i ukoronowanej rewolucji. Z punktu widzenia dynamiki rozwoju historycznego był to konflikt między dwoma państwami, które pretendowały do reprezentowania celu historii w kategoriach jego aktualnego, bądź też antycypowanego spełnienia.Kluczowe dla myśli Tiutczewa pojęcia to: chrześcijański naród i chrześcijańskie imperium. Chrześcijański naród rosyjski został przeciwstawiony narodowi francuskiemu w stanie rewolucji; życie narodowe analizowano w duchu epoki analogicznie do życia duchowego odrębnej jednostki. Tiutczew opisując burzliwe dzieje narodu, posłużył się terminologią religijną - tak jakby opisywał logikę grzechu i jego destrukcyjny wpływ na życie osobowe. Pojęcie chrześcijańskiego imperium jest równoległe z pojęciem chrześcijańskiego narodu. Logika rozwoju imperium nie jest tożsama z logiką życia narodów. Imperia mają własną historię i dla Tiutczewa ważnym było pokazanie, jak rosyjskie imperium wpisuje się w religijną wizję Daniela. Tylko w takiej perspektywie może być ono przeciwstawione wszystkim tym imperiom, które powstawały i znikały na Zachodzie.
2. Powołanie Świętej Rusi. Fiodora Dostojewskiego Dziennik pisarza

Rozłam między imperium a narodem Tiutczew przezwyciężył wprowadzając logikę chrześcijańskiego imperium i logikę chrześcijańskiego narodu, który właśnie dlatego, że jest chrześcijański, uczestniczy w historycznych dziejach imperium. Dostojewski radykalnie zmienił akcenty - imperium jest chrześcijańskie, ponieważ jest owocem działania chrześcijańskiego narodu. Problem duchowej samodzielności i przebudzenia życia narodowego pisarz wiązał ze współczesną mu kwestią bałkańską. W jego ocenie ruch na rzecz wyzwolenia bałkańskich Słowian nie polega tylko na wąsko pojętym uczuciu solidarności, nie chodzi o polityczną kwestię jedności narodów słowiańskich i o rolę, jaką powinna odegrać Rosja w ich zjednoczeniu, chodzi o zrozumienie głębokich, religijnych motywacji, którymi kieruje się naród rosyjski, chcąc uczestniczyć w rozstrzygnięciu tego kryzysu. Na pierwszy plan wysuwa się nie tyle etniczna solidarność z Serbami i Bułgarami, naród rosyjski, zdaniem pisarza, ma przecież o nich dosyć mgliste pojęcie, lecz świadomość faktu, że prawosławni chrześcijanie są uciskani. Impuls do działania dają nie tyle idee słowianofilskie, wąsko pojęta solidarność słowiańska, lecz przede wszystkim chrześcijańska świadomość narodowa.W koncepcji Dostojewskiego lud pełni szczególną i ważną funkcję - jest stróżem idei prawosławia. Zdaniem pisarza świadomość, że Ruś przechowuje prawdę Chrystusową, która została zniekształcona wszędzie indziej, ukształtowała się 
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jeszcze w czasach przed reformami Piotra, a przejawiła się podczas raskołu151. Dostojewski pisał:

151 „Naród nasz nie jest bierny, on nie cierpiał jak bydło. W czasie raskołu nie poddał się. Ale nawet wtedy pozostał sługą cara”. Ф. Достоевский, Дневник писателя за 1876 год, [w:] 
Полное собрание сочинений, т. 24, Ленинград 1982, s. 184.
152 Ibidem, s. 191.
153 Ibidem, s. 198.
154 Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского, ред. Н. Страхов, 0. Миллер, Санкт-Петербург 1883, s. 366.

Lud jest zdemoralizowany, ale ma religię i ideały. Nie znając dogmatów w większości zna żywoty swoich świętych. Tutaj ja nie wydzielam z ludu 12 milionów staroobrzędowców. (...) My przeciwnie, o wierze narodu i o prawosławiu mamy tylko pół setki liberalnych anegdot lub pogardliwych opowiadań, w rodzaju: „jak pop spowiada staruchę", czy „jak chłop się modli”. (...) Lud zna swojego Chrystusa dlatego, że w czasie długich wieków przeżył wiele nieszczęść i w największym smutku słyszał o Chrystusie od swoich świętych, ówczesnych reprezentantów zarówno wiary, jak i narodu... Nie pogardzajcie wiarą ludu! Albo nie, lepiej gardźcie - to wam bardziej przystoi. Całe wasze myślenie wynika z pogardy dla ludu rosyjskiego, która istnieje w warstwach wyższych od reformy Piotra i z upańszczyźnienia chłopów, które dokonało się także przy Piotrze. W istocie zostaliście feudałami bez chłopów. Chociaż nie gardzicie wiarą ludu w słowach, to wartościujecie ją znacznie niżej niż kulturę152.
Przez całą twórczość Dostojewskiego przewija się zasadnicza myśl:Zgadzam się, lud jest zdemoralizowany, ale swojego zła nie uważa za dobro, a my swoje paskudztwo, które zakorzeniło się w naszym sercu i rozumie, uważamy za kulturowe osiągnięcie i chcemy nauczać nim lud153.
Pisarz krytykował nie tylko ideały, które dają inteligencji możliwość zajęcia nadrzędnej pozycji w stosunku do ludu, ale również samą nadrzędność - pozycję, z której inteligencja zwraca się do ludu.Liberałowie przeczą sami sobie, naśmiewając się z idei biurokracji. Biurokracja jest tym wyrazem Europy, który tylko u nas mógł się pojawić. Czternaście rang broni się samo i obejmuje sobą wszystko, nie uznaje osobliwości i oryginalności narodu rosyjskiego, nigdy więc nie uzna innej Rosji wykraczającej poza nie. A więc dlaczego panowie Europejczycy brzydzicie się tymi urzędnikami? To wcielenie waszej idei, dlatego że nie można w żaden sposób stanąć ponad ludem i zmusić go do „oświaty", jak tylko dziedzicząc tę samą władzę i ten sam autorytet, który ma urzędnik154.Jeżeli rosyjska inteligencja widzi swoje przeznaczenie w służeniu ogólnoludzkim ideałom, przekonywał pisarz, jeżeli chce „służyć Europie”, to tylko drogą wyznaczoną przez prawosławie, przez ideę „braterstwa w Chrystusie". Odejście 
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od chrześcijańskiego ideału spowoduje, że rosyjska inteligencja „poniesie w Europę tylko krew i żelazo"155.

155 <i>.4ocToeBCKnii, op. cit., s. 183.

Ogólnonarodowy entuzjazm w Rosji związany z działaniem na Bałkanach pozwalał pisarzowi twierdzić, że nie jest to już tylko ideologia głowianofilów - hasła moskiewskich szlacheckich marzycieli nie zmusiłyby narodu do aktywnego uczestnictwa w konflikcie bałkańskim, lecz przede wszystkim jest to świadomość faktu, że na Bałkanach rozstrzygał się los prawosławia. To właśnie pragnienie uczestnictwa w dziele chrześcijańskim obudziło ruch narodowy. Należy jeszcze raz podkreślić, że Dostojewskiemu nie chodziło o zjednoczenie Słowian, lecz przede wszystkim o zjednoczenie prawosławnych chrześcijan. Rosyjski charakter narodowy nie przejawia się w solidarności ze Słowianami, lecz w świadomości odpowiedzialności za losy prawosławia.Po pierwsze powstała idea narodowa i zrodziło się uczucie narodowe: uczucie bezinteresownej miłości do nieszczęśliwych i uciemiężonych braci, a idea ta jest ideą „Czynu Prawosławnego”. Rzeczywiście już w tym fakcie przejawiło się coś nieoczekiwanego. Nieoczekiwane (zresztą, dalece nie dla wszystkich) było to, że lud nie zapomniał o swojej wielkiej idei, o swoim „Czynie Prawosławnym" - nie zapomniał w ciągu dwóch wieków niewolnictwa, mrocznej ciemnoty, a w ostatnich czasach - gnuśniej rozpusty, materializmu, żydostwa i alkoholu. Po drugie nieoczekiwane było to, że z ludową ideą, z „Czynem Prawosławnym" zjednoczyły się poglądy wyższych warstw społecznych - tych ludzi, których uważaliśmy za zupełnie oderwanych od ludu. Trzeba przy tym zauważyć niezwykły u nas entuzjazm i jedność w prasie.... Staruszka ofiarowuje grosz na Słowian i dodaje: „Na Czyn Prawosławny". Dziennikarz podchwytuje ten zwrot i przedrukowuje go w gazecie z niemal religijnym szacunkiem i widać, że on również całym swoim sercem stoi po stronie „Czynu Prawosławnego", nie można tego nie poczuć, czytając jego artykuł. Być może nawet niewierzący zrozumieli wreszcie, co znaczy dla rosyjskiego narodu Prawosławie i Czyn Prawosławny. Zrozumieli, że to nie tylko pusta obrzędowość, ani fanatisme religieux (jak zaczynają określać rosyjski ruch w Europie), lecz że jest to właśnie progres ludzkości, tak rozumiany przez rosyjski naród, wyprowadzający wszystko od Chrystusa, widzący całą swoją przyszłość w Chrystusie i w prawdzie Chrystusowej i nie mogący wyobrazić sobie własnego istnienia bez Chrystusa. Liberałowie, nihiliści, głosiciele społecznych zmian - wszyscy okazali się nagle rosyjskimi patriotami, w każdym razie większość z nich. (...) Co więc zjednoczyło tych ludzi, właściwie co pokazało im, że oni we wszystkim, co istotne i ważne, w ogóle się nie rozdzielali? Chodzi właśnie o to, że idea słowiańska, w najwyższym jej przejawie, przestała być jedynie słowianofilską, a znalazła się, wskutek nowych warunków, w samym sercu rosyjskiego społeczeństwa, jasno wyraziła się w świadomości społecznej, a w żywym uczuciu zbiegła się z ruchem narodowym. Czym więc jest „idea słowiańska” w jej wyższym wyrazie? Dla wszystkich stało się jasne, co to takiego: to - przede wszystkim, czyli przed wszelkimi rozważaniami historycznymi, politycznymi, itd. - jest ofiara, potrzeba ofiary, złożonej 
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nawet z samego siebie za swoich braci, i poczucie odpowiedzialności silniejszego słowiańskiego plemienia, żeby wystąpić w obronie słabszego, a zrównawszy go ze sobą w wolności i politycznej niezależności, tym samym położyć fundament pod przyszłe zjednoczenie Słowian w imię prawdy Chrystusowej...156

156 Ibidem, s. 263. „W liście do Apollona Majkowa z 18 lutego 1868 roku Dostojewski wyprowadził wniosek, ze Rosja jako mocarstwo prawosławne ma do spełnienia wielką misję duchowej 'odnowy' świata. Parę lat później, w notatkach do Biesów, określił treść 'idei rosyjskiej' w sposób następujący: 'Nowa myśl to nie prawo anglosaskie, nie demokracja ani też nie równościowa formuła Francuzów (świata romańskiego). Jest nią naturalne braterstwo, car na czele sług i ludzi wolnych, nigdy naród rosyjski nie powstanie przeciw carowi (...). Rosja to nie republika, nie jakobinizm, nie komunizm (tego nigdy nie zrozumieją cudzoziemcy i rosyjscy cudzoziemcy). Rosja to ucieleśnienie duszy prawosławia (...). Tego prawosławia, w którym żyją chłopi. Apokalipsa, królestwo tysiącletnie (...). Niesiemy światu to tylko, co możemy mu dać, a zarazem to właśnie, co jest mu potrzebne: prawosławie, prawowierną i sławną odwieczną religię Chrystusową oraz całkowitą moralną odnowę pod jej znakiem. I wyjdzie z nas (nowy) Eliasz i Enoch, aby walczyć z Antychrystem, tj. z duchem Zachodu’. W ten sposób 'naturalne braterstwo’ przejawiłoby się jako spontaniczna jednomyślność, ocalając wolność przed zwyrodnieniem w samowolę, a kolektywizm przed zwyrodnieniem w tyranię. Trafnie zauważono, że car byłby w tym układzie narzędziem Ducha Świętego - tradycja chrześcijańska bowiem właśnie w duchu Świętym widziała rzeczywistego sprawcę i poręczyciela jednomyślności”. A. Walicki, op. cit., s. 487-488.

Poruszenie rosyjskiego narodu wynika ze współczucia dla cierpienia chrześcijańskich braci. Tylko wierność prawosławnej idei, zdaniem Dostojewskiego, sprawi, że ingerencja Rosji na Bałkanach nie doprowadzi do nowych podziałów, lecz zbuduje trwały fundament jedności Słowian. Co najważniejsze, ten religijny akt nie tylko może przyczynić się do rozstrzygnięcia kryzysu bałkańskiego, lecz może przywrócić jedność w samym narodzie rosyjskim - jedność między staroobrzędowcami i oficjalnym Kościołem prawosławnym, między warstwą wyższą i ludem. Dlatego dla Dostojewskiego niezwykle ważny jest fakt, że w akcie współczucia i solidarności ze Słowianami południowymi uczestniczą także staroobrzędowcy. Świadczy to jego zdaniem, o uznaniu faktu, że Serbowie są takimi samymi chrześcijanami jak oni, że różnice między nimi nie są istotne w dziele chrześcijańskiego zjednoczenia. Rozstrzygnięcie kryzysu bałkańskiego jest przezwyciężeniem nie tylko lokalnego egoizmu prawosławnych narodów, jest jednocześnie przezwyciężeniem podziałów w narodzie rosyjskim w akcie przyjęcia odpowiedzialności za losy światowego prawosławia. Bałkany dla Rosji to nie tylko kwestia pewnych korzyści politycznych, czy terytorialnych, lecz przede wszystkim rozstrzygnięcie wewnętrznych podziałów - zjednoczenie narodowe w „czynie prawosławnym".Co takiego zmieniło się od czasów Aleksego Michajłowicza, że Dostojewski uwierzył w pomyślność greckiego projektu? Pisarz przedstawił własne widzenie rosyjskiej historii:
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Rosja do Piotra była aktywna i mocna, chociaż politycznie rozwijała się wolno, to wypracowała jedność i umacniała kresy. Siebie postrzegała jako niosącą największą wartość, której nie ma nigdzie indziej - prawosławie, postrzegała siebie jako strażniczkę prawdy - prawdziwego obrazu Chrystusa, zaciemnionego we wszystkich innych wiarach i narodach. Ta wartość, którą posiadała Rosja, według ówczesnych Rosjan, uwalniała ich sumienia od obowiązku innej oświaty. W Moskwie pojawiło się nawet przekonanie, że wszelkie zbliżenie z Europą może zdeprawować rosyjski umysł i rosyjską ideę, zafałszować prawosławie i przywieść Rosję do zguby, jak miało to miejsce z innymi narodami. W ten oto sposób Ruś Moskiewska w swojej izolacji stawała się winna wobec ludzkości, decydując się pasywnie zostawić sobie swoją największą wartość - prawosławie, decydując się zamknąć na Europę, czyli ludzkość, podobnie jak niektórzy staroobrzędowcy. (...) Od reform Piotra nasz światopogląd niezwykle się rozszerzył i na tym polega jego największa zasługa. (...) W ten oto sposób dzięki jego reformom nasza idea, rosyjsko-moskiewska idea, poszerzyła się, pogłębiło się jej zrozumienie. Uświadomiliśmy sobie swoje światowe przeznaczenie i naszą rolę wobec ludzkości. Nie mogliśmy nie zauważyć, że nasze przeznaczenie i nasza rola jest niepodobna do innych narodów. Tam każdy naród żyje tylko dla siebie i w sobie, a my teraz zaczniemy od tego, że będziemy sługami powszechnej zgody i nie jest to nic wstydliwego, na tym polega nasza wielkość, dlatego że to prowadzi do ostatecznej jedności ludzkości. Kto chce być największym w Królestwie Niebieskim, powinien być sługą wszystkich. Tak ja rozumiem rosyjskie przeznaczenie. Po Piotrze sam z siebie określił się pierwszy krok naszej polityki, ten pierwszy krok powinien polegać na zjednoczeniu całego słowiaństwa pod skrzydłem Rosji, nie w celu podboju i przemocy, nie w celu zniszczenia słowiańskich narodów przez rosyjskiego kolosa, a w celu ich odrodzenia i nadania im odpowiedniego miejsca w stosunku do Europy i ludzkości, dania im możliwości uspokojenia się i odpoczynku po wielowiekowych cierpieniach, dania im możliwości zebrania się duchem i po uświadomieniu swojej nowej siły wniesienia swojej części do skarbnicy Europy. (...) Rozumie się samo przez siebie, że dla tego celu Konstantynopol wcześniej czy później powinien być nasz. (...) Jeżeli nawet Piotrowi przyszłaby do głowy myśl o zdobyciu Konstantynopola zamiast założenia Petersburga to, wydaje mi się, że po zastanowieniu porzuciłby tę myśl od razu, nawet jeżeli starczyłoby mu sił, żeby zniszczyć sułtana, to właśnie dlatego byłoby to nie w porę i mogłoby przynieść zgubę Rosji. Jeżeli w Petersburgu nie mogliśmy uniknąć niemieckich wpływów, które chociaż były pożyteczne, ale sparaliżowały rosyjski rozwój, zanim wykrystalizował się jego autentyczny kierunek, to w Konstantynopolu, wielkim i oryginalnym z resztkami najpotężniejszych i najbardziej starożytnych cywilizacji, nie uniknęlibyśmy wpływów Greków, ludzi o wiele bardziej subtelnych niż nieokrzesani Niemcy, ludzi mających więcej wspólnego z nami niż zupełnie niepodobni do nas Niemcy... Jednym słowem oni opanowaliby Rosję politycznie, natychmiast by ją sprowadzili na jakąś nową azjatycką drogę, w ślepy zaułek - tego z pewnością nie zniosłaby ówczesna Rosja. Ruska narodowa autentyczność zostałaby zahamowana w swoim rozwoju. Mocny Wielkorus pozostałby na swojej mrocznej, śnieżnej Północy, służąc jako surowiec dla odnowionego Konstantynopola... (...) Teraz Rosja rozumie, że Carogród może być rosyjski, już nie jako stolica Rosji i nie jako stolica wszystkich 
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Słowian, jak marzą niektórzy. (...) Konstantynopol powinien należeć do niej ze względu na jej misję przewodniczki prawosławia, jego opiekunki i obrończyni157.

157 <t>. AocToeBCKHfi, op. cit., s. 238.

Początkowo „projekt grecki” powstawał przy milczącym uznaniu pierwszeństwa Drugiego Rzymu, Dostojewski natomiast powrócił do idei Trzeciego Rzymu, idei głoszącej, że naród i Kościół rosyjski jest jedyną ostoją Prawosławia. Możemy postawić pytanie, dlaczego tak ważne jest dla Dostojewskiego powiązanie projektu bałkańskiego z ideą Trzeciego Rzymu, dlaczego pisarz nie odwołuje się do idei chrześcijańskiego cesarstwa Aleksego Michajłowicza? W koncepcji Aleksego Michajłowicza i Nikona, o czym była mowa wyżej, rosyjskie prawosławie zostało pozbawione swojej unikalności. Według Dostojewskiego porażka w realizacji „projektu greckiego”, który utożsamiał z politycznym opanowaniem Konstantynopola za czasów Aleksego Michajłowicza, dała Rosji możliwość uniknięcia wpływów greckich i zachowania tożsamości narodowej. Dopiero w XIX wieku zaistniała możliwość przyłączenia Konstantynopola bez ryzyka utraty własnej autentyczności, bez ryzyka utraty tradycji Trzeciego Rzymu.Pisarza nurtował także rozłam spowodowany reformami Piotra, rozłam między wyższą, kosmopolityczną warstwą szlachecką a ludem wiernym tradycji Świętej Rusi. Dostojewski widział jednak nie tylko negatywne skutki reform, europeizacja Piotra miała także pozytywne efekty. Poczucie wyjątkowości, lęk przed zanieczyszczeniem autentycznego chrześcijaństwa doprowadziły Ruś Moskiewską do zamknięcia i izolacji od świata. Ewangelia jest prawdą dla wszystkich, więc ukrywanie prawdy równocześnie jest jej fałszowaniem. Właśnie ten izolacjonizm został rozbity przez Piotra, otwierając rosyjski naród na Europę, a Europę na prawosławie Trzeciego Rzymu.Dla Dostojewskiego było niezwykle ważne, że idea Trzeciego Rzymu z jednej strony była głęboko narodowa, związana z poczuciem wyjątkowej roli, jaką miał odegrać naród rosyjski w historii, z drugiej strony była maksymalnie uniwersalna. Idea rosyjska była ideą chrześcijańską, jej celem było przechowanie i udostępnienie chrześcijańskiego światła całemu światu, a rozwiązanie kwestii bałkańskiej miało być zapowiedzią tej przyszłej, uniwersalnej misji. W „czynie prawosławnym” przejawia się działanie narodu jako całości, zostają zniesione antagonizmy targające narodem od reform Piotra, jednostkowy czyn narodowy dzięki charakterowi chrześcijańskiemu nabiera znaczenia uniwersalnego: podnosi ideę rosyjską do wymiaru ogólnoludzkiego. Działanie religijne narodu rosyjskiego miało przyczynić się zarówno do odnowy jego samego jak i odnowy ludzkości. Bierdiajew słusznie zauważył, że u Dostojewskiego mamy do czynienia z myśleniem, iż wiara prawosławna jest tylko rosyjską, nierosyjska wiara nie jest prawosławną. Chrześcijański uniwersalizm został zredukowany zatem 
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do narodowego ekskluzywizmu i odwrotnie - narodowy ekskluzywizm został podniesiony do rangi uniwersalnego158.

158 H. Бердяев, Истоки и смысл русского коммунизма, [on-line:] http://www.vehi.net/ berdyaev/istoki/index.html.159 Centralna idea słowianofilów to idea komunii: to jest więzi z całością, idea, że aby nie zbłądzić w działalności reformatorskiej, należy zachować żywy kontakt z całym ciałem Kościoła. Te idee można znaleźć też w myśli Móhlera. „Podstawową ideą Móhlera jest to, że życie wiary nawet jako życie poznania jest w nas dziełem Ducha Świętego. Otóż Duch Święty jest duchem miłości i komunii braterskiej. (...) Jego działanie nie polega na oświecaniu tego lub owego: polega na ożywianiu i urzeczywistnianiu Ciała Chrystusowego. (...) Działa On we wzajemnej miłości wiernych jako Duch miłości i braterskiej wspólnoty. (...) Wierny, będąc cząstką organicznej całości, unika niebezpieczeństwa kłamstwa tylko wtedy, gdy myśli i chce w duchu i sercu wszystkich. (...) Herezje rodzą się z dedukcji prowadzonych w jednym kierunku, wychodząc od zasady tradycji czy też wiedzy, zasady odizolowanej od całej reszty, zasady podniesionej do rangi prawdy absolutnej, zasady, z którą związano drogą rozumowania, konkluzje nie do pogodzenia z ogólną harmonią religii i nauczania tradycyjnego". Y. Congar, op. cit., s. 278.160 „Tymczasem, skoro istniał kler i prawa państwowe, następstwem tej podwójnej władzy był wieczny konflikt jurysdykcji; uniemożliwiający w państwach chrześcijańskich wszelką dobrą organizację; i nigdy nie było można poradzić sobie z tym, by wiedzieć, kogo trzeba słuchać: władcy czy księdza. (...) Królowie angielscy ustanowili się naczelnikami Kościoła; tak samo uczynili carowie; przez tytuł ten jednak stali się nie tyle panami, jak wykonawcami woli Kościoła; nabyli nie tyle prawo przeprowadzenia w nim zmian, ile władzę podtrzymywania go; nie są w nim prawodawcami, są jedynie książętami. W Anglii więc i w Rosji istnieją dwie władze, tak samo jak gdzie indziej. Ze wszystkich chrześcijańskich autorów, jedyny filozof Hobbes spostrzegł wyraźnie i zło, i lekarstwo, odważył się zaproponować zjednoczenie 

Dla słowianofilów tylko naród, który uświadamia sobie siebie jest naprawdę narodem. A to samouświadomienie ma miejsce przede wszystkim w religii, w Kościele. Zatem w religii naród konstytuuje się jako indywidualność. Zachodnioeuropejskie narody są chrześcijańskie, ale zachodnie chrześcijaństwo jest podzielone - katolicyzm i protestantyzm, zdaniem słowianofilów akcentują tylko jeden jakiś „element" chrześcijaństwa (a tym samym część dominuje nad całością), co zakłada i warunkuje rzeczywistą supremacją tego elementu w ich życiu historycznym. W konsekwencji tylko prawosławie jest pewnym „scaleniem-syntezą", autentyczną Prawdą159. Dopiero w prawosławiu naród osiąga autentycznie całościowe uświadomienie siebie jako chrześcijańskiego narodu, w prawosławiu naród zna siebie w swojej prawdzie. A więc tylko dzięki prawosławiu konstytuuje się samoświadomość narodowa, rozumiana jako świadomość chrześcijańskiego powołania.Słowianofile nie dokonali jednak przejścia od teologii do polityki, ponieważ takie przejście oznaczałoby jednocześnie negację Kościoła na rzecz państwa. To rewolucja francuska uświadomiła, że państwo zawsze pretenduje do tego, by zrealizować własną rewolucyjną religię, która bądź przeciwstawia się chrześcijaństwu, bądź pseudourzeczywistnia dążenia i ideały chrześcijańskie: rewolucja francuska odsłania autentyczną istotę państwa160.

http://www.vehi.net/
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Dostojewski jednakże wykonuje ten wydawałoby się „niemożliwy” krok. Naród w całościowym działaniu, które może być tylko działaniem religijnym, rozpoznaje państwo jako własny wytwór. Tylko w chrześcijaństwie jest możliwa autentyczna wolność, która implikuje uznanie odpowiedzialności za własne czyny. Państwo u Dostojewskiego, nie jest bytem samoistnym jest tylko tworem narodu, stworzone dla narodu. Naród w chrześcijańskim wolnym czynie, o którym pisał Dostojewski, konsoliduje się jako integralny i całościowy, i w ten sposób przezwycięża podziały wewnętrzne. Ten akt konsolidacji, będąc chrześcijańskim, służy nie tyle narodowemu egoizmowi, ile dotyczy losów całej ludzkości. W tym wolnym akcie, zostaje przezwyciężone wyalienowanie i obcość państwa, ono zostaje rozpoznane jako własny wytwór, a nie coś narzucone odgórnie, tym samym państwo zaczyna partycypować w uniwersalnym (chrześcijańskim) czynie narodowym.Właśnie prawosławie, głęboka wiara narodu rosyjskiego, mają spowodować, że pojawi się możliwość nie tylko odbudowy narodu rosyjskiego, lecz również przywrócenia mu jego głównej roli państwotwórczej. Jeżeli u Tiutczewa dominującą ideą była idea Chrześcijańskiego Imperium, to Dostojewski próbował wskrzesić ideę Trzeciego Rzymu, odkryć ten uniwersalny potencjał, który w sobie zakładała.

3. Religijna synteza Sołowjowa

Włodzimierz Sołowjow dokonał swoistej syntezy chrześcijańskiego imperium i chrześcijańskiego narodu. W jego ujęciu imperium pozbyło się wszelkich złudzeń narodowych i zaczęło istnieć w czystej formie. Zdaniem Konstantina Moczulskiego:Wiarę w narodowy mesjanizm Rosji autor Teokracji otrzymał w spadku od słowia- nofilów, dokonał tylko drobnych zmian, w miejsce prawosławia postawił samodzierżawie, a w miejsce Kościoła imperium. Przez wiele lat bezlitośnie demaskował nacjonalizm słowianofilów i zadał mu cios ostateczny, a przy tym, w jego systemie teokratycznym w pełni zatryumfował nacjonalizm. Spośród wszystkich państw tylko Rosja jest powołana do budowy teokracji, a to oznacza, że Imperium Rosyjskiemu jest sądzone panowanie, bogactwo i sława. Zaczął od wezwania Rosji do pokory, skończył obietnicą jej dyktatury nad całym światem. Na tym polega ironia losu u Sołowjowa, żaden słowianofil nawet w najbardziej zuchwałych marzeniach nie dochodził do takiej pychy narodowej161.
obydwu głów orła i sprowadzenie wszystkiego do jedności politycznej, bez której nigdy ani państwo, ani rząd nie będą dobrze zorganizowane". J. Rousseau, op. cit., s. 212-213.161 К. Мочульский, Владимир Соловьев. Жизнь и учение, [on-line:] http://www.vehi.net/ mochulsky/soloviev/index.html.

http://www.vehi.net/
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Sołowjow rzeczywiście był piewcą Imperium Rosyjskiego, ale jego dzieła nie można nazwać „tryumfem nacjonalizmu", w jego systemie zatryumfowała idea teokratycznego cesarstwa i tym samym zadał on ostateczny cios rosyjskiemu nacjonalizmowi. Celem Sołowjowa było ugruntowanie idei zjednoczenia Kościołów i w tej perspektywie akcentował negatywne skutki „bizantynizmu”. Drugi Rzym padł, a władza przeszła do Trzeciego Rzymu. Czy Trzeci Rzym powinien być tylko powtórzeniem Bizancjum, żeby upaść tak jak ono, czy powinien być czymś zupełnie nowym? Dzięki reformom Piotra Rosja przestała być tylko wschodnim mocarstwem i otworzyła się na Europę, została włączona w nurt historii Europy i świata, dzięki temu możliwe stało się połączenie obu Rzymów na gruncie rosyjskim. Chociaż reformy Piotra miały charakter zewnętrzny i formalny, to jednak wytyczyły drogę zjednoczenia z Zachodem. Pomimo tego, że Zachodni Rzym jest wrogo nastawiony do Rosji, widząc w niej dziedziczkę Drugiego Rzymu, to zadaniem Rosji jest pokazanie, że nie jest ona tylko przedstawicielem Wschodu, ale faktycznie Trzecim Rzymem, czyli syntezą dwóch poprzednich. W przeszłości dwa Rzymy, Pierwszy i Drugi, były zjednoczone i krzewiły chrześcijaństwo. Wschód i Zachód nie wykluczały się wtedy nawzajem, ale dopełniały. Głównym celem chrześcijaństwa jest zakończenie tego sporu i podziału, powinien tego dokonać chrześcijański i prawosławny kraj, który nie uczestniczył w schizmie - Rosja.Podział Kościołów i koncentracja Kościoła bizantyjskiego tylko na pierwiastku Boskim pozbawiły go wymiaru społecznego i politycznego. Ta obojętność w stosunku do wszystkiego co ludzkie nie tylko doprowadziła do utraty zewnętrznej niezależności na rzecz Imperium Osmańskiego, lecz zdeformowała samą treść religijną. Ograniczyła pierwiastek Boski tylko do tradycji bizantyjskiej, która tym samym zajęła miejsce chrześcijańskiej tradycji powszechnej. Rosja przejęła z Bizancjum nie tylko chrześcijaństwo, lecz i „bizantynizm” rozumiany przez Sołowjowa jako skażenie uniwersalnej tradycji chrześcijańskiej przez tradycję lokalną. Odziedziczyła nie tylko wielkość Bizancjum, lecz także te cechy, które doprowadziły do jego upadku: pogańską ideę państwa absolutnego, cezaropapizm itd. Oba Rzymy upadły z powodu sprzeczności między ideą państwa absolutnego i podporządkowaniem Kościoła państwu, a prawdą chrześcijańską, zgodnie z którą władza państwowa jest tylko delegacją absolutnej władzy Chrystusowej. Podporządkowanie Kościoła państwu zaowocowało odejściem od uniwersalnej tradycji chrześcijaństwa, rezygnacją z ponadnarodowej, uniwersalnej idei na rzecz lokalnego nacjonalizmu162.

162 Do koncepcji Sołowjowa nawiązywał Gieorgij Fłorowski. Dla niego Trzeci Rzym nie kontynuuje Drugiego, ale go podmienia, stara się powtórzyć Bizancjum. Uprawomocnia swoje istnienie nie dzięki tradycji, lecz postawieniu siebie zamiast, lub ponad Bizancjum. Wynika stąd niebezpieczeństwo podmiany historycznej, uniwersalnej tradycji kościelnej miejscową i lokalną. Przeciwstawienie pierwiastków narodowego i uniwersalnego u Fłorowskiego nie wychodzi poza granice rosyjskiej myśli teologicznej, dopiero u Bierdiajewa nabiera charakteru politycznego, staje się zasadniczą ideą przy analizie źródeł rosyjskiego komunizmu.
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Grzegorz Przebinda zauważa:Polityczna koncepcja „Moskwy - Trzeciego Rzymu” dla Sołowjowa była jedynie konsekwentną kontynuacją procesu nacjonalizacji chrześcijaństwa. To samo uczucie politycznej i narodowej dumy, z jakim Grecy patrzyli na zdobyty przez barbarzyńców „pierwszy Rzym", pojawiło się w świadomości Rusi Moskiewskiej, gdy udało się jej pokonać tego samego islamskiego wroga, który ujarzmił Bizancjum. Chrześcijaństwo, jakie Ruś otrzymała z Konstantynopola, było „mieszaniną” wiecznych i istotnych form Kościoła z formami czasowymi i przypadkowymi, powszechnej tradycji z lokalną. Ten fakt znalazł swe fatalne odzwierciedlenie w religijnym życiu Rusi, a przede wszystkim w lokalnej siedemnastowiecznej schizmie. W sporze pomiędzy staroobrzędowcami (Awwakum) a Kościołem Nikona żadna ze stron nie miała, jak twierdził myśliciel, ponadhistorycznej racji - obydwie broniły lokalnych (narodowych) form chrześcijaństwa. Patriarcha Nikon za uniwersalną istotę prawosławia uznał „literę grecką”, podczas gdy starowierzy ubóstwiali „literę rosyjską". Tymczasem Sołowjow uważał, że w Kościele nie ma miejsca dla nacjonalizmu: „(...) cała chrześcijańska ludzkość tworzy z siebie jeden różnorodny i we wszystkich swoich częściach solidarny organizm. A ponieważ ludzkość składa się z plemion i narodów, to owe plemiona i narody stają się wielkimi organami powszechnego organizmu, w którego ogólnym życiu każdy organ znajduje swoje miejsce również dla swojego konkretnego istnienia, dopełniając sobą wszystkie inne organy i będąc przez nie dopełnianym”163.

163 G. Przebinda, op. cit., s. 295. „Uważał [Sołowjow] jednak, zgodnie ze swą ogólną koncepcją relacji między narodem a ludzkością, że nacjonalizm nie jest dla wielkiego państwa, a tym bardziej dla imperium, wystarczającą legitymizacją moralną. Jako naród chrześcijański, pragnący być narodem wielkim, dążący do zjednoczenia Słowian i do decydującego wpływu w polityce światowej, Rosjanie powinni zdobyć dla swego państwa legitymizację uniwersa- listyczną. Powinni zatem podjąć misję jednoczycielską obu uniwersalistycznych imperiów rzymskich - wschodniego i zachodniego, oraz definitywnie przezwyciężyć historyczny spór Wschodu z Zachodem". A. Walicki, op. cit., s. 545164 H. U. von Balthasar, Modele teologiczne, cz. 2: Od Dantego do Pegny, tł. E. Marszał, J. Zakrzewski, Kraków 2008, s. 289, Chwała. Estetyka Teologiczna/Hans Urs von Balthasar, t. 2.

Katolicki teolog Hans Urs von Balthasar napisał:Gdy ten młody słowianofil przygląda się owemu heglowskiemu prawu, spadają mu łuski z oczu. Również najwięksi przedstawiciele tego kierunku, tacy jak Chomiakow, Kiriejewski, Aksakow, nie potrafią przekroczyć ograniczenia narodowościowego i chcąc nie chcąc czują się zmuszeni do narzucenia tego ograniczenia chrześcijaństwu prawosławnemu. Swym zarówno systematycznym, jak i historycznym uniwersalizmem myśl heglowska oddała chrześcijaństwu, a przede wszystkim chrześcijaństwu wschodniemu, nieocenioną przysługę, rozsadzając jego powiązania narodowe i powodując skupienie jego uwagi na sobie samym164.W jaki zatem sposób Sołowjow dokonał swego rodzaju heglowskiej syntezy, i odsłonił ogólny sens rozwoju świata? Mamy u niego do czynienia z uniwersal
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nym sposobem myślenia, podobnie jak u Hegla, jednak w miejsce protestanckiej „dialektyki” - która przekraczając każdą skończoną formę, dociera do Ducha Absolutnego - u Sołowjowa integracja wszystkich częściowych punktów widzenia urzeczywistnia się w wydarzeniu Wcielenia. Mikołaj Łosski zauważa:Nauka o Bogoczłowieczeństwie jako źródle odrodzenia świata została wykorzystana przez Sołowjowa dla wytłumaczenia historii ludzkości i problemów życia społecznego165.

165 M. Łosski, op. cit., s. 118.166 В. Соловьев, Великий спор и Христианская политика, [w:] idem, Собрание сочинений, т. 4, Санкт-Петербург 1873-1900, s. 105.

Chrystologia Sołowjowa osiąga swój szczyt w myśli, że realizacja Bogoczło- wieczeństwa Chrystusa opiera się na wzajemnej ofierze: zarówno Boga w człowieku, jak człowieka w Bogu. Samoograniczenie Bóstwa w Chrystusie wyzwala jego człowieczeństwo, pozwalając woli naturalnej wyrzec się dobrowolnie siebie na rzecz boskiego pierwiastka - nie jako zewnętrznej mocy (takie samowyrze- czenie nie byłoby aktem wolnej woli], lecz jako dobra wewnętrznego i w ten sposób rzeczywiście to dobro uzyskać. W Chrystusie zostało dane człowiekowi nowe prawo, według którego tylko ten zachowuje swą duszę, kto ją traci (jako odrębną, ograniczoną, ziemską). W ten sposób odzyskuje on nie tylko samego siebie w Chrystusie, a w tym w Bogu, ale sam zyskuje wszechjedność należącą i do Boga, i do świata, co oznacza, że poświęcił się dziełu zbawienia, tworzącemu się Królestwu Bożemu, którym jest Kościół. Chodzi więc o to, aby ludzkość została zintegrowana w Kościele, ażeby mieć w nim udział w kształcie bosko-ludzkiej uniwersalności. Założony przez Chrystusa Kościół jest miejscem obecności ostatecznej rzeczywistości.Sołowjow podkreślał dynamiczny charakter Kościoła. Kościół nie jest doskonałym, ale stającym się Królestwem Bożym. Przed myślicielem stanęło zadanie ekumenicznego pojednania wyobcowanych i wrogich sobie Kościołów, zjednoczenie Wschodu i Zachodu, zjednoczenie rozdzielonych chrześcijan, dzięki czemu „wschodni pierwiastek - pasywne oddanie boskości, i zachodni - aktywne działanie ludzkie, znajdą swoją jedność i swoją prawdę w wolnym służeniu wszystkich ludzkich sił boskiej prawdzie”166.Czym jest służenie „wszystkich ludzkich sił” Boskiej prawdzie, Sołowjow wyjaśniał w wyznaniu wiary wobec Kościoła rzymskiego:Cały świat, pełen sił i życzeń, a przecież bez jasnej świadomości swego losu, puka do drzwi historii świata. Jakież słowo wypowiecie narody słowa? Waszym słowem jest wolna, powszechna teokracja, prawdziwa solidarność wszystkich narodów i wszystkich klas, chrześcijaństwo urzeczywistnione w życiu społecznym, schrystia- 
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nizowana polityka, wolność dla wszystkich uciśnionych, ochrona wszystkich słabych, sprawiedliwość społeczna i pokój chrześcijański...167 168

167 H. U. von Balthasar, op. cit., s. 339.168 В. Соловьев, Великий спор..., s. 26.
169 Ibidem, s. 50. „Wschód i Zachód, które odnalazły w chrześcijaństwie swą najwyższą prawdę, wniosły zarazem do nowej historii szafarz swej dawnej jednostronności. Bizancjum wykształciło monastyczno-kontemplacyjny typ chrześcijaństwa, ale sferę ziemską pozostawiło do wyłącznej dyspozycji władzy politycznej - konsekwencją był tu dualizm pustelni chrześcijańskiej i ąosi-chrześcijańskiego świata. Chrześcijański Rzym natomiast całą swą energię skierował na umacnianie ziemskiej organizacji Kościoła, która - zamiast pozostawać środkiem dla urzeczywistnienia Królestwa Bożego - stawała się celem historii duchowej. Kontemplacyjny chrześcijański Wschód grzeszył tym, że zapomniał o sferze praktycznej, praktyczny zaś Zachód uznał ową sferę za nadrzędny cel swej działalności. Jednak główne nieszczęście historii polegało na tym, iż w ludziach tamtych czasów zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie za mało było miłości chrześcijańskiej: ‘Przy osłabieniu miłości zanikło wzajemne zrozumienie, możliwość poznania i prawidłowej oceny swoich względnych zalet i słabości, a konsekwentnie zanikła możliwość pomocy i wzajemnego dopełnienia, która zachowałaby całość Kościoła powszechnego’. Schizma była dla Sołowjowa rezultatem starego kulturowo-politycznego antagonizmu pomiędzy Wschodem i Zachodem". G. Przebinda, op. cit., s. 293.

Ludzkość po wydarzeniu Wcielenia jest żywym Bogoludzkim ciałem, czyli powszechnym Kościołem chrześcijańskim, który jest syntezą wschodniej i zachodniej kultury. Jeżeli Wschód koncentrował się na Boskim pierwiastku, zapominając o elemencie ludzkim, pielęgnował ideę „nieludzkiego Boga", to po przeciwnej stronie stoi Zachód z „bezbożnym człowiekiem”.Zachód odczuł - piszę Sołowjow - że poszukiwany przez niego doskonały człowiek nie może istnieć sam z siebie, a tylko w wewnętrznym zjednoczeniu z doskonałym Bogiem. Wschód odczuł, że doskonały Bóg może objawić swoją doskonałość tylko w doskonałym człowieku166.
Jeżeli Kościół prawosławny skupił się na wymiarze kontemplacyjnym i Boskim, zapominając o ludzkim wymiarze historii, to Kościół zachodni zagubił element Boski w ludzkim.Ta upragniona równowaga Bogoczłowieczeństwa, leżąca w fundamencie samego Kościoła, w dalszej jej historii, została naruszona przez ludzkość w obu kierunkach - przez Wschód w stronę nieruchomego, Boskiego pierwiastka Kościoła. Przez Zachód w stronę pierwiastka ludzkiego, w jego dwóch wymiarach - na początku w imię władzy (papizm), następnie w imię wolności (protestantyzm)169.
Odejście od synergetycznego zjednoczenia pierwiastków Boskiego i ludzkiego w historii doprowadziło do kryzysu Wschodu i Zachodu. Bizancjum, według
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Sołowjowa, charakteryzowało się pęknięciem między wiarą chrześcijańską a pierwiastkiem pogańskim, który kształtował życie społeczne, charakteryzowało się zachwianiem równowagi między pierwiastkiem Boskim i ludzkim:W taki oto sposób cały ludzki wymiar wschodniego chrześcijaństwa okazał się oddzielony od Boskiego wymiaru prawdy Chrystusa, słusznie więc to niechrześcijańskie życie dostało się pod wpływ żywiołu antychrześcijańskiego. Wschodni chrześcijanie utracili to, w czym grzeszyli, w czym nie byli chrześcijanami - niezależność życia politycznego i społecznego. Zachowali jednak to, czego strzegli i w czym nie grzeszyli - autentyczną wiarę i świętość Kościoła Bożego170.

170 В. Соловьев, Великий спор..., s. 43.171 Idem, Национальный вопрос в России, [w:] idem Собрание сочинений, т. 5, Санкт- -Петербург 1873-1900, s. II.172 „Utopią Sołowjowa była idea zjednoczenia Kościołów chrześcijańskich i ustanowienia na ziemi teokratycznego Królestwa Bożego. W imię tej idei filozof zwalczał wszelki nacjonalizm, odżegnywał się od słowianofilskiej idealizacji prawosławia, potępiał prześladowania mniejszości narodowych i religijnych (z jego artykułów na te tematy, opublikowanych w 'Gońcu Europy’, powstała dwutomowa książka Problem narodowy w Rosji). (...) Spełnieniem ziemskich przeznaczeń ludzkości miało być jej duchowe zjednoczenie pod władzą papieża i zjednoczenie polityczne pod władzą cesarza Rosji. Dla tej idei Sołowjow usiłował pozyskać chorwackiego 

Myśliciel uważał Kościół za ostateczny cel dążeń ludzkości, natomiast celem polityki chrześcijańskiej czynił zjednoczenie Wschodu i Zachodu, zjednoczenie rozdzielonych chrześcijan, a tym samym stworzenie kultury Bogoludzkiej. So- łowjow, zastanawiając się nad chrześcijańską polityką pisał:(...) zło i podziały są faktem, ale celem jest Królestwo Boże i dla realizacji tego celu koniecznym jest, żeby naród zrezygnował z egoizmu, przezwyciężył naturalną ograniczoność, wyszedł z odosobnienia. Naród powinien przyznać, czym jest w istocie, czyli częścią wszechświata, powinien uznać swoją solidarność ze wszystkimi innymi żywymi częściami tej całości, solidarność w wyższych ogólnoludzkich interesach i służyć nie sobie, lecz tym interesom na miarę swoich narodowych sił i charakteru (...) W życiu narodu, jak i odrębnej jednostki znajdujemy powolny rozwój moralnej świadomości. W przeszłości naród rosyjski dokonał dwóch aktów samopoświęcenia 
(samootrieczenia): wezwanie Waregów i reformy Piotra. Oba te wielkie wydarzenia odnosiły się do sfery materialnego porządku państwa i kultury zewnętrznej, miały znaczenie jedynie przygotowawcze, ale decydujący, w pełni świadomy i wolny akt narodowego samopoświęcenia jeszcze nie został osiągnięty171.
Z chrześcijańskiego punktu widzenia, zdaniem myśliciela, konkretny naród wart jest tyle, na ile przyczynia się do przybliżenia Królestwa Bożego. Sam Kościół w aspekcie ludzkim jest nie tylko zgromadzeniem wiernych, lecz także braterskim związkiem narodów przemienionej ludzkości172. Idea chrześcijańska 
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to doskonałe Bogoczłowieczeństwo, czyli wewnętrzny i zewnętrzny związek, duchowe i materialne zjednoczenie tego, co ludzkie z pełnią Bóstwa przez Chrystusa w Kościele. A zatem celem narodu nie jest on sam (egoizm narodowy), ale przede wszystkim wyższy cel religijny, któremu służąc, naród służy wszystkim innym narodom. Tylko religijny wymiar działania pozwala uniknąć narodowego egoizmu i osiągnąć uniwersalizm bez kosmopolityzmu. Porównując naród do osoby, Sołowjow nawiązywał do słów Ewangelii: „Kto chce zachować swoje życie straci je, a kto straci swe życie z mego powodu ten je zachowa" [Łk 9, 24]. Takie ewangeliczne poświęcenie nie prowadzi do samozniszczenia, a jest tylko rezygnacją z egoizmu173. Określając istotę narodu jako Świętą Ruś, Sołowjow uważał, że naród wyraża się tylko w ewangelicznym działaniu, które, z jednej strony, jest głęboko narodowe, a z drugiej służy powszechnej sprawie chrześcijaństwa.

biskupa Strossmayera oraz - za jego pośrednictwem - papieża Leona XIII. Strossmayer, marzący o wszechsłowiańskiej jedności, darzył Sołowjowa wielką sympatią; papież uznał pomysły rosyjskiego filozofa za piękną ideę, ale dodawał przy tym, że urzeczywistnić ją mógłby tylko cud". A. Walicki, op. cit., s. 528.173 Andrzej Walicki zauważa: „Sołowjow uzasadniał tezę, że posłannictwo dziejowe Rosji związane jest najściślej ze zdolnością Rosjan do ‘narodowego samowyrzeczenia’ (nacjonalnoje 
samootrieczenije). Wielkość Rosji, dowodził myśliciel, polegała na tym, że w decydujących momentach swej historii naród rosyjski zawsze potrafił wznieść się ponad pogańską zasadę narodowości, wyrzekając się samego siebie dla wyższych celów, którym pragnął służyć. Pierwszym tego przykładem było 'przywołanie Waregów’, czyli dobrowolne podporządkowanie się obcej władzy, dzięki czemu powstało później potężne państwo. Drugim aktem narodowego samozaparcia były reformy Piotra: dobrowolne wyrzeczenie się narodowej ‘wyłączności’ w dziedzinie kultury, dzięki czemu powstała później wielka dziewiętnastowieczna kultura rosyjska. Trzecim heroicznym aktem samowyrzeczenia, którego domaga się od Rosji jej dziejowa misja, jest dobrowolne wyrzeczenie się narodowej wyłączności w sferze religijnej w celu pojednania’ się z Rzymem i zrealizowania wielkiego dzieła zjednoczenia Kościołów. Naród rosyjski bowiem (jak wyjaśniał filozof w innym artykule z tegoż roku) nie jest jedynie jednostką etnograficzną o określonych odrębnościach i materialnych interesach; jest to 'taki naród, który czuje, że powszechna sprawa boża wyższa jest ponad wszystkie odrębności i interesy, naród gotowy poświęcić się tej sprawie, naród teokratyczny z powołania swego i obowiązku'". Ibidem, s. 539.

Odnosząc się do kwestii bałkańskiej, myśliciel podkreślał, że to spór Pierwszego, zachodniego Rzymu z Drugim, wschodnim. Po reformach Piotra Wielkiego powstała nowa Rosja - skierowana w stronę Zachodu, uczestniczka europejskiej i światowej historii, co tylko wskazuje na fakt, że nie jest ona spadkobierczynią Bizancjum i że w sporze Wschodu i Zachodu nie powinna opowiadać się po żadnej ze stron, a powinna zająć pozycję pośrednika.Dzieło wyzwolenia bałkańskich chrześcijan, które dla Dostojewskiego było aktem łączącym rozbite warstwy narodu rosyjskiego i służącym prawosławnej odnowie Słowian, zostało poddane przez Sołowjowa w artykule 0 idei rosyjskiej miażdżącej krytyce:
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(...) autentyczna wielkość Rosji jest martwą literą dla fałszywych patriotów pragnących narzucić rosyjskiemu narodowi misję historyczną na swój wzór i w granicach swego rozumienia. Naszym powołaniem narodowym, ich zdaniem, jest coś, od czego nie ma nic bardziej prymitywnego i co zależy tylko od siły oręża - dobić umierające Imperium Otomańskie, potem zniszczyć monarchię Habsburgów i zamiast tych państw stworzyć wiele małych, narodowych, niezależnych państewek, które tylko czekają na uroczysty moment swojego wyzwolenia, żeby rzucić się jedno na drugie. Rzeczywiście Rosja musiała męczyć się i walczyć tysiące lat, stawać się chrześcijańską ze Świętym Włodzimierzem i europejską z Piotrem Wielkim, cały czas zajmując przy tym wyjątkowe miejsce między Wschodem i Zachodem, żeby w ostatecznym rozrachunku zostać narzędziem Wielkiej Idei Serbskiej, czy Wielkiej Idei Bułgarskiej174.

174 В. Соловьев, Русская идея, [on-line:] http://www.vehi.net/soloviev/russianidea.html.175 „Idea Bogoczłowieczeństwa pozwalała Sołowjowi przezwyciężyć dualizm Boga i świata, głoszony przez tradycyjną teologię chrześcijańską, chroniąc go zarazem przed popadnięciem w panteizm. ‘Wczłowieczenie Boga’ nie daje się pogodzić ani z konsekwentnym dualizmem, zakładającym absolutną transcendencję Boga, ani z panteistycznym immanentyzmem. Bóg jednak jest jednocześnie transcendentny i immanentny wobec świata, a ogniwem łączącym Boga z naturą, pośrednikiem między Bogiem a stworzeniem, formą, poprzez którą dokonuje się ‘przebóstwienie’ świata stworzonego, jest właśnie człowiek. Idee te, wiele zawdzięczające ‘pozytywnej filozofii’ Schellinga, miały odpowiedniki w religijnej filozofii polskiego romantyzmu, zwłaszcza w koncepcjach Cieszkowskiego, Krasińskiego i Trentowskiego. Myśliciele ci, podobnie jak Sołowjow, dążyli do pogodzenia transcendencji z immanencją, tak aby (mówiąc słowami Cieszkowskiego) ‘świat nie był bezbożny, a Bóg bezświatowy”’. A. Walicki, op. cit., s. 535.

W religijnej myśli Sołowjowa narody powinny przyczyniać się do powstania nowego społeczeństwa, nowej wspólnoty Bogoludzkiej175. Sołowjow miał nadzieję na przemienienie ludzkości dzięki teokracji, to znaczy na stworzenie sprawiedliwego państwa i sprawiedliwego porządku społecznego, które zrealizują ideały chrześcijańskie. Rosja miałaby służyć przyszłej teokracji, a nie przyczyniać się do wybuchu środkowoeuropejskich nacjonalizmów, a europejskie narody w imię tejże przyszłej, chrześcijańskiej teokracji powinny przezwyciężyć partykularne interesy. Dla myśliciela nie do przyjęcia był jakikolwiek narodowy egoizm, odrzucał on wszelki partykularyzm i wszystko, co mogłoby zagrażać przyszłej jedności.W odróżnieniu od Dostojewskiego, a podobnie jak Tiutczew, Sołowjow uniezależniał imperium chrześcijańskie od narodu, nadawał mu własną logikę istnienia w historii zbawienia.Imperium nie jest chrześcijańskie, dlatego że naród, który jest jego fundamentem, wyznaje idee prawosławia, albowiem jest zupełnie na odwrót - to naród uczestniczy w chrześcijańskiej historii zbawienia, ponieważ jest częścią imperium.To, co było na początku wielkim marzeniem o chrześcijańskim imperium kończy się „pogańską teokracją”. Sołowjow nadejście czasów ostatecznych, uzależnił już nie od Boga, czy od Kościoła, lecz wiązał z teokratycznym „pogańskim" 

http://www.vehi.net/soloviev/russianidea.html
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imperium. Przyjęto traktować teokratyczne marzenia myśliciela jako mało szkodliwe, religijne utopie, lecz czy rzeczywiście te teokratyczne marzenia były tylko rodzajem pobożnych życzeń?Realizacja utopii teokratycznej, co niejednokrotnie zostało już podkreślone, ma przezwyciężyć podziały między Wschodem i Zachodem, lecz przede wszystkim ma przezwyciężyć podziały istniejące w samym Imperium Rosyjskim. W myśli Dostojewskiego na pierwsze miejsce wysuwał się problem przezwyciężenia podziałów w narodzie, Sołowjow natomiast uważał tego rodzaju podziały za nieistotne, a przypisywanie im decydującej roli w życiu imperium za błędne. Historia narodu, jego zdaniem, ma znaczenie tylko wtedy, kiedy przyczynia się do realizacji idei teokratycznej - zjednoczenia Kościołów pod zwierzchnictwem papieża, a narodów pod berłem chrześcijańskiego cesarza176. Na poziomie Imperium Rosyjskiego teokratyczna idea jest interpretowana jako zjednoczenie pod władzą cara narodów wchodzących w skład tego imperium, a podstawowym dążeniem jest przezwyciężenie antagonizmów nurtujących państwo rosyjskie. Nie chodzi już o konflikt wewnątrz samego narodu rosyjskiego, lecz wewnątrz imperium; chodzi o konflikt, który nie pozwala zrealizować utopii teokratycznej - konflikt między narodem polskim i rosyjskim.

176 Leontjew zaproponował alternatywny w stosunku do wizji Sołowjowa wariant chrześcijańskiego imperium. Początkiem jego istnienia powinno być zdobycie Konstantynopola - w nowym imperium spotka się geniusz greckiego i słowiańskiego narodu. Rosyjscy Słowianie z wielu małych i skłóconych księstw stworzyliby zjednoczone i silne prawosławne państwo. Bizantyjscy Grecy znacznie wcześniej, niż „łacinnicy" wznieśli gmach chrześcijańskiej ortodoksji. Tam, gdzie Sołowjow proponuje powrót do Pierwszego Rzymu, Leontjew proponuje powrót do kulturowego i religijnego bogactwa Bizancjum. „Niech ci Rosjanie, tak państwo- twórczy i ci Grecy, tak oddani Kościołowi we własnej historii, wyciągną szczerze do siebie rękę w niespotykanej dotychczas ścisłej komunii! Niech to wydarzy się na tym samym Bosforze, o którym Napoleon mówił : ‘C'est l’Empire du monde!’, gdzie jak się wydaje Fourier chciał zbudować rezydencję Ogólnoświatowej Omniarchii..." To nowe imperim, według Leontjewa, stanie się fundamentem zjednoczenia chrześcijaństwa. „W ten sposób pojawią się dwie Rosje, nierozerwalnie złączone w osobie Cara: Rosja - imperium z nową stolicą administracyjną (w Kijowie) i Rosja - przewodnicząca Wielkiego Wschodniego Związku z nową kulturalną stolicą na Bosforze ". К. Леонтьев, Письма о восточных делах, [on-line:] http://knleontiev. narod.ru/texts/pisma_o_vostochnih.htm.

W myśli Dostojewskiego stanowienie się imperium chrześcijańskiego jest związane z przezwyciężeniem podziałów obecnych w narodzie rosyjskim; to akt wiary wymagający zaangażowania wszystkich członów narodu, który przywraca jedność samemu narodowi. Zjednoczenie narodowe nie ma niczego wspólnego z montażem różnych części w jeden sprawnie działający mechanizm drogą porozumień i kompromisów, jest natomiast osiągane, kiedy cały naród zrywa się do wspólnego dzieła - dzieła religijnego, dzieła miłosierdzia dla ciemiężonych prawosławnych braci.

http://knleontiev
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Dla Solowjowa stanowienie się imperium chrześcijańskiego jest związane nie tyle z przezwyciężeniem narodowych, uwarunkowanych historycznie różnic, lecz z przezwyciężeniem podziałów związanych z życiem imperium. To nie naród osiąga jedność, to imperium Piotra w nowym, chrześcijańskim wcieleniu osiąga całościowość. Jak zatem Solowjow widzi tę drogę do jedności?W artykule Żydowstwo i problem chrześcijański myśliciel podkreślał, że nowa imperialna synteza nie może zostać osiągnięta drogą negacji polskości i totalnej rusyfikacji narodu polskiego. Naród polski posiada bogatą historię, kulturę, a nawet przewyższa naród rosyjski w działalności intelektualnej i kulturalnej. Polityka Rosji w stosunku do Polski jest według Sołowjowa jednym z największych i najbardziej dotkliwych dla sumienia narodowego przestępstw imperium. Podważa wszystkie piękne deklaracje o szczególnej roli Rosji w dziele wyzwolenia Słowian, o szczególnej opiece Imperium Rosyjskiego roztoczonej nad ciemiężonymi współplemieńcami. Porażka Rosji na Bałkanach, fakt, że Konstantynopol pozostał turecki, świadczy - zdaniem myśliciela - o tym, że Opatrzność powstrzymała Rosję, która, głosząc wspaniałe hasła obrony Słowian, kontynuowała dzieło niszczenia Polski. Zdaje się, że wśród Rosjan nie było bardziej autentycznego głosu w obronie polskiej państwowości. Należy zastanowić się, co w Polsce przyciągało Sołowjowa, dlaczego ten kraj był dla niego na tyle ważny, że od polityki Rosji w Królestwie Polskim uzależnia sukces misji bałkańskiej.Naród polski, podobnie jak i rosyjski zachował, zdaniem myśliciela, ideę chrześcijańskiej teokracji. W przypadku polskim polega ona na podtrzymaniu teokratycznej idei Rzymu, a w przypadku Rosji na podtrzymaniu teokratycznej tradycji Bizancjum177. Zjednoczenie Stolicy Apostolskiej i chrześcijańskiego cesarza jest powrotem do uniwersalnego chrześcijańskiego imperium i uniwersalnego Kościoła katolickiego.

177 „Szczególną ważność przypisywał Sołowjow kwestii żydowskiej i kwestii polskiej. W rozprawie Żydowstwo i problem chrześcijański (1884) ukazał kwestię żydowską na tle ogólnego kryzysu cywilizacji europejskiej, w ścisłym powiązaniu z kwestią polską i mesjanistycznym powołaniem Rosji. Dwa największe narody słowiańskie, Rosjanie i Polacy, przedstawione zostały przez Sołowjowa jako rezerwowe siły Opatrzności, mającej wyprowadzić Europę ze stanu upadku spowodowanego przez powszechną sekularyzację; Żydzi zaś klasyczny naród mesjanistycznej nadziei, mogą pomóc im w budowaniu wspólnego imperium, realizującego uzdrowieńczy ideał ‘swobodnej teokracji’. Te trzy narody - Żydzi, Polacy i Rosjanie - są bowiem narodami teokratycznymi, jedynymi, które nie porzuciły mesjanistycznej nadziei, że prawda ich wiary urzeczywistni się kiedyś w instytucjach politycznych i społecznych. Fakt, że większość Polaków, wraz z większością ortodoksyjnych Żydów, znalazła się po rozbiorach Rzeczpospolitej w obrębie Cesarstwa Rosyjskiego, nabierał w tej perspektywie olbrzymiego prowidencjalnego znaczenia, rzucającego nieoczekiwane światło na sens dziejów Rosji". A. Walicki op. cit., s. 540. „Poglądy Sołowjowa na problem polski i żydowski były nie tylko wizją przyszłości. Były również częścią ogólnego projektu likwidacji napięć społeczno-politycznych związanych z aktualnym stanem kwestii narodowej w Rosji”. Ibidem, s. 541.
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Oba narody przedstawiające sobą dwa przeciwstawne bieguny wśród Słowian jeszcze nie wyrzekły się idei chrześcijańskiej teokracji, światli ludzie w Polsce, jak i cała masa prostego, polskiego narodu zostają gorliwymi katolikami i gorąco podtrzymują teo- kratyczną ideę Rzymu. Światli ludzie w Rosji i cała masa rosyjskiego narodu pozostają wiernymi wschodniemu prawosławiu i trzymają się teokratycznej tradycji Bizancjum. Wśród tych dwóch religijnych nacji mających każda swoją szczególną teokratyczną ideę historia wcisnęła trzeci religijny naród, który także posiada oryginalną teokratyczną ideę - naród izraelski. Czy jest przypadkiem, czy ten zewnętrzny związek trzech teokratycznych narodów przygotowuje ich duchowe zjednoczenie w jednej wszechogarniającej teokratycznej idei, nie bacząc na dzielącą je dotychczas wrogość? Rozstrzygnięcie tej kwestii zależy od tego, jak odnoszą się do siebie nawzajem te teokratyczne idee, nosicielami których są te trzy narody. Czy te idee wykluczają się wzajemnie, czy przeciwnie, uzupełniają się170.

170 В. Соловьев, Еврейство и христианский вопрос, [on-line:] http://www.vehi.net/ soloviev/solovevr.html.

Oczekiwane zjednoczenie Kościołów i zjednoczenie narodów zostanie osiągnięte na drodze porozumienia między dwoma walczącymi narodami - rosyjskim i polskim. Myśliciel wspomniał także o trzecim „teokratycznym” narodzie, o narodzie izraelskim. Teokratyczna idea Sołowjowa powinna zatem nie tylko zjednoczyć naród katolicki i prawosławny, co jest zrozumiałe w chrześcijańskiej Europie, lecz także naród izraelski; pozwala ona nie tylko przezwyciężyć antagonizmy polsko-rosyjskie, lecz także wpisać naród żydowski w odnowione chrześcijańskie uniwersum.Polska, straciwszy niezależność, nie straciła idei narodowej, która jest przede wszystkim ideą katolicką. Kościół katolicki, zdaniem myśliciela, jako jedyny spośród Kościołów chrześcijańskich zachował niezależność od państwa. Uniwersalizm Kościoła prawosławnego gubi się w mnogości lokalnych Kościołów narodowych, co nieuchronnie prowadzi do podporządkowania Kościoła interesom narodowym, a wzrost niezależności narodowej odbywa się kosztem niezależności Kościoła lokalnego. Zmusza to prawosławny Wschód do poszukiwania jakiegoś niezależnego, zewnętrznego centrum. Prawosławny Wschód potrzebuje papieża, który z kolei potrzebuje obrony ze strony chrześcijańskiego cesarza. Zjednoczenie prawosławia z katolicyzmem ma umocnić Kościół wschodni, a na Zachodzie ma odnowić idee chrześcijańskiej państwowości. Polacy mogą pełnić rolę pośredników: będąc pod władzą chrześcijańskiego cara i pod duchowym zwierzchnictwem Rzymu, są siłą rzeczy przeznaczeni do budowy nowej teokracji. Polacy, zdaniem Sołowjowa, jako jedyny naród słowiański i katolicki, ma odegrać ważną historyczną rolę - pomóc w zjednoczeniu katolicyzmu i prawosławia, Rzymu i chrześcijańskiego cesarza. Powołaniem narodu polskiego jest rozpoczęcie nowego rozdziału w historii chrześcijańskiej teokracji.

http://www.vehi.net/
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Charakteryzując naród rosyjski, myśliciel wyliczał jego cechy charakterystyczne: soborowość, obszczinę, klasztory i chrześcijańskiego cara. Wschód cechuje pasywność, nastawienie kontemplacyjne, brak aktywności w świecie. Wiara jednak to nie tylko kontemplacja, to aktywna walka o realizację chrześcijańskich ideałów. Myśliciel podkreślał pasywny charakter prawosławia i jego uzależnienie od władzy carskiej. Chrześcijański cesarz zapewnia Kościołowi obronę przed ateistycznym żywiołem, prawosławiu brakuje jednak duchowego autorytetu, który byłby niezależny zarówno od władzy, jak i opinii społecznej, i na tyle silny, żeby mieć aktywny wpływ na kształt polityki. Te niedostatki w organizacji życia Kościoła rosyjskiego, przede wszystkim brak niezależnego, mającego autorytet centrum, nie pozwalają w pełni wykorzystać religijnego potencjału rosyjskiej monarchii i rosyjskiego narodu. Brakuje Rosji także klasy rządzącej, która zajęłaby miejsce pośredniczące między monarchią i ludem. Szlachta i urzędnicy, którzy kiedyś byli podporą monarchii zostali zniszczeni przez reformy lat 60. XIX wieku. Ich miejsce zajęła inteligencja, ale odgrywała ona negatywną rolę wskutek panującego liberalnego światopoglądu; nie tylko nie wspierała, a wręcz działała destruktywnie na całokształt rosyjskiej monarchii. Z drugiej strony, ekonomiczne zmiany dokonujące się w dziewiętnastowiecznej Rosji zaowocowały umocnieniem miast i upadkiem wsi. Wieś i rolnictwo tradycyjnie były filarem rosyjskiego życia ekonomiczno-społecznego, miasta wskutek wypaczonego kierunku rozwoju kapitału, zdaniem myśliciela, pasożytują na wisi i niszczą ją, nie dając niczego w zamian. Kościół w Rosji, nie zważając na wielki autorytet chrześcijaństwa, jest sparaliżowany, co związane jest, z jednej strony, z kontemplacyjnym duchem samego prawosławia, a z drugiej, z podporządkowaniem monarchii. Nie może on odgrywać roli niezależnego autorytetu w sprawach religijnych ani być faktycznym autorytetem kształtującym i ukierunkowującym życie społeczne i narodowe. Monarchii natomiast brakuje klasy rządzącej, która mogłaby wziąć na siebie ciężar rządów i zastąpić upadłą klasę szlachty i urzędników, będącą oparciem w dawnych czasach. Poprzez niemoc sił rządzących naród, który jest religijny i pełny poświęcenia, jest niszczony przez destrukcyjny wpływ kapitalizmu wielkomiejskiego. Jedynie czynnik zewnętrzny może dopełnić triadę: chrześcijański naród - Kościół - prawosławny car, jako czwarty element nieodzowny dla funkcjonowania zdrowej państwowości - będzie nim klasa rządząca, niezatruta zgubnymi poglądami liberalnej inteligencji. Oto droga wyjścia z niemocy, która opanowała Rosję.Wzorca klasy rządzącej Sołowjow proponował poszukać na ziemiach polskich, gdzie życie państwowe, kulturalne i społeczne koncentruje się wokół szlachty. Szlachta, zdaniem myśliciela, stała się zgubą dla polskiego państwa, kiedy bardziej niż o służenie państwu zaczęła troszczyć się o przedłużenie własnego panowania. Charakteryzuje on szlachtę jako klasę, w której każdy członek posiadał absolutną władzę polityczną, lecz właśnie ta absolutna samodzielność jednostek nie pozwalała przetrwać państwu polskiemu jako całości. Szlachta jest konieczna 
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dla politycznego funkcjonowania państwa, lecz nie jest w stanie sama go reprezentować - w Rosji polska szlachta mogłaby sformować klasę rządzącą, która przeciwstawiłaby się zgubnemu wpływowi inteligencji. W Imperium Rosyjskim jej negatywne cechy zostałyby zrównoważone przez silną władzę carską, co pozwoli na pełne wyeksponowanie wszystkich jej pozytywnych cech.Zdaniem Nikołaja Fiodorowa tajemnica harmonii przyszłego, teokratycznego społeczeństwa u Sołowjowa nie polega na harmonii chrześcijańskich narodów, lecz na harmonii klasowej179 180. To z mozaiki rozmaitych klas społecznych Sołowjow chciał budować chrześcijańskie, teokratyczne społeczeństwo. Nacisk na rolę nie tyle chrześcijańskich narodów, ile klas, które staną się cegiełkami w nowej teokratycznej utopii, pozwolił nazwać prawosławnemu teologowi Gieorgijowi Fłorowskiemu utopię Sołowjowa „prawdą socjalizmu rozwiniętą w teokratyczną syntezę”100.

179 H. Федоров, Философия общего дела, т. 2, Москва 2003, s. 341.180 Г. Флоровский, Пути русского... s. 493. Moczulski w swojej książce przytacza wspomnienia Jewgienija Trubieckoja, które najlepiej charakteryzują teokratyczny socjalizm Sołowjowa: „Trubieckoj wspomina, że [Sołowjow] straciwszy nadzieję na teokratycznego cara zaczął marzyć o niezgodnej z prawem organizacji społeczeństwa. L. Pantelejew zapamiętał następujące słowa Sołowjowa: 'Ja chcę zaproponować Dragomirowowi, żeby stanął na czele rosyjskiej rewolucji... Jeżeli na czele rewolucji stanie generał i kapłan, to za pierwszym pójdą żołnierze, a za drugim naród, wtedy religia nieuchronnie zatryumfuje’. Próba stworzenia teo- kracji na demokratycznych podstawach była najbardziej niewiarygodną spośród wszystkich utopii Sołowjowa”. К. Мочульский.ор. cit.

Teokratyczne imperium Sołowjowa staje się z tej perspektywy swego rodzaju supersystemem usiłującym łączyć w całość przeciwstawne elementy. Myśliciel redukował naród do klasy społecznej, tym samym sprawiając, że przestaje się on składać z różnych klas, a sam zaczyna pełnić w imperium rolę jednej z nich. W ten sposób naród rosyjski zostaje ograniczony do ludu, liberalnej inteligencji, poddanych chrześcijańskiego monarchy, polski do szlachty, żydowski do wielkomiejskich kapitalistów, odgrywających zgubną rolę niszczenia rosyjskiej wsi. Z tej redukcji narodów do klas społecznych Sołowjow składał teokratyczne ciało rosyjskiej monarchii, której duszą powinien zostać Kościół katolicki. Jeżeli u Dostojewskiego cały naród rosyjski jednoczy się w „Czynie Prawosławnym", to u Sołowjowa redukuje się do funkcji, do zadania jakie ma spełnić w chrześcijańskim cesarstwie.Myśliciel nieustannie podkreślał, że rolą rosyjskiego cara jest obrona chrześcijaństwa, obrona wiary, a określenie „przedmiotu” wiary należy do Kościoła. Zdaje się że myśliciel tylko powtarzał późną wersję symfonii zawartą w Epanagodze. W ślad za Aleksandrem Schmemannem można określić stosunki Kościół - państwo w teokratycznym imperium Sołowjowa, jako symfonię, która teoretycznie została opracowana jeszcze w Bizancjum. Doktrynę „symfonii władz", jak zauważa Shmemann, można byłoby uznać za „teoretycznie najlepszą ze wszystkich 
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istniejących” jeżeli państwo, które jest przez nią uważane za dobro konieczne, rzeczywiście byłoby państwem chrześcijańskim. Powstaje jednak pytanie, czy w symfonii Justyniana rzeczywiście dokonuje się chrześcijańskie przewartościowanie roli państwa? W teorii Justyniana można się przecież dopatrywać związku z teokratyczną świadomością pogańskiego imperium, dla którego państwo jest świętą i absolutną formą świata, jego sensem i usprawiedliwieniem. Schmemann podkreślał, że chociaż władza zarówno patriarchy, jak i cesarza mają źródło we władzy Boskiej, to jednak chrześcijańskie imperium, które jest częścią rzeczywistości ziemskiej, a nie historii niebieskiej, ma swój koniec - Sąd Ostateczny181 182. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że jedyną różnicą u Sołowjowa było tylko odwołanie do Pierwszego, a nie Drugiego Rzymu. Różnice sięgają jednak głębiej, w koncepcji Sołowjowa imperium bierze na siebie funkcję już nie obrońcy Kościoła, lecz przejmuje funkcję samego Kościoła. Innymi słowy myśliciel przedstawił czystą ideę pogańskiego Rzymu, ideę która jest niewłaściwą interpretacją wcześniejszej, Justyniańskiej wersji symfonii.

181 Por. A. Schmemann, op. cit., s. 226.182 B. CojioBbeB, op. cit.

Jak zatem udało się Sołowjowowi, głoszącemu potrzebę podporządkowania się rosyjskiego monarchy papieżowi, jednocześnie wywyższyć pogańskie jądro imperium? Dla zrozumienia tego problemu, należy zwrócić się do trzeciego teokratycznego narodu, wymienionego przez myśliciela oprócz Polaków i Rosjan - Żydów. Jaka jest rola Izraela w tym uniwersalnym projekcie przyszłej teokracji, gdzie przyjaźń polsko-rosyjska odnowi rosyjską monarchię, odnowi świat chrześcijański?Nastąpi dzień, kiedy uleczona z długiego szaleństwa Polska stanie się żywym mostem między Wschodem i Zachodem. Wszechmocny car wyciągnie pomocną dłoń prześladowanemu papieżowi. Wtedy powstaną prawdziwi prorocy spośród wszystkich narodów i będą świadczyć na rzecz cara i kapłana. Wtedy wsławi się wiara Chrystusowa, wtedy nawróci się naród izraelski. Nawróci się dlatego, że na jawie zobaczy i pozna Królestwo Mesjasza. Izrael nie będzie wtedy zbędnym między Egiptem i Asyrią, wśród Polaków i Rosjan102.Zjednoczenie chrześcijaństwa w ramach teokracji jest równocześnie nawróceniem Izraela. A nawrócenie Izraela jest uwarunkowane już nie historią zbawienia, która realizuje się w Kościele chrześcijańskim, lecz unicestwieniem niszczycielskiej roli wielkomiejskiego kapitalizmu w harmonii klasowej przyszłego imperium.Jeśli Żydzi nie tylko w korzystnych, a częściej w zupełnie niekorzystnych dla siebie warunkach, potrafili zdecydowanie i niepodzielnie opanować zachodnio-rosyjskie miasto, to jawnie wskazuje to, że są oni bardziej zdolni do sformowania miejskiej klasy przemysłowej niż rosyjski naród czy polska szlachta. Jeżeli klasa przemysłowa 
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wszędzie zamiast pomagać wiejskiemu ludowi, żyje jego kosztem, eksploatuje go, to nie ma czemu się dziwić, że Żydzi wszędzie tam, gdzie są klasą przemysłową, są eksploratorami ludu... Zjednoczenie chrześcijaństwa będzie wielkim rozdzieleniem judaizmu, ale jeśli rozdzielenie chrześcijaństwa dla niego samego było nieszczęściem, to rozdzielenie Izraela będzie dla niego wielkim dobrem. Lepsza część Izraelitów przyłączy się do chrześcijańskiej teokracji, gorsza zostanie na zewnątrz103.

103 Ibidem.

Żydzi, jako naród, nawracają się, ponieważ przestają istnieć jako klasa związana z niszczycielskim działaniem pieniądza. Zatem to w imperium, a nie w Kościele spełniają się słowa św. Pawła: „Bo jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia" [Rz 11,15]. Wraz ze zniwelowaniem negatywnej roli pieniądza znika klasa, która związana jest z wielkomiejskim kapitałem, pamiętając o utożsamieniu narodu z klasą społeczną, znika sam naród żydowski, w soteriologicznej terminologii Sołowjowa Stary Naród Wybrany ustępuje miejsce Nowemu - teokratycznemu.Podporządkowując rządy rosyjskiego cara Rzymowi, Sołowjow czyni z rosyjskiego imperium igrzyska narodów, gdzie wraz z rozwiązaniem wewnętrznych konfliktów, rozstrzygnięciem problemu cara, urzędników, szlachty polskiej i rosyjskiej, pobożnego ludu rosyjskiego i żydowskiego wielkomiejskiego kapitału, świat niezauważalnie wkracza w Apokalipsę. To imperium, a nie Kościół wkracza u Sołowjowa w czasy ostateczne, kiedy czasu już więcej nie będzie. To nie chrześcijaństwo, ale teokratyczna idea łączy narody w całość i zapowiada Królestwo Boże. Imperium Rosyjskie staje się religijne ze swojej natury, staje się Boską „formą" ludzkiej wspólnoty.
4. Nowa symfonia Lwa Tichomirowa

Po reformach Piotra Kościół i państwo, imperium i naród stają się odrębnymi bytami, możliwość ponownego złączenia ich w organiczną całość jawi się jako pewnego rodzaju wyzwanie dla rosyjskiej myśli filozoficzno-politycznej. Nie chodzi już o osiągnięcie „doskonałej utopii symfonii" między Kościołem i państwem, bo należą one do różnych porządków ontologicznych. Stara zasada symfonii, stanowiąca odbicie dogmatu Wcielenia, została podważona przez samą historię. Utopia idealnej współpracy Kościoła i państwa w dziele tworzenia jednego „chrześcijańskiego społeczeństwa" doprowadziła do radykalnego zniewolenia Kościoła przez państwo rosyjskie. Kościół został zredukowany do funkcji użytecznej religii narodowej. W jaki więc sposób nowa konserwatywna myśl rosyjska, kwestionując jakiekolwiek związki między „biurokratycznym 
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kłamstwem" państwa a Kościołem, widzi możliwość połączenia tych dwóch absolutnie niewspółmiernych porządków?Nowa synteza między Kościołem a państwem została zaproponowana przez jednego z najwybitniejszych przedstawicieli konserwatywnej myśli rosyjskiej. Lwa Tichomirowa. Myśliciel podkreśla i kładzie główny nacisk na to, że podstawą istnienia państwa są wartości moralne.Żywe, niezależne poczucie obowiązku moralnego w duszach obywateli jest podstawą porządku społecznego: kiedy jest to poczucie, to nawet niedostatki prawa i władzy nie są jakoś szczególnie tragiczne, bo obywatele nie są skłonni wykorzystywać okazji do nadużyć i swoim moralnym postępowaniem samodzielnie w dużym stopniu naprawiają uchybienia dopuszczone przez ustawę czy mechanizm legislacyjny184.

184 Л. Тихомиров, Государственность и религия, [on-line:] http://gosudarstvo.voskres. ru/tikh/tikh5.htm.
185 Ibidem.186 „Tłumacząc to pozytywnie: jeśli chcesz dotrzeć do głębi mistyki, to musisz w to włączyć siebie, swoje wyznanie, swoją wiarę, swój światopogląd. Punkt widzenia czysto obiektywny ma odniesienie tylko do tzw. pytań powierzchniowych. Wglądy w istotę tego, co ludzkie, udają się tylko na drodze empatii: w ramach pewnego współgrania i współprzeżywania, kiedy współczujemy i kiedy się wczuwamy”. J. Sudbrack, Mistyka. Doświadczenie własnego 
ja, doświadczenie kosmiczne, doświadczenie Boga, tł. B. Białecki, Kraków 1996, s. 18, Myśl 
Teologiczna, 9.

Moralność u Tichomirowa jest, z jednej strony, czymś koniecznym dla skutecznego funkcjonowania państwa, rekompensuje niedoskonałości i braki procedur i instytucji państwowych. Z drugiej strony, jest czymś autonomicznym, niezależnym od życia państwowego, ma swoje źródło w religii.Państwo jednakże samo z siebie nie ma możliwości zrodzenia tego koniecznego dla jego funkcjonowania poczucia. Może powziąć środki, żeby poczucie moralności nie było niszczone przez szerzenie niemoralnych nauk czy przez demoralizujący triumf błędu itp. Ale wszystko to przynosi skutek tylko w tym wypadku, kiedy moralne poczucie zostało już zaszczepione w duszach, czyli kiedy jest „materiał”, którym można się posługiwać185.
Moralność zakorzeniona jest w religii, w życiu mistycznym, w wewnętrznym pragnieniu człowieka jedności z Najwyższą Siłą. Pod Najwyższą Siłą Tichomirow rozumie tajemnicę istnienia, najwyższą wolę, głębię życia. To żywe uczucie dane jest w bezpośrednim doświadczeniu wewnętrznym186. Religijne doświadczenie jest czymś głębszym i ważniejszym niż własna korzyść i wszelkie egoistyczne, pragmatyczne dążenia.

http://gosudarstvo.voskres
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Mistyczne doświadczenia - bez względu jak wzniosłe i oderwane od świata zewnętrznego - są warunkowane kulturalnie i religijnie. Pragnienie pełni życia jest wspólne dla wszystkich ludzi, stanowi rdzeń ludzkiej egzystencji. Religijne doświadczenie nie ma wyłącznie wymiaru jednostkowego, ma szerszy wymiar, kształtuje grupę społeczną, plemię, lud, naród187 188. A religijne doświadczenie narodu rosyjskiego jest nierozerwalnie związane z chrześcijaństwem i ma o wiele większe znaczenie niż jakiekolwiek zewnętrzne formy prawa lub instytucje państwowe.

187 Jak podkreśla Bogdan Szlachta konserwatyści wskazywali na potrzebę uznania religii za element kultury wspólnotowej, wiążący się bezpośrednio i nierozdzielnie z tożsamością partykularną narodów, podkreślali konieczność uwzględniania przez jednostkę tradycyjnych wzorców postępowania, właściwych wspólnocie, w której kształtowała ona swoją tożsamość, oraz głosili, że człowiek jest „zwierzęciem religijnym". Religia konserwatystów, niebędąca ani „religią uczucia indywidualnego”, ani „religią naturalną", zdaniem zachowawców katolickich wymagała istnienia Kościoła jako swoistego rodzaju pośrednika między jednostką a Bogiem, który wobec ludzkiej ułomności intelektualnej i moralnej stanowił ostateczne źródło ich powinności, pośrednika będącego jedynym depozytariuszem dziedzictwa Chrystusowego. Por.: B. Szlachta, Szkice o konserwatyzmie, Kraków 2008, s. 122-123, Biblioteka Myśli Politycznej 
/ Ośrodek Myśli Politycznej.188 Л.Тихомиров, Государственность...

Doświadczenia rozwoju „świadomości narodowej” nie da się zmierzyć postępem społecznym czy politycznym. Jedynym nadprzyrodzonym celem człowieka jest życie wieczne.Chrześcijanin wie, że obcowanie z Bogiem daje mu zarówno siłę i szczęście. Jego życiowe zadania nie wyczerpują się w ziemskim istnieniu i nie jest tu możliwa pełna ich realizacja. Świat dla chrześcijanina jest tylko areną walki o wzorzec moralny i pozyskanie dla niego jak największej liczby innych ludzi - to jest właśnie zbawienie chrześcijańskie108.
Sfera państwowa to zewnętrzne zasady prawne i mechanizmy rządzenia, sfera Kościoła to życie religijne, będące podstawą moralności. W wymiarze so- teriologicznym oznacza to, że żadna ludzka władza, nie jest w stanie zbudować Królestwa Bożego. Ludzkie instrumenty władzy nie mogą dosięgnąć sumienia, nie są w stanie spowodować tego, co może spowodować jedynie Chrystus. Z jednej strony, miedzy państwem i Kościołem nie ma już żadnego związku, ponieważ należą one do różnych porządków, z drugiej strony, ponieważ funkcjonowanie państwa zależy od wartości moralnych poszczególnych jednostek; państwo powinno zapewnić Kościołowi pełną swobodę działania.W taki oto sposób konieczność ochraniania i rozwijania moralności w ogóle naturalnie przywodzi państwo do związku z Kościołem. Pomagając Kościołowi w „umoralnieniu" społeczeństwa, państwo zakłada wykorzystanie w swoim interesie tego moralnego kapitału, który wypracowuje Kościół. Jest zrozumiałe, jak ważne jest zbudowanie 
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prawidłowych relacji w tym „związku" obywatelskiego i duchownego społeczeństwa tak, żeby pomagały sobie wzajemnie i w niczym sobie nie przeszkadzały189.

189 Ibidem.
190 Ibidem.
191 Ibidem.

Obowiązek państwa sprawowania opieki nad Kościołem, wynika nie z „chrześcijańskiego charakteru" samego państwa, lecz przede wszystkim z potrzeby zapewnienia wolności dla realizacji autentycznego religijnego dążenia człowieka.Nauka, na przykład, także stwarza przestrzeń wolności, jak wiara, ale ani nauki, ani wiary państwo nie może kierunkować. Widzimy jednakże, jaką opiekę roztacza państwo nad instytucjami naukowymi - uniwersytetami, akademiami, bibliotekami, muzeami itd. Naturalnym jest stosowanie tej samej logiki w stosunku do Kościoła190.
Dochodzimy do dosyć oryginalnej „biurokratycznej" koncepcji współpracy między Kościołem i państwo, którą proponuje Tichomirow. Tej relacji już nie wyjaśnia analogia z tajemnicą Wcielenia, bo państwo jest pozbawione jakiegokolwiek sakralnego charakteru, chodzi tylko o sprawne funkcjonowanie państwa. Skuteczność instytucji państwowych zależy od wartości moralnych. Można wręcz powiedzieć, że moralność stanowi wewnętrzny rdzeń państwa, podstawę żywotności prawa i urzędów państwowych. I chociaż państwo zostaje pozbawione jakiegokolwiek charakteru sakralnego, Tichomirowowi udaje się zachować nierozerwalność związku między nim a Kościołem.Moralność pozbawioną właściwego zakorzenienia w sferze nadprzyrodzonej określa Tichomirow mianem „moralności autonomicznej". Autonomicznej - to znaczy negującej swoje zakorzenienie w autentycznym życiu religijnym, nie- wprowadzającej człowieka w jedność z innymi, lecz egoistycznie zamykającej go w sferze własnych interesów. Człowiek, będąc stworzonym na obraz i podobieństwo Twórcy, może w pełni rozwijać się tylko w jedności z Bogiem. Innymi słowy człowiek nie wyczerpuje się tylko w moralności, jego bycie jest naznaczone tajemnicą.Moralność religijna, uznając poczucie moralności za podstawowe, wrodzone, nie uznaje go jednak za „samoistne", „autonomiczne”. Źródło tego poczucia widzi w Bogu i dlatego prawdziwe lub fałszywe ukierunkowanie moralności uzależnia od korelacji z ideałem wskazanym przez Boga191.
Moralność chrześcijańska jest zakorzeniona w Kościele. Mistyka Boga objawionego w Chrystusie jest doświadczeniem jedności w miłości, jest zakorzeniona w tajemnicy Trójcy Świętej. Fenomen autonomicznej moralności charakteryzuje 
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tylko życie psychiczne jednostki, nie odsyła nas do tajemnicy życia, właściwie pozostaje w sferze zamkniętego w sobie indywiduum. Autonomia moralności podrywa powszechny autorytet prawa. „Autonomiczna" moralność prowadzi właśnie do niekończącej się wielości zasad moralnych, do zaniku jakiejkolwiek ogólnie przyjętej normy zachowania. Prawo powinno bazować na moralności, lecz prawo mające charakter powszechny nie może opierać się na moralności indywidualnej. Innymi słowy tam, gdzie panuje autonomiczna moralność, państwo przekształca się w mechaniczne, tyrańskie monstrum.Ogólnie rzecz biorąc, autonomia moralności doprowadza w ten sposób do moralnego chaosu, w którym niemożliwe jest funkcjonowanie ani prawa, ani obyczaju, ani opinii publicznej, czyli w ogóle nie jest możliwa żadna społeczna czy polityczna dyscyplina. Społeczeństwo i państwo w takich warunkach albo zostałyby zniszczone, albo musiałyby wprowadzić despotyzm pozbawiony wszelkiej moralnej kontroli192.

192 Ibidem.
193 Ibidem.

Jeżeli moralność jest kwestią ducha indywidualnego, to przekształcenie prawa i porządku państwowego jest niczym nieograniczonym procesem.Nigdy wcześniej historia ludzkości nie znała takiego nienormalnego dążenia każdego pokolenia do przebudowy wszystkiego, co zbudowało pokolenie poprzednie. Dla każdego choć odrobinę bezstronnego obserwatora staje się jasnym, że ten charakter „twórczości” jest bezpłodny i wyniszcza siły społeczne193.
Została zapomniana różnica między organizowaniem społeczeństwa czy uprawianiem polityki a otwarciem się na Królestwo Boże. Główną więc rolę zaczęły odgrywać: szkoła, kształcenie, etyczna oświata, złudne nadzieje na umoralnienie jednostki ludzkiej, które jednocześnie odrywają jednostkę od życia religijnego.Człowiek nie wyczerpuje się w moralności, jego istnienie jest głębsze i nie mieści się w granicach tego świata. Tichomirow podkreśla fakt, że człowiek jako osoba jest stworzony na obraz Boga, na tym polega nieprzemijająca jego wartość, jego tajemnica, jego otwartość na to, co transcendentalne. 1 jako osoba człowiek przekracza wszelką definicję, wszelkie ograniczenie, wszelką determinację.Rzeczywiście cennym elementem chrześcijaństwa są jego pojęcia moralne, wzniosła koncepcja osoby. Nowa era je zachowała, odrzuciła tylko przestarzały, mistyczny element chrześcijaństwa. Czy nie jest to naturalne? Czy nie tak następuje wszelki progres, zachowując z przeszłości wszystko to, co cenne i odrzucając nieużyteczny chłam? Na tym jednakże polega błąd naszych czasów; z chrześcijaństwa nie można wyrzucić pierwiastka mistycznego, nie niszcząc tym samym społecznego znaczenia stwarzanej przez niego osoby. Historycznie moralność chrześcijańska w najwyższym stopniu po
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zytywnie odbiła się właśnie na życiu społecznym. Jednakże następuje to tylko wtedy, kiedy chrześcijanin pozostaje w pełni chrześcijaninem, czyli żyje nie dla ziemskiego życia, nie w nim szuka realizacji swoich ideałów, nie w nie wkłada swoją duszę. Wychodzi coś zupełnie innego, kiedy chrześcijanin przestaje się kierować autorytetem Bożym, pozostaje na ziemi bez życia duchowego, bez ostatecznego pozagrobowego celu swojej działalności duchowej. Pozostaje z ogromnymi wymaganiami wobec niezwykle ograniczonego świata, który nie ma możliwości ich zaspokojenia. (...) Albo wiecznie neguje prawdziwe życie społeczne, albo będzie szukać zaspokojenia swoich bezkresnych oczekiwań w bezkresnych przyjemnościach, w dążeniu do wielkości, które jest charakterystyczne dla chorobliwych XVIII i XIX wieków. Chrześcijanin bez Boga w pełni przypomina szatana. (...) My wszyscy - wierzący lub niewierzący w Boga o tyle jesteśmy przez niego stworzeni, o ile nie jesteśmy w stanie wyrwać z siebie założonego w nas ognia Bożego, ponieważ mimo woli podoba się nam ta duchowna, niezwykle wzniosła osoba. Popatrzmy zdroworozsądkowo, jeżeli powinniśmy dbać tylko o dobre ziemskie społeczne życie, jeśli oprócz niego nic innego nie istnieje - to po co nazywać wzniosłymi te cechy i dążenia, które z ziemskiego punktu widzenia są fantastyczne, chorobliwe i nie mają niczego wspólnego z materialną rzeczywistością? To przymioty człowieka nienormalnego. Taki człowiek, rzec by można, jest pożyteczny już poprzez swój wieczny niepokój, dążenie do czegoś innego, poza tym co jest. Ale to dążenie byłoby przydatne tylko wtedy, jeżeli w jego osnowie leżałyby realne ideały. Niepokój natomiast chrześcijanina pozbawionego Boga, wybija świat ze status quo po to, żeby za każdym razem popychać go do tego, co jest niemożliwe do zrealizowania w materialnej rzeczywistości194.

194 Idem, Социальные миражи современности, [on-line:] http://dugward.ru/library/ alexandr3/tihomyrov_soc_mirag.html.195 Idem, Начала и концы. Либералы и террористы, [on-line:] http://dugward.ru/library/ tihomirov/tihomirov_nachala J_kon.html.

Człowiek tak został stworzony, że ma potencjalną możliwość uczestnictwa w życiu Boskim. Człowiek nie jest więc autonomiczną i samowystarczalną istotą, a człowieczeństwo przejawia się przede wszystkim w otwartości na Boga, uczestnictwo w Boskim życiu jest dla człowieka naturalne. Co więcej, tylko żyjąc życiem Bożym, człowiek jest autentycznie wolny. Nie wolno mylić zbawienia człowieka z awansem społecznym czy intelektualnym. Zbawienie jest darem Boga, nie może być zdobyte ani w walce politycznej, ani drogą reform społecznych. Przy autonomii osoby jej twórcze dążenie nie znajduje wyrazu w sferze religijnej i - jako częściowa rekompensata - wyraża się w sferze społeczno-politycznej.Transponując religijne ideały w sferę polityki, nie chcieliśmy uznać, że politykę obowiązują prawa materialnego świata, że ograniczają ją pęta organicznego a więc także narodowego rozwoju, że w sposób nieunikniony ograniczają ją formy społeczne i w rezultacie w sposób nieunikniony dochodziliśmy do negacji i stawaliśmy się rewolucjonistami195.

http://dugward.ru/library/
http://dugward.ru/library/
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Stąd życie polityczne staje się juz tylko pasożytem, dublującym lub starającym się dublować - nie mając do tego żadnych predyspozycji - zadania Kościoła.Z Kościoła zostało skopiowane wyobrażenie o społeczeństwie jako takiej grupie, która jest określana wyłącznie przez duchową naturę człowieka. Kosmopolityzm nowego społeczeństwa, tajemnicza wola narodowa, na wskroś je przenikająca, niezrozumiale nim kierująca i pomimo błędów pozostająca bezgrzeszną - wszystko to echa Kościoła chrześcijańskiego. To nic innego jak „Królestwo nie z tego świata” wciskane w nie mieszczące go ramy „tego świata"196.

196 Idem, Социальные миражи...1,7 Idem, Государственность...198 Idem, Начала и концы...

Każda myśl, która dąży do redukcji porządku nadprzyrodzonego do poziomu natury, dąży tym samym do zrównania Kościoła ze światem, pojmuje go jako zwykłe zrzeszenie ludzi, podporządkowane wyłącznie celom tego świata.A przy tym taka polityka jest równoznaczna z odrzucaniem Kościoła, ze zniszczeniem możliwości jego wpływu na naród. Jak tylko następuje/akiyczne podporządkowanie Kościoła praktycznym celom państwa, państwo traci możliwość otrzymywania od Kościoła tego właśnie, czego potrzebuje197.
Stąd naprawa państwa jest możliwa tylko przy właściwym zrozumieniu „duchowych potrzeb człowieka", a co za tym idzie drogą przywrócenia właściwej wolności funkcjonowaniu Kościoła. Pomimo radykalnej różnicy między porządkami naturalnym i nadprzyrodzonym znaczenie państwa nie zostaje bynajmniej zdyskwalifikowane. Życie chrześcijańskie nie może nie przyczyniać się do bardziej sprawiedliwego porządku państwowego, lecz jednocześnie pozwala uniknąć utopii szukania w państwie jakiegoś podobieństwa, jakiegoś wyobrażenia Królestwa Bożego. Chrześcijanin, jak podkreśla Tichomirow, powinien być świadomy, że w historii wszystkie, nawet najbardziej ambitne dzieła człowieka są skazane na niepowodzenie. Wszystkie ludzkie dokonania są śmiertelne i w swym przemijającym istnieniu są zawsze ambiwalentne.Świat bez perspektywy, bez odcieni, rozpadał się przed nami na dwie jasno zarysowane dziedziny. Z jednej strony - zabobon, mrok, despotyzm, katastrofy, z drugiej - nauka, rozum, światło, wolność i raj na ziemi. W tym stanie umysłu większość naszego społeczeństwa zastygła, możliwe na zawsze. Prawdziwy świat nie zawiera w sobie niczego absolutnego, ani światła, ani mroku; cały utkany jest z odcieni, ze stopni. Absolutność jest cechą zupełnie innego świata. Przenoszenie tego religijnego wyobrażenia na świat doczesny stoi w pełnej sprzeczności z rzeczywistością198.
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Na pierwszy plan w życiu człowieka wychodzi wewnętrzne duchowe doświadczenie religijne „prawdziwej rzeczywistości". Właśnie to doświadczenie lub jego brak jest podstawowym wyznacznikiem ludzkiej egzystencji. Owa prawdziwa rzeczywistość jest równoznaczna z uczestnictwem w życiu Kościoła. Państwo zawsze pozostaje na „powierzchni rzeczy”, będąc tworem rozumu, jest czymś drugorzędnym, przecież życie odkrywa się intuitywnie, w wewnętrznym doświadczeniu. Pod tym względem rozróżnienie dwóch królestw czy też dwóch rodzajów sprawowania władzy można potraktować jako odbicie pewnych ustaleń poznawczych. Tichomirow różnicował poznawcze i wolicjonalne spojrzenie na świat jako odpowiednio: spojrzenie z zewnętrz i spojrzenie od wewnątrz, wskazując, że intelekt zawsze pozostaje na powierzchni rzeczy, podczas gdy wola jest w stanie sięgnąć ich bytu w sobie.Zasadniczą kwestią dla ówczesnego rosyjskiego konserwatyzmu był nie tyle klasyczny dylemat: republika czy monarchia, lecz dylemat Kościół czy państwo. Po reformach cara Piotra I Kościół został pozbawiony swego wymiaru transcendentalnego, postawiony na równi z innymi instytucjami państwowymi, o zupełnie zresztą nieskutecznym działaniu. Bardziej niż rozdzielenia Kościoła od państwa ówcześni rosyjscy myśliciele obawiali się pomieszania tych dwóch obszarów199.

199 Rosyjscy konserwatyści pomimo tego, że mieli różne uwarunkowania polityczno-kulturowe, byli podobni do zachodnich konserwatystów. Jak zauważa Bogdan Szlachta, konserwatyzm dziewiętnastowieczny głosił, że pozycja Kościoła w porządku ustrojowym państwa i w życiu publicznym wspólnoty ustalona została w długim, nieprojektowanym świadomie przez żadnego człowieka procesie. Konserwatyści wzywali do zachowania lub przywrócenia niezależnej pozycji Kościoła także dlatego, że jest ona warunkiem wolności jednostek, ponieważ integracyjne więzi religijnej wspólnoty i chroniony przez Kościół system tradycyjnej moralności wspólnotowej, uzdalnia do niej jednostkę. Por.: B. Szlachta, Szkice o konserwatyzmie, s. 125-128.200 Л. Тихомиров, Государственность...

Dla nowoczesnego systemu państwowego, osłabianego rosnącym moralnym rozchwianiem ludzi, staje się coraz ważniejszą kwestia prawidłowego i szczerego stosunku państwa i Kościoła. Zadanie państwa polega na tym, żeby zapewnić Kościołowi autonomię i możliwość pozostania taką organizacją, jaką Kościół powinien być i przy tym pozostać z nim w przymierzu200.
Na początku XX wieku, niejako naturalnie, w obliczu nadchodzącej katastrofy myśl konserwatywna w Rosji koncentrowała się na dwóch zagadnieniach: po pierwsze, nauka o Kościele powinna stanowić „tarczę obronną" przed wszelkiego rodzaju skłonnościami do „teokratycznego", „mesjanistycznego” kształtowania życia społecznego, po drugie, powinna stanowić obronę przed jakimkolwiek kwestionowaniem istnienia „państwa prawa".





IV
Porewolucyjne spory emigracji pierwszej fali

1. Mikołaj Bierdiajew - powtórzyć dzieło Piotra?

Po zwycięstwie bolszewików, myśl rosyjska stanęła przed nowymi wyzwaniami. W poprzednich rozdziałach została podjęta próba pokazania, w jaki sposób rosyjscy myśliciele interpretowali ideę Trzeciego Rzymu - jako Świętą Ruś lub jako Chrześcijańskie Imperium. Mikołaj Bierdiajew dokonał charakterystycznego przewartościowania koncepcji Moskwy Trzeciego Rzymu - Trzeci Rzym stał się dla niego Trzecią Międzynarodówką, a Rosja bolszewicka historyczną kontynuacją Rosji moskiewskiej. Warto prześledzić ewolucję jego poglądów, która doprowadziła do tak zaskakujących wniosków.Walicki podkreśla, że książka Bierdiajewa o Chomiakowie, opublikowana w 1912 roku zapoczątkowała dyskusję o wielkiej misji dziejowej Rosji - misji przewodniczenia ludzkości w dziele religijnego odrodzenia i transformacji ziemskiego życia w duchu chrześcijańskim.Przed rosyjską świadomością - pisał Bierdiajew - stoi zadanie przezwyciężenia opozycji słowianofilstwa i okcydentalizmu. Epoka sporów między słowianofilstwem i okcydentalizmem kończy się i następuje nowa epoka dojrzałej samoświadomości narodowej. Dojrzała samoświadomość narodowa zawiera całą prawdę słowianofilstwa, świętość wschodniego prawosławia, ale będzie mieć inny stosunek do zachodniej kultury i katolicyzmu. Dojrzała samoświadomość zakorzeni w narodzie uniwersalną prawdę Chrystusa i uniwersalne chrześcijańskie powołanie Rosji201.
201 H. Бердяев, Алексей Степанович Хомяков.
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Bierdiajew nawoływał do powrotu do tradycji słowianofilskiej, którą określał mianem pierwszej w Rosji samodzielnej ideologii narodowej202. Rosyjski myśliciel zaznaczał jednak, że nowe wcielenie słowianofilstwa powinno mieć inny stosunek do Zachodu.

202 Andrzej Walicki piszę: „Bierdiajew określał słowianofilską ideologię narodową jako koncepcję narodowej misji, dowodził jednak, że słowianofile nie wznieśli się do ‘czystego mesja- nizmu’, porównywalnego z romantycznym mesjanizmem polskim, i ubolewał z tego powodu. W słowianofilstwie dominował, jego zdaniem, zwyczajny ‘misjonizm’, czyli pogląd, że każdy wielki naród spełnia określoną misję w dziejach powszechnych. Było to czymś różnym od prawdziwego mesjanizmu, czyli koncepcji misji nadrzędnej, uniwersalistycznej, mówiącej o powszechnym odrodzeniu ludzkości i wykluczającej wszelkie formy narodowego eksklu- zywizmu. Klasycznym mesjanizmem był mesjanizm polski: 'najkonsekwentniejszym mesja- nistą był Towiański'. Słowianofilstwo Chomiakowa i Kiriejewskiego zawierało wprawdzie pewne elementy mesjanizmu, ale nie dorosło do modelu polskiego - skażone bowiem było przez rosyjski nacjonalizm i konserwatywne zapatrzenie w przeszłość. Brakowało mu nie tylko konsekwentnego uniwersalizmu, lecz również wymiaru profetycznego, tak wyraźnie obecnego u romantyków polskich. Ułatwiło to ewolucję słowianofilów w stronę etnicznego nacjonalizmu, poddaną surowej krytyce Sołowjowa. A. Walicki, op. cit., s. 772.203 H. Бердяев, Алексей Степанович Хомяков...
204 Ibidem.

Powiało nowym duchem. Ten nowy duch jest zupełnie obcy naszej zachodnio-racjonal- nej przeszłości, on jest organicznie związany ze słowianofilstwem, ale przezwycięża jego jednostronność i ograniczoność203.
0 jakim nowym duchu, który jest organicznie związany ze słowianofilstwem pisał Bierdiajew? Rewolucja 1905 roku ostatecznie zamknęła, jego zdaniem, epokę starej Rosji szlacheckich gniazd, skruszyła resztki patriarchalnego bytu.Rewolucja spowodowała, że nasza religijność nie jest już zakorzeniona w codzienności, a jest mistyczna. Ludzie współcześni nie mogą nie być mistykami. Zupełnie szczególne, nieznane słowianofilstwu zainteresowanie mistyką, charakteryzuje naszą epokę, wyżyny jej religijnej świadomości. A jednak powinniśmy odczuwać głęboką więź z Chomiakowem: żyjemy tym samym Świętym Kościołem, którego nie Zachwieje historia, nie zwycięży piekło, tym samym Kościołem, którym żył także on i jak on chcielibyśmy być wierni temu Kościołowi i tak samo przez niego umacniani. Stracić wszelki związek z Chomiakowem znaczy pozostać niezakorzenionym i miotanym wiatrem. A teraz wieje silny wiatr, szybko przejdzie w burzę i potrzebna jest Chomiakowowa niezachwianość i nieugiętość, żeby nas nie zniosło i nie rozwiało w przestrzeniach204.Związek z Chomiakowem to nie tyle pokrewieństwo z treściami religijnymi wyrażonymi w twórczości starszych słowianofilów, ale to przede wszystkim zwią



1. Mikołaj Bierdiajew - powtórzyć dzieło Piotra? 115
zek z Kościołem205. Bierdiajew jednak szybko zapomniał o religijnych podstawach by dojść do wniosku, że nowa myśl religijna ma charakter mistyczny, że ze swojej istoty jest nie tyle nastawiona na tradycję (przeszłość), lecz patrzy w przyszłość, nowe prawosławie jest mistycznym oczekiwaniem objawienia..Rewolucja 1905 roku była jednocześnie rewolucją rosyjskiego ducha - stara Rosja, stary sposób życia przestały istnieć i religia nie może być już w nich zakorzeniona, wymaga zupełnie nowego uzasadnienia i jest to uzasadnienie czerpiące swoją moc z przyszłości, z przyszłego mistycznego objawienia.

205 Zdaje się, że Bierdiajew powtarzał intuicję Bułgakowa, który podkreślał, że chrześcijańska „Dobra Nowina" zwraca się do wszystkich narodów, będąc ponadnarodową w swojej treści, nie jest jednak przyjmowana i przyswajana przez pojedynczego człowieka w oderwaniu od życia narodowego. Dlatego istotą narodu jest jego religijne jądro, które w Rosji nosiło nazwę Świętej Rusi. W tym znaczeniu naród jest jakby naturalnym fundamentem soborowości. Wielość Kościołów lokalnych nie przeczy ogólnej jedności, dlatego że Kościół żyje jako „niewidzialna jedność w widzialnej wielości". Uniwersalizm Kościoła historycznie realizuje się w wielości Kościołów lokalnych.206 H. Бердяев, Алексей Степанович Хомяков.

Słowianofile nie wyrazili wszystkich cech rosyjskiego i słowiańskiego charakteru. Rosyjsko-słowiańska buntowniczość i anarchiczność - głębokie, religijne, narodowe cechy -nie zostały niemal wyrażone w słowianofilstwie. A buntowniczość i anarchiczność są nie mniej charakterystyczne dla nas, niż łagodność i pokora. Rosjanie nie mają swojego grodu, szukają Przyszłego Miasta, w naturze rosyjskiego narodu leży wieczne pątnictwo. Gogol, Dostojewski, Włodzimierz Sołowjow, Lew Tołstoj byli pielgrzymami. Typ pielgrzyma to ulubiony typ rosyjskiego narodu. W pątnictwie jaskrawo przejawiło się poszukiwanie grodu. U słowianofilów zwyciężył duch rosyjskiej osiadłości nad duchem rosyjskiego pątnictwa. Pielgrzym chodzi po ziemi, ale żywioł powietrza przeważa w nim nad żywiołem ziemi. Chomiakow nie był pątnikiem. Spośród słowianofilskiego pokolenia lat trzydziestych i czterdziestych tylko duch Gogola był trwożący, poszukujący, bliski naszym czasom. Oczywiście słowianofile też pragnęli prawdy Chrystusowej na ziemi, Grodu Chrystusa, ale pragnęli tryumfu tej prawdy, domagali się nie tyle pątnictwa, ile osiadłości, nie tyle niesienia wiatrem, ile zapuszczania korzeni. Wielka prawda Rosjan polega na tym, że nie mogą zgodzić się na ziemski gród, gród urządzony przez księcia tego świata, szukają Niebieskiego Jeruzalem, schodzącego na ziemię. Tym Rosjanie radykalnie różnią się od ludzi Zachodu, urządzonych i zadowolonych, mających swój gród206.
Novum, które przyniosła rewolucja 1905 roku, to według Bierdiajewa odsłonięcie nowego wymiaru duszy rosyjskiej, poszukującej grodu Kiteż - chiliastyczne oczekiwanie Królestwa Bożego, wieczna wędrówka, niemożliwość zadowolenia się tylko ziemskimi formami egzystencji.Po rewolucji październikowej myśliciel zmienił swoje poglądy. Rewolucja 1917 była niczym innym, jak deformacją, skrzywieniem tego maksymalistycznego 
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religijnego buntu rosyjskiej duszy. Bolszewizm nie jest dla narodu rosyjskiego zjawiskiem zewnętrznym, a wewnętrznym, jest jego ciężką duchową chorobą, jego kalectwem. Bolszewizm jest tylko wyrazem wewnętrznego zła, a nie samodzielną, ontologiczną rzeczywistością, nie ma istnienia sam w sobie. Jest tylko halucynacją chorego ducha narodowego207 208.

207 Idem, Размышления о русской революции, [on-line:) http://www.vehi.net/berdyaev/ rus_rev.html.208 Idem, Судьба России, [on-line:] http://lib.ru/HRISTIAN/BERDQEW/rossia.txt.

Wcześniej Bierdiajew zachwycał się mistycznym pielgrzymem, usiłującym odnaleźć gród Kiteż, zachwycał się nowym wymiarem rosyjskiej duszy odkrytym po rewolucji 1905 roku. Z czasem jednak zaczął akcentować, że pierwsza rewolucja zniszczyła stary byt, druga pokazała, że nowy mistycyzm jest tylko wewnętrznym kalectwem rosyjskiego pątnika; w jaki sposób zatem odkryta przez niego nowa strona duszy rosyjskiej (buntownicza i anarchistyczna) okazuje się tylko halucynacją chorego narodowego ducha, a dążenie do Niebieskiego Jeruzalem okazuje się triumfem ziemskiej despotii?Sprzeczność rosyjskiego życia zawsze znajdowała odbicie w rosyjskiej literaturze i myśli filozoficznej. Twórczość rosyjskiego ducha rozdwaja się podobnie jak rosyjska historia. Widać to najlepiej na przykładzie naszej ideologii narodowej - słowianofil- stwa i na przykładzie naszego największego geniusza narodowego - Dostojewskiego, najbardziej rosyjskiego pisarza. Cała paradoksalność i antynomiczność rosyjskiej historii odciska pieczęć na słowianofilach i Dostojewskim. Oblicze Dostojewskiego rozdwaja się, tak jak i oblicze samej Rosji, i budzi sprzeczne uczucia. Bezdenna głębia i bezkresne niebo jednoczą się z jakąś podłością, brakiem szlachetności i godności, niewolnictwem. Bezgraniczna miłość do ludzi, w istocie miłość Chrystusowa, jednoczy się z nienawiścią do ludzi i bezlitosnością. Pragnienie absolutnej wolności w Chrystusie (Wielki Inkwizytor) jednoczy się z niewolniczą pokorą. Czy nie taka jest sama Rosja?200
We wcześniejszych interpretacjach słowianofile reprezentowali prawosławie zakorzenione w codzienności, w nowej interpretacji Bierdiajewa, nie jest im obce przeczucie mającego nastąpić mistycznego objawienia, nie jest im obcy rosyjski radykalizm, pątnictwo i wieczne poszukiwanie grodu Kiteż. Buntowniczość i anar- chiczność - to właśnie te cechy są podstawą paradoksalności i antynomiczności rosyjskiej duszy, w której miłość jest nierozdzielnie związana ze złem, wolność z niewolnictwem, dążenie do prawdy z upodleniem itd.Rosyjski duch pragnie świętego, wiecznego państwa i gotów jest pogodzić się z bestialskim państwem na ziemi. On chce świętości w życiu wiecznym i tylko świętość go pociąga, lecz gotów jest pogodzić się z brudem i podłością w życiu ziemskim. Dlatego Święta Ruś zawsze miała jako swoją odwrotną stronę Ruś bestialską. Rosja jakby zawsze chciała tylko tego, co anielskie i bestialskie, i dlatego niewystarczająco 

http://www.vehi.net/berdyaev/
http://lib.ru/HRISTIAN/BERDQEW/rossia.txt
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odkrywała w sobie to, co ludzkie. Anielska świętość i bestialskie upodlenie - oto wieczne wahania rosyjskiego narodu, nieznane bardziej zrównoważonym zachodnim narodom. (...) W ten sposób to, co prorocze i mesjańskie w duchu rosyjskim, jego pragnienie wieczności, pragnienie przemienienia okazują się jakimś zniewoleniem209.

209 Ibidem.210 Idem, Истоки и смысл...

Rosyjski charakter narodowy składa się z dwóch cech: prawosławia słowia- nofilów zakorzenionego w codzienności i mistycznego prawosławia rosyjskiego wędrowcy. Z czasem dominującą cechą rosyjskiego charakteru staje się w koncepcji Bierdiajewa „mistyczne upojenie". Rosyjski radykalizm cechuje wewnętrzna sprzeczność - odwrotną stroną maksymalistycznego dążenia do świętości jest totalne zniewolenie, odwrotną stroną marzenia o Trzecim Rzymie - Świętej Rusi - staje się Trzecia Międzynarodówka. Nowa strona rosyjskiego ducha odkryta przez Bierdiajewa - Święta Ruś pragnąca niebieskiego Jeruzalem - okazuje się w rewolucji bestialskim bolszewizmem.Bierdiajew odczytywał Trzecią Międzynarodówkę jako ideę narodową, utożsamiał ją z ideą rosyjską, śmiało stawiał znak równości między imperium a narodem. Trzecią Międzynarodówkę udało się zrealizować w Rosji i zawiera ona w sobie wiele cech Trzeciego Rzymu - to również święte cesarstwo oparte na ortodoksyjnej wierze. Zachodowi trudno zrozumieć, że nie jest to uniwersalna idea, a tylko odwrotna strona rosyjskiej idei narodowej. Myśliciel rozpatruje ją jako późniejszą transformację rosyjskiego mesjanizmu, zdeformowanego przez pokusę imperializmu.Zdaniem myśliciela to właśnie Święta Ruś dokonała rewolucji. Prawosławny ruski radykalizm w poszukiwaniu mistycznego Królestwa Bożego przyczynił się do tego, że bolszewicka rewolucja miała charakter narodowy. W pracy Źródła 
i znaczenie rosyjskiego komunizmu Bierdiajew postawił znak równości między staroobrzędowcami i dziewiętnastowiecznymi rewolucjonistami, pisząc:Rosyjscy ortodoksi i apokaliptycy, którzy w XVII w. byli staroobrzędowcami, w XIX w. okazują się rewolucjonistami, nihilistami, komunistami. Struktura duszy rosyjskiej pozostaje taka sama, rosyjscy inteligenci - rewolucjoniści odziedziczyli ją od staroobrzędowców XVII w. Zawsze głównym pozostaje wyznanie jakiejś ortodoksyjnej wiary, ponieważ tym określa się przynależność do rosyjskiego narodu210.

Po upadku Bizancjum w rosyjskim narodzie zrodziła się świadomość, że Carstwo Moskiewskie pozostaje jedynym prawosławnym cesarstwem na świecie i że naród rosyjski jest jedynym nosicielem prawdziwej prawosławnej wiary. Doktryna o Moskwie Trzecim Rzymie stała się dominującą ideologią w czasie powstawania państwa moskiewskiego. Bierdiajew podkreślał, że państwo po
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wstawało pod wpływem mesjańskiej idei, a poszukiwanie świętego cesarstwa charakteryzowało rosyjski naród w ciągu całej jego historii. Mesjanizm przenika całą rosyjską historię - przynależność do Carstwa Rosyjskiego określało wyznanie prawosławne, a przynależność do Rosji Radzieckiej określa wyznanie ortodoksyjnego komunizmu.Uniwersalna, mesjanistyczna koncepcja Trzeciego Rzymu przyczyniła się do tego, że naród rosyjski widział w Kościele greckim wyłącznie zepsucie prawdziwej wiary, a greckie wpływy w narodowej świadomości religijnej były odbierane jak próba przeniknięcia zepsucia do jedynego prawosławnego cesarstwa. Mamy zatem do czynienia z przekonaniem, że wiara prawosławna jest tylko rosyjską, nierosyj- ska wiara nie jest prawosławną. Chrześcijański uniwersalizm został zredukowany zatem do narodowego ekskluzywizmu. Reformy Nikona były motywowane troską o poprawność obrządku, ale przede wszystkim troską o to, czy Carstwo Rosyjskie jest nadal prawosławnym cesarstwem. W narodzie natomiast wzbudziły podejrzenie, że prawosławne cesarstwo - Trzeci Rzym - uległo zepsuciu, a władzę państwową i hierarchię cerkiewną opanował antychryst. Ludowe prawosławie zerwało zatem z hierarchią cerkiewną i władzą państwową. „Raskoł - podkreślał Bierdiajew - staje się zjawiskiem najbardziej charakterystycznym dla rosyjskiego życia”211. Prawosławny rosyjski radykalizm w budowaniu Trzeciego Rzymu, Świętej Rusi, w praktyce zaowocował powstaniem takiego państwa, w którym Kościół odgrywał rolę służebną.

211 Ibidem.
212 Ibidem.
213 Ibidem.

Moskiewskie prawosławne carstwo było państwem totalitarnym. Iwan Groźny był wspaniałym teoretykiem samodzierżawia, nauczał, że car powinien nie tylko rządzić, ale zbawiać dusze212.
Myśliciel nie tylko stawiał znak równości między Trzecim Rzymem i Trzecią Międzynarodówką, lecz także śmiało utożsamiał naród ze staroobrzędowcami, a staroobrzędowców z inteligencją XIX wieku:Rosyjska inteligencja rewolucyjna XIX w. będzie staroobrzędowa i będzie myśleć, że władzę opanowała zła siła. Zarówno w rosyjskim narodzie, jak i w rosyjskiej inteligencji będzie obecne poszukiwanie carstwa zbudowanego na prawdzie213.
Opis niezakorzenienia (GesncMeeHHOcmu) rosyjskiej inteligencji, roztrząsanie faktu wiecznych wędrowców, niezakorzenionych w rosyjskiej glebie, służy tylko jednemu - pokazaniu, że inteligencja rosyjska jest w pełni zakorzeniona, całkowicie należy do starej Moskiewskiej Rusi. Myśliciel przechodził od opozycji 



1. Mikołaj Bierdiajew - powtórzyć dzieło Piotra? 119
inteligencja - lud, do interpretacji inteligencji i ludu jako członów tego samego narodu, kierującego się wiecznym pragnieniem znalezienia grodu Kiteż, nieza- korzenionego w teraźniejszości i zapatrzonego w przyszłość.Rosyjska żywiołowo-narodowa duchowość przyjmuje różnorodne, najbardziej sprzeczne formy - tradycyjną i buntowniczą, narodowo-religijną i-międzynaro- dowo-socjalistyczną. To istota rosyjskiego narodnictwa, wrogiego myśli i idei. W nastroju i kierunku rosyjskiej duchowości narodowej jest coś antygnostyckiego, z podejrzeniem odnoszącego się do procesu wiedzy. Serce dominuje nad umysłem i wolą. Rosyjski typ narodnickiej duchowości jest moralizatorski, wszystko na świecie mierzy wyłącznie moralizatorską miarką. To moralizatorstwo jednak nie sprzyja wypracowaniu osobowego charakteru, nie wykuwa ducha. W tym moralizmie dominuje niejasna duchowość, łzawy sentymentalizm, często bardzo pociągający, ale nie czuje się w nim mężnej woli, odpowiedzialności, samodyscypliny, twardości charakteru. Rosyjski naród jest być może najbardziej duchowym narodem na świecie. Sfera jego ducha jednak jest zanurzona w jakichś związanych z duszą, a nawet ciałem namiętnościach. W tej bliżej nieokreślonej duchowości męski żywioł nie opanowuje żeńskiego, nie nadaje mu formy. A to znaczy, że duch nie opanowuje sfery duszy. Sprawdza się to nie tylko w stosunku do „ludu”, ale także w stosunku do „inteligencji", która zewnętrznie jest oderwana od narodu, ale zachowała charakterystyczne cechy narodowej psychologii. Na tym gruncie rodzi się brak zaufania, obojętność i wrogie nastawienie do myśli. Na tym samym gruncie rodzi się także znana od dawna słabość rosyjskiej woli, rosyjskiego charakteru. Najbardziej prawicowi rosyjscy słowianofile i najbardziej lewicowi rosyjscy na- rodnicy (do nich, ze względu na typ psychologiczny, z rzadkimi wyjątkami można zaliczyć także rosyjskich socjaldemokratów, niepodobnych do swoich zachodnich towarzyszy) jednakowo powstają przeciw „abstrakcyjnej myśli" i domagają się myśli moralnej i zbawczej, mającej praktyczne zastosowanie w życiu214.

214 Idem, Pa3Mbiui/ieHua...
215 Ibidem.

Piotr Wielki tworząc według zachodnich wzorców monarchię absolutną zse- kularyzował prawosławne carstwo, ale naród pozostał wierny starym zasadom.W duszy rosyjskiego narodu trwała walka między Wschodem i Zachodem, walka trwa podczas rosyjskiej rewolucji. Rosyjski komunizm jest komunizmem wschodnim. Wpływy Zachodu w ciągu dwóch stuleci nie opanowały rosyjskiego narodu. Rosyjska inteligencja zupełnie nie była zachodnią według swego typu, bez względu na podpieranie się zachodnimi teoriami (...) W ciągu całego piotrowego imperatorskiego okresu istniał konflikt między świętą Rusią i imperium. Słowianofilstwo było ideologicznym wyrazem tego konfliktu. W XIX w. konflikt przyjął nową formę: zderzyła się Ruś szukająca społecznej prawdy, carstwo prawdy z imperium szukającym siły215.
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Państwo moskiewskie jednoczyło w sobie dwa „sprzeczne” elementy - było połączeniem idei mesjańskiej i idei państwa totalitarnego (odwrotną stroną dążenia do realizacji idei Trzeciego Rzymu była despotia Iwana Groźnego). Według Bierdiajewa bolszewizm okazał się najmniej utopijną i najbardziej realistyczną odpowiedzią na sytuację, która zaistniała w Rosji po 1917 roku. Najbardziej odpowiadał rosyjskiej tradycji i rosyjskim poszukiwaniom uniwersalnej prawdy, rosyjskim metodom rządzenia za pomocą przemocy. „To było określone przez kierunek rosyjskiej historii (...) Komunizm okazał się nieodwracalnym losem Rosji..."216.

216 Idem, Истоки и смысл...217 Idem, Размышления...

Inteligencja i lud są zatem tym samym narodem, wiecznym wędrowcem, anarchistą zawsze gotowym popaść w totalitaryzm. Totalitaryzm Iwana Groźnego logicznie wynikał z duchowego, anarchistycznego prawosławia, bolszewizm natomiast nawiązywał do logiki Rusi Moskiewskiej, a odwrotną stroną totalnej wolności było radykalne zniewolenie. Wyjątkiem w tym szeregu antynomii: duchowy anarchizm - polityczny totalitaryzm, było tylko imperium Piotra I, które zeuropeizowanymi formami potrafiło utrzymać święto-bestialskie oblicze narodu w twardych imperialnych formach. Właśnie Piotr dzięki swojemu despotyzmowi przykrył cienką warstwą kultury nieokrzesaną masę.Upadły wszystkie podpory podtrzymujące warstwę kultury w Rosji. Ta cienka warstwa była możliwa tylko dzięki monarchii, która nie dopuszczała do szerokiego rozlewu ludowego morza. Rosja była bezgranicznym, ciemnym, chłopskim carstwem, z bardzo słabo rozwiniętymi klasami, z bardzo cienką warstwą kultury, z carem który utrzymywał to carstwo i nie pozwalał ludowi na zniszczenie warstwy kulturowej. Nawet jeżeli władza carska często prześladowała przedstawicieli kultury, to w przeszłości zrobiła wszystko, żeby umożliwić ich istnienie (...) Wraz z upadkiem władzy carskiej w Rosji (...) zostały zniesione wszystkie różnice jakościowe, została rozbita cała struktura rosyjskiego społeczeństwa. Ciemny żołniersko-chłopski żywioł pochłonął ją. Warstwa kultury niemająca korzeni w stabilnych klasach społecznych, została zrzucona w przepaść. W takich warunkach władza monarchiczna mogła zostać tylko sowiecką władzą. Nastąpiła straszna prymitywizacja życia, prymitywizacja bytu, króluje żołniersko-chłopski styl. Bolszewicy nie tyle stworzyli to prymitywne życie, prymitywny sposób rządzenia, ile odzwierciedlili i wyrazili postępującą prymitywizację życia narodowego. Władza, która chciałaby być kulturalna, nie mogłaby istnieć, nie odpowiadałaby stanowi narodu. Bardziej subtelna warstwa kultury, nie mogłaby dłużej panować w Rosji. Bóg jakby przekazał władzę bolszewikom, karząca grzech narodu217.
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Imperium Piotra I, potępiane przez Bierdiajewa za despotyzm, było jednak jedyną siłą, która powstrzymywała anarchistyczno-despotyczne Carstwo Moskiewskie. Gieorgij Fiedotow piszę następująco:W tej perspektywie cały nowoczesny rozwój Rosji wydaje się niebezpiecznym wyścigiem: co zwycięży - wyzwalająca europeizacja, czy moskiewski bunt, który zatopi i zmyje młodą wolność falą narodowego gniewu? Nienawiść do zachodniej oświaty zlewała się z klasową nienawiścią do ziemianina, szlachcica, kapitalisty i urzędnika - całej warstwy między carem i narodem218.

210 Г. Федотов, Россия и свобода, [on-line:] http://www.vehi.net/fedotov/svoboda.html.219 Н. Бердяев, Судьба России.
220 Ibidem.

Kiedy ostatnie okruchy imperium Piotra I zostały zniszczone, morze narodowe rozlało się, niszcząc wszystko, żeby za chwilę zastygnąć w martwych formach Moskiewskiej - już w wydaniu leninowskim - Rusi. Jaki więc cel miał stać przed rosyjską emigracją? Rosyjska rewolucja nie jest, według Berdiajewa, fenomenem politycznym i społecznym, to przede wszystkim fenomen duchowego i religijnego rozwoju narodu. Nie można odrodzić Rosji tylko za pomocą politycznych środków, rosyjski naród stoi przed konicznością „duchowego przemienienia”. Przez stulecia rosyjska inteligencja podkopywała fundamenty Rosji, przed rosyjską inteligencją na emigracji stoi zadanie powrotu do wartości, co wymaga zmiany i innego ukształtowania rosyjskiego charakteru. „Powinniśmy przyswoić zachodnie wartości, pozostając Rosjanami, powinniśmy odnaleźć drogę powrotu do Zachodniej Europy i drogi zjednoczenia z nią”219.Bierdiajew zauważał, że Rosjan charakteryzuje pewna niemoc w tworzeniu kultury. Odwrotną stroną dążenia do wiecznego Królestwa Bożego jest przyjmowanie kultury jako czegoś diabelskiego. Dla myśliciela to istotna cecha rosyjskiego charakteru.Tu ukrywa się głęboka motywacja słowianofilstwa. Słowianofile chcieli zapewnić narodowi rosyjskiemu wolność w sferze religii, myśli i ducha, a całą resztę życia chcieli oddać pod władzę siły, bezgranicznie rządzącej rosyjskim narodem. Dostojewski w legendzie o „Wielkim Inkwizytorze" ogłosił swobodę ducha, absolutną wolność religijną w Chrystusie. Był gotów nie tylko pokornie pogodzić się, ale także bronić społecznej niewoli. Innymi słowy ta sama rosyjska cecha przejawiła się u naszych rewolucjonistów-maksymalistów, którzy domagając się absolutnej wolności, nie byli w stanie zbudować normalnie funkcjonującego, wolnego społeczeństwa220.W twórczej sferze kultury Rosjanie wykazują niemoc, zawsze są gotowi pokłonić się przed niemiecką filozofią i nauką. Rosyjska inteligencja wybrała drogę przyswojenia zachodnich idei, ale nie zmobilizowało jej to do samodzielnego 

http://www.vehi.net/fedotov/svoboda.html
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myślenia, przyjęła te idee ślepo i powierzchownie, czyniąc przedmiotem nowej, już „politycznej" wiary. Rosyjska inteligencja okazała się niezdolna do wypracowania własnej myśli naukowej, za to powierzchownie przyswoiła naukową myśl europejską, co w sposób nieunikniony było cząstkowe i uproszczone. Rosyjska inteligencja zaprzepaściła możliwość stworzenia własnej intelektualnej tradycji, poprzestała na powierzchownej kompilacji. Ta niemoc uniemożliwia przeprowadzanie reform politycznych, zbudowanie państwa, które z definicji należy do sfery kultury. W Rosji państwo jest traktowane jako ziemskie wcielenie Grodu Jeruzalem, ale szybko przekształca się w bestialski totalitaryzm dnia codziennego.W wyniku reform Piotra I miały powstać dwa nierozumiejące się narody: lud i inteligencja oraz szlachta. Zdaniem Bierdiajewa, to właśnie Piotr 1 stworzył możliwość powstania kultury rosyjskiej. Rosja uzyskała dostęp do greckiego klasycyzmu i europejskiego humanizmu. Od Schellinga i Niemiec do Rosji i prawosławia - oto droga rosyjskiej myśli. W nowej rosyjskiej szkole teologicznej, w oparciu o niemieckich filozofów i katolicką teologię tworzy się rosyjska kultura.Kultura nowej Rosji powinna stać w opozycji nie tylko do Rusi Moskiewskiej, lecz także do tego despotyzmu, który jest nierozerwalnie związany z reformami Piotra I. Według Bierdiajewa Trzecia Międzynarodówka nie tylko powtarza Trzeci Rzym, ale jest syntezą moskiewskiej despotii i imperialnej tyranii petersburskiej państwowości:Lenin jest monolitem, mógł zostać wodzem rewolucji, ponieważ nie był typowym rosyjskim inteligentem, w nim cechy rosyjskiego inteligenta-staroobrzędowca jednoczyły się z cechami budowniczych rosyjskiej państwowości. On łączył w sobie cechy Czernyszewskiego i Nieczajewa z cechami wielkich książąt moskiewskich, Piotra Wielkiego i innych działaczy państwowych despotycznego typu (...). Zjednoczywszy w sobie dwie tradycje, które znajdowały się w XIX w. w śmiertelnej walce ze sobą, Lenin mógł nie tylko nakreślić projekt komunistycznego państwa, ale także zrealizować go. Jakby to nie było paradoksalne, ale bolszewizm to trzecie wcielenie rosyjskiej wielkopaństwowości, rosyjskiego imperializmu (...) Nastąpiło zjednoczenie pragnienia prawdy społecznej z pragnieniem potęgi państwowej221.

221 Летопись Русской Философии..., s. 266-268.

Bierdiajew de facto wzywał do zupełnie nowej Rosji, Rosji która definitywnie odżegnuje się od Rusi Moskiewskiej, nie przyjmuje despotii Piotra I, chociaż korzysta z pozytywnego efektu jego reform - zalążka kultury. Wzywa do Rosji, która jest w stanie kontynuować duch reform, ale już nie na zasadzie zewnętrznej, przymusowej europeizacji, a na zasadzie głębokich kulturowych przemian.
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2. Gieorgij Fiedotow. Milczący naród

Rewolucja październikowa i zwycięstwo bolszewizmu wywołały dyskusje na temat politycznych przyczyn tej katastrofy. Winą za porażkę w wojnie domowej Gieorgij Fiedotow obarczał przede wszystkim elity i ich nieudolny sposób rządzenia. Cele i metody ruchu narodotwórczego określała inteligencja, opierając się na swej wierze, doświadczeniu i wartościach. Kwestię polityczną zatem można rozpatrywać jako kulturowo-filozoficzną i moralną.Na początku warto określić zakres znaczeniowy pojęcia „inteligencja”. Przynależność do inteligencji określa ideał, któremu podporządkowywano życie. Ideał ten łączy osobistą etykę, normy życia społecznego i praktycznie podmienia religię. Zakorzeniony jest w idei - teoretycznym światopoglądzie opartym na rozsądku i narzucanym życiu jako norma i kanon. Idea nie wyrasta z samego życia, z jego irracjonalnej głębiny, jako najwyższy racjonalny wyraz, ale jakby „spada z nieba”, w ostatecznej formie i domaga się jedynie realizacji. Taka ideo- wość to szczególny, etycznie zabarwiony rodzaj racjonalizmu. Ten racjonalizm jest daleki od autentycznej filozoficznej ratio, w stosunku do poznania wysuwa minimalne wymagania, najczęściej bierze gotowy system prawd i buduje na nim ideał osobowy i społeczny. Ten idealizm podmienia religię, lecz bierze z niej tylko dogmat i świętość. Niezakorzenienie rosyjskiej inteligencji w glebie narodowej warunkuje takie właśnie pojmowanie idei. Brak gleby wyraża się w oderwaniu od narodowej codzienności, kultury, religii, od wszystkiego tego, co organicznie wyrasta z tej gleby222.

222 Рог. Г. Федотов, Трагедия интеллигенции, Москва 1990, 5. 407.223 Рог. С. Булгаков,Два Града, Санкт-Петербург 1997, б. 341.

Zanim zastanowimy się nad kwestią oderwania inteligencji rosyjskiej od narodu, należy odpowiedzieć na pytanie czym jest naród. Według Bułgakowa narodowość przejawia się w kulturze. Najpotężniejszym jej narzędziem, za pomocą którego objawia się dusza narodu, jest język (nie bez powodu w starosłowiańskim słowo język oznacza również naród). W języku mamy niewyczerpalną skarbnicę możliwości kulturowych, w nim zarazem odbija się i tworzy kulturę dusza narodowa. Tak samo narodowa jak język, we wcześniejszych fazach historii, okazuje się wiara, co znajduje swoje potwierdzenie w synonimicznym używaniu określeń „prawosławny" i „ruski”223. U Fiedotowa, co jest niezwykle ważne dla zrozumienia jego poglądów, pojęcie „narodu” jest ściśle związane z językiem. Nie rozdziela on języka i wiary, lecz rozpatruje jako dwa aspekty tego samego języka, którym posługuje się naród, tworząc kulturę. Badając zatem jego poglądy, szczególną uwagę należy zwrócić na pojęcie języka, pamiętając jednocześnie, że pojęć: „naród", „język” i „wiara” myśliciel używa niemal synonimicznie.Dla zilustrowania tego zagadnienia sięgniemy, idąc za Fiedotowem, czasów Rusi Kijowskiej. Jej kultura powstawała na fundamencie bizantyjskim, ale obok 
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kwitnącej kultury religijnej i materialnej rzuca się w oczy całkowita nieobecność greckiej tradycji filozoficznej. Na Zachodzie w owym czasie zakonnicy czytali Wer- giliusza i historyków rzymskich, żeby dzięki temu odnaleźć właściwe podejście do języka Kościoła - w tym zderzeniu pogańskich i chrześcijańskich elementów tworzyła się wielka kultura średniowieczna. Na Rusi Kijowskiej sytuacja wglądała zupełnie inaczej, język słowiański, który był fundamentem ewangelizacji, z jednej strony ułatwił przyswojenie przez naród prawd chrześcijańskich, ale z drugiej strony oderwał kulturę rosyjską od tradycji antycznej. Fiedotow podkreślał, że szerokie rozpowszechnienie Ewangelii w języku słowiańskim zaowocowało kulturowym oderwaniem od greckich korzeni. Brak świeckiej tradycji greckiej, uniemożliwił przyswojenie całości teologii bizantyjskiej. Kiedy w XII wieku w Paryżu rozbrzmiewały scholastyczne spory i rodziły się uniwersytety, w złotym Kijowie, błyszczącym mozaikami cerkwi, nie było niczego poza pieczerskimi mnichami, którzy pisali Latopisy i Pateryki.Nie jest przypadkiem, że Fiedotow akcentował takie elementy chrześcijańskiej tradycji jak życie ascetyczne, homilie, czy hagiografie, jako najbardziej istotny wyraz kijowskiego prawosławia. Ten rodzaj działalności był dla niego związany z chrześcijańską codziennością, z chrześcijańskim bytem, w którym był zakorzeniony język starosłowiański. Naród modlił się w języku starosłowiańskim przez wieki, nie mając potrzeby posługiwania się innymi językami224. Należy jeszcze raz podkreślić, że oderwanie od kultury antycznej jest związane, zdaniem Fiedotowa, ze starosłowiańską Biblią i starosłowiańskim językiem liturgicznym. I chociaż na pierwszy rzut oka może wydawać się, że właśnie dzięki językowi nie wykształciła się na Rusi oderwana od narodu, zgrecyzowana inteligencja, to ceną tej jedności był brak naukowej, filozoficznej tradycji Grecji (Bizancjum)225.

224 Por. Г. Федотов, Трагедия интеллигенции, s. 411-412.225 „A przecież byliśmy bliżej źródła żywej wody. Grecy byli nauczycielami chrześcijan, a początki naszej kultury były naznaczone hellenizmem. Naszym niespełnionym powołaniem było wskrzeszenie - we właściwym czasie - śpiących bogów Grecji, i oświetliwszy ich nową wiarą, rozpoczęcie prawdziwej wspaniałej drogi kultury”. Idem, Лицо России, Париж 1998, s. 14.226 Por. idem, Трагедия интеллигенции, s. 414.

Język starosłowiański umożliwił ewangelizację, przenika go religijna energia niejednego pokolenia i dzięki niemu w duchu narodowym głęboko zakorzenił się obraz Chrystusa. Do XVIII wieku nie był on narzędziem myśli naukowej, skutkiem tego rnusiał przyswoić ogromną ilość terminów obcego pochodzenia, nie posiadał tego aparatu pojęciowego, który tak bogato rozwinął się w językach europejskich. Przyczynił się do tego, przede wszystkim, brak klasycznej, antycznej tradycji. Fiedotow zauważał, że od kijowskich przodków, którzy walczyli z greckimi wpływami, pozostała w spadku nienawiść do języków starożytnych, odrzucenie humanizmu i przyjęcie jedynie okruchów wielkiej europejskiej kultury226. Ta sytuacja jeszcze bardziej pogłębiła się w czasach Rusi Moskiewskiej. 
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Autentyczny głos chrześcijaństwa wyrażał się przede wszystkim w architekturze sakralnej, w oślepiającej nowogrodzkiej ikonie, w szczególnym charakterze świętości północnych mnichów227 228.

227 Por. ibidem, s. 414.228 Por. ibidem, s. 415.229 „Ruś nie jest pozbawiona twórczości, lecz jej myśl - naukowo-filozoficzna - spała przez wieki, przespała Odrodzenie i przebudziła się tak późno, że między jej proroczymi, ale mglistymi marzeniami i nauką Zachodu wyrosła przepaść". Idem, Лицо России, s. 14.

Fiedotow wysunął wiele dowodów mających zaświadczyć o wysokim poziomie kultury religijnej w Rosji, która jednak sprowadza się do jednego - do ikony. Powołując się na Jewgienija Trubieckoja i jego dzieła Kolorowa kontemplacja. 
Trzy szkice o ikonie ruskiej, myśliciel doszedł do wniosku, że w farbach, w skomplikowanych i przemyślanych kompozycjach nowych ikon, Ruś wyrażała swoją dogmatyczną intuicję. Tylko za pomocą farb możliwe było przekazanie żywego rosyjskiego kultu świętej Sofii. Stara Ruś mogła wyrazić siebie tylko w ikoniczny sposób.Z drugiej strony, kulturę staroruską charakteryzowało milczenie, brak wyrażenia się w słowie. Dla Fiedotowa ważna jest konstatacja, że Rusi Świętej Sofii obcy jest Logos, nie język jako taki, lecz ten jego wymiar, który jest związany z ratio. „Ruś jest podobna do niemej dziewczyny, która wiele tajemnic widzi swoimi nieziemskimi oczami, ale może przekazać je tylko za pomocą znaków"220. Logos nie wyrasta z życia narodowego, z jego irracjonalnej głębi, jako najwyższy racjonalny wyraz. Irracjonalna głębia narodu znajduje ujście i wyraża się tylko w ikonie229.Naród rosyjski, podkreślał myśliciel, ukonstytuował się jako naród chrześcijański w akcie przyjęcia chrztu, ewangelizacja - jak wyżej zostało podkreślone - dokonywała się w języku starosłowiańskim, co przyczyniło się do oderwania kultury rosyjskiej od korzeni greckich, do nieobecności Logosu (racjonalnego myślenia), redukcji kultury religijnej do potrzeb codziennych i wykształcenia odpowiedniego dla wyrażenia tej sfery języka ikonicznego. Według myśliciela, wiara wyraża istotę narodu, lecz ta wiara ma swój język, w prawosławiu, w odróżnieniu od zlatynizowanego Zachodu, jest to język nie tyle starosłowiański - on tylko oderwał ruską kulturę od korzeni - co język ikoniczny. W rosyjskiej duszy istnieje zatem pustka, uwarunkowana nieobecnością słowa, Logosu. Stąd wynika potrzeba importowania owoców wyrosłych na drzewie rozumu w obcych krajach, rozum przecież nie funkcjonuje w oderwaniu od Logosu.W światopoglądzie Fiedotowa interesująco przedstawia się ocena reform Piotra 1. Jego zdaniem, carowi udało się rozbić Rosję na dwa narody, które przestały się wzajemnie rozumieć, doszło do raskołu ludu, który z powodu swego analfabetyzmu pozostał wierny chrześcijaństwu i kulturze narodowej, oraz szlachty, obcej pod względem języka, kultury i stroju. Z drugiej strony, Piotr 1 otworzył Rosję na Zachodnią Europę, przeszczepił rosyjskiej duszy europejski 
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rozum razem z „niemiecką" nauką i tym samym stworzył zupełnie nową Rosję. Nie chodzi o to, że modernizacja starej Rusi zniszczyła jej autentyczność (przecież nie upodobniła Rosji do innych europejskich krajów), reformy Piotra 1 stworzyły zupełnie nową rosyjską autentyczność. Upraszczając, można powiedzieć, że zamiast starej Rusi Piotr 1 władczą ręką ustanowił nową, wielką Rosję. To również on, zdaniem Fiedotowa, uwolnił rosyjskie słowo. Rosja dzięki niemu uzyskała dostęp do greckiego klasycyzmu i europejskiego humanizmu. W nowej rosyjskiej szkole teologicznej, przechodząc przez niemieckich filozofów i katolicką teologię, duch ruskiego prawosławia dochodzi do samouświadomienia. W nieukończonym projekcie słowianofilów Fiedotow widział możliwość przyszłej syntezy Starej i Nowej Rusi, nawet nie tyle syntezy, ile przezwyciężenia samego podziału w ramach nowej autentyczności Wielkiej Rosji. W słowianofilstwie Fiodotow widział możliwość stworzenia filozoficznych podstaw rosyjskiej idei.Reformy Piotra dały Rosji możliwość otworzenia się na Zachód, działanie polityczne wpłynęło na rozwój kultury, przyswojenie owoców europejskiej cywilizacji przygotowało grunt dla powstania oryginalnej filozofii rosyjskiej idei. Piotr 1 stworzył taką Rosję, w której mogła przejawić się samodzielność ducha narodu, wyrażająca się w ukierunkowanej narodowo filozofii i kulturze. Zdaniem myśliciela w takich warunkach mogłaby powstać idea narodu, rozumianego jako duchowa wspólnota, która poznaje i utwierdza siebie, przechodząc od kultury „materialnej” (chrześcijańskiego bytu, w którym był zakorzeniony język starosłowiański), do kultury duchownej. Samostanowienie się Rosji jako niezależnego bytu państwowego, które zrealizował Piotr 1, powinno było iść w parze z samostanowieniem się Rosji jako narodu, na drodze świadomej działalności kulturowej. Taka możliwość, według Fiedotowa, nie została zrealizowana z winy inteligencji, która przyswoiła zachodnie idee ślepo i powierzchownie, czyniąc je przedmiotem już nowej, „politycznej" wiary, zamiast wykorzystać je jako impuls mobilizujący do samodzielnego myślenia230. Oczywiście ślepe przyjęcie cudzych idei w sposób nieunikniony było cząstkowe i uproszczone. Rosyjska inteligencja zaprzepaściła możliwość stworzenia własnej głęboko zakorzenionej intelektualnej tradycji, poprzestała na powierzchownym przyswojeniu osiągnięć kultury europejskiej, bez kontekstu historii europejskiego humanizmu, który uformował kulturę Zachodu. Niechęć do Zachodu inteligencja odziedziczyła po Rusi Kijowskiej, która zdaniem Fiedotowa, odrzucała tradycję antyczną231.
230 Por. idem, Трагедия интеллигенции, s. 418.231 Por. ibidem, s. 412. Fiedotow pisał: „Zachodnie chrześcijaństwo okazało się właścicielem skarbów, klucz do których był schowany głęboko w przekazach świeckiego, antycznego wykształcenia. Być może Biblia jest jedyną księgą, lecz żeby ją zrozumieć, trzeba pracą i cierpieniem przezwyciężyć biblioteki ksiąg. (...) Klasztorne biblioteki przechowują i przepisują tomy Wergiliusza, Owidiusza, Horacego. Nie zważając na głosy fanatyków, pogańskie piękno i prawda są oświecone łaciną. Ponieważ łacina jest językiem Pisma Świętego. W tym fakcie
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Zdaniem myśliciela, zdrada Wielkiej Rosji automatycznie stawia inteligencję po stronie starej Rusi. W jaki więc sposób Fiedotow wiązał „rycerzy nowej wiary” z prawosławiem? Życie narodowe, które znajduje wyraz w ikonicznym obrazie, w swojej istocie jest obce Logosowi. To głębokie procesy twórczego życia narodu, które zachodzą „jakby we śnie”, nieświadomie, pozbawione są wszelkiego rozumowego kierunku. Sen ma swój język i jest to język symboli, obecność którego Fiedotow wyodrębniał w religijnej twórczości narodu (ikona, Kościół, żywoty świętych). Nie chodzi tutaj o ikoniczny wymiar prawosławia, lecz o symboliczny wyraz irracjonalnych sił drzemiących w głębinach świadomości narodowej, oderwanie od antycznej kultury uniemożliwiło ich wyrażenie w racjonalnej formie. Stara Ruś mówi językiem ikonicznym, nie dlatego, że naród umiłował Obraz Chrystusa, lecz przede wszystkim dlatego, że język ikoniczny ma charakter symboliczny i językiem tym mówi rosyjska nieświadomość, gleba. Ten język nie tyle wyraża religijny światopogląd ludu, ile wyraża twórcze siły narodowe, w nim „są napisane” rosyjskie ikony, żywoty świętych, on tai się w rosyjskich kościołach, dlatego z taką lekkością Fiedotow umieszczał w tym samym rosyjskim prawosławiu Awwakuma i Stieńkę Razina, pieczerskich mnichów i apokryficzną twórczość narodową232.

zawiera się nieodzowność odrodzenia klasycznej starożytności, w stosunku do której średniowiecze było tylko jednostronnym jej przejawem". Idem, Лицо России, s. 14.232 Por. ibidem, s. 417-422.233 Por. ibidem, s. 430.

Fiedotow podkreślał, że życie narodowe w starej Rusi miało charakter emocjonalny i nieświadomy, brakowało mu czynnika racjonalnego. Nieobecność Logosu oznaczała przede wszystkim brak możliwości transformowania tej emocjonalnej, nieświadomej energii w energię intelektualną. Parafrazując Nietzschego, uniemożliwiała nadanie dionizyjskim siłom narodu kierunku apollińskiego. Wśród rosyjskich myślicieli trudno znaleźć drugiego, który tak uporczywie podkreślałby znaczenie intelektu i racjonalizmu dla życia narodowego.Fiedotow niezmiennie wskazywał na religijny charakter rewolucyjnej inteligencji. Ona jest rosyjska, modli się na sposób prawosławny, tylko obcym bogom, jej język jest tym samym, którym przemawia rosyjska dusza. Tutaj ważne jest nie to, w co wierzy inteligencja, lecz jak wierzy - ważny jest sam charakter języka, którym dokonuje się to wyznanie religijnych prawd. I jest to ten sam symboliczny język, obcy ratio, zakorzeniony w ciemnych głębinach rosyjskiej duszy. Wielokrotnie myśliciel pokazywał związek prawosławia z nihilizmem, wszak nihilizm miał wyjść z seminariów. Różnica polegała tylko na tym, że wyruszając w naród młodzi podwiżnicy brali ze sobą zamiast Ewangelii historyczne Listy Laurowa i w imię tej „ewangelii" szli na śmierć233.Awwakum - pisał Fiedotow - przeciw Piotrowi, zmartwychwstawszy, trzęsie jego imperium. Jaką cienką okazała się warstwa kultury europejskiej pokrywająca rosyjską.
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Raznoczyństwo bierze ostatnie niemieckie słowo, ale starcza go tylko na tyle, żeby opustoszyć rosyjskie głowy. Zachód daje nowe symbole i dogmaty, ale inteligencja modli się do tych idoli tak jak przed ikonami - w duchu prawosławnym234.

234 Ibidem, s. 432. .Język starosłowiański spowodował oderwanie od myśli, to wyjaśnia naszą ubogość. Czy nie jest ona jednak usprawiedliwiona demokratyczną równością w kulturze? A w jaki sposób doszliśmy do pełnego oderwania się od narodu? Trzeba powiedzieć, że duchowe narodnictwo to pragnienie równego podziału duchowych dóbr, niewątpliwie jest związane z obliczem naszej inteligencji, która w nauczaniu zamieniła, nie greckokatolickiego, lecz słowiańsko-rosyjskiego popa”. Ibidem, s. 15.235 Por. П. Вышеславцев, Этика преображенного Эроса, Москва 1993, s. 135-161.

Inteligencja w pełni należy do starej Rosji. Podobnie jak Bierdiajew, Fiedotow nie przeciwstawiał inteligencji ludowi, ale traktował ich jako człony tego samego narodu. Pisząc o Starej Rusi, myśliciel akcentował ikoniczny, a - właściwie mówiąc - symboliczny język prawosławia, w którym przemawia „milcząca” Rosja, w przypadku inteligencji natomiast, podkreślał, że te same irracjonalne siły drzemiące w głębiach rosyjskiego ducha zostają wyrażone nie za pomocą ikony a innych „pięknych obrazów”235. Reformy Piotra I spowodowały rozbicie Rosji na starą i nową. Inteligencja i lud są, zdaniem Fiedotowa, obliczami tej samej starej Rusi, nosicielami tego samego symbolicznego języka. Nie chodzi o to, żeby przezwyciężyć przepaść między ludem i inteligencją, lecz dostrzec ich tożsamość. Prawdziwy antagonizm więc tkwi nie w podziale między inteligencją i ludem, lecz między starą i nową Rosją.W Europie idea narodowa jest ściśle powiązana z filozofią kultury, a wręcz jest podstawą filozofii kultury, rosyjska idea natomiast, nie jest nawet ideą narodową, to idea Rusi sprzed reform Piotra I - eschatologiczna idea królestwa Bożego. Podobnie jak Bierdiajew, Fiedotow uważał Międzynarodówkę za ideologiczną kontynuację Trzeciego Rzymu. Rozpatrywał Komintern jako owoc specyficznego ikonicznego języka, którym posługiwało się prawosławie. Idea rosyjska nie umożliwiła emancypacji narodu - nie dokonał on aktu samouświadomienia w działaniu kulturowym - i nie umożliwiła transformacji idei państwa - ono ciągle jest przyjmowane jako dany przez Boga byt, a nie jako stworzone dla narodu i przez naród. Świadczy to o nie posiadaniu przez inteligencję umiejętności stworzenia nowej idei - idei rosyjskiej, i przeniesienia tym samym głównego akcentu z historii państwa (aspekt polityczny) na historię narodu (aspekt kulturowy). Idea narodowa jest ściśle związana z filozofią narodową (ratio), a stworzenie filozofii konkretnego narodu tj. filozofii jego historii i kultury (sfery wartości aksjologicznych), należało, zdaniem Fiedotowa, do inteligencji. Ten stan kulturowego samopoznania jest konieczny dla uświadomienia przez nację siebie jako samodzielnych dramatis personae.Czołowe miejsce w formowaniu idei narodowej zajmuje przejście od uniwersalnego, religijnego do partykularnego, narodowo-sekularnego światopoglądu. 
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Ten etap można nazwać fazą narodowego mesjanizmu, swoistym przejściem od religii powszechnej do „narodowej". To naród pretenduje do odegrania zasadniczej, mesjańskiej roli w historii ludzkości. Innymi słowy, koncepcja religijnego wymiaru idei narodowej służy do podkreślenia wyjątkowości danego narodu, wyodrębnienia go spośród innych i zwraca uwagę na jego specyficzną misję w historii świata.Słabość rosyjskiej inteligencji, według Fiedotowa, spowodowała, że rozwój rosyjskiej idei pozostał w pierwszej fazie, w trakcie transpozycji sacrum z państwa na naród (na wzór swoistej heglowskiej triady: państwo - naród-kultura - państwo narodowe). Rosyjska inteligencja okazała się niezdolna ani do wypracowania idei narodowej na etapie religijno-emocjonalnym, ani do wejścia w etap filozoficzno-refleksyjny.Fiedotow udowodnił, że inteligencja i lud należą do tej samej starej Rosji. Prawdziwy konflikt zatem nie przebiega na linii lud - inteligencja, a dotyczy starej i nowej (zreformowanej przez Piotra I) Rosji. Inteligencja nie zdradza ludu, lecz nową Rosję, zdradza możliwość stworzenia rosyjskiego narodu, którą zapewnił Piotr Wielki. Kulturotwórczy patos Fiedotowa i nieustające narzekanie na brak w Rosji „sfery aksjologicznej" mają tylko odwrócić naszą uwagę od tego, że w jego koncepcji powstanie narodu jako samodzielnego podmiotu historycznego dokonuje się za pomocą jego sakralizacji. Zdrada dzieła Piotra przez inteligencję, jej nieudolność w stworzeniu prawdziwego nowoczesnego narodu, powoduje kryzys rewolucyjny. Komunizm pojawia się jak organiczna kontynuacja świadomości starej Rusi, a rewolucja socjalistyczna jest skutkiem nieudanej rewolucji narodowej.
3. Mongolskie rysy Rusi. Euroazjanizm

W ocenie idei euroazjanistów można wyodrębnić przynajmniej dwa stanowiska, pierwsze zajmuje Andrzej Walicki, który podkreśla, że euroazjanizm to zjawisko niszowe, atrakcyjna dla intelektualistów, tragiczna gnoza, świadectwo historycznej klęski Rosji. Idee euroazjańskie są ciągle żywe, można mówić o ich wzrastającej popularności, zwłaszcza po rozpadzie Związku Radzieckiego, kiedy euroazjanizm w swoim nowym wcieleniu jako neoeuroazjanizm pojawił się na rosyjskiej arenie politycznej. Klasyczny euroazjanizm rodził się w sytuacji upadku carskiej Rosji i był propozycją rozwiązania fundamentalnych zagadnień takich jak państwo, naród, kultura.Euroazjanizm 236 jest ideologią, która powstała w latach 20. XX wieku w środowisku rosyjskiej emigracji. To jeden z najbardziej interesujących kierunków 
236 Badacze polscy idą albo tropem Mariana Zdziechowskiego, który rosyjskie евразийство przetłumaczył jako „eurazjatyzm", tego terminu używają również Andrzej Drawicz, Ryszard 
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rosyjskiej myśli, przykuwający uwagę wielu badaczy. Zwykle wśród idei będących zapowiedzią euroazjanizmu wymienia się poglądy starszego pokolenia słowianofilów i Nikołaja Danilewskiego237. Eurazjanistów łączyło z nimi nie tyle bezpośrednie dziedziczenie stanowiska ideowego, co wspólna intuicja, że w Rosji, poczynając od Piotra I, postępowała „zła synteza" z Zachodem (romańsko-ger- mańską cywilizacją). Temu zagadnieniu de facto jest poświęcona słynna książka Danilewskiego Rosja i Zachód.

Paradowski, Roman Backer, Stanisław Jedynak, Jarosław Bratkiewicz, Iwona Massaka. Inni badacze idą za Marianem Uzdowskim, używającym terminu „eurazjanizm". Pewną modyfikacją tego ostatniego jest termin „euroazjanizm", posługują się nim Hanna Kowalska i Lucjan Suchanek, zwolenników teorii „euroazjanizmu" Suchanek nazywa „euroazjanistami". Andrzej de Lazari używa terminów „Euroazja" i „euroazjaci", podobnie jak Jolanta Sujecka i Małgorzata Zuber.237 „Religijna koncepcja rosyjskiej tożsamości narodowej poczęła się przekształcać w koncepcję etnonacjonalistyczną, określającą naród jako połączenie integracji politycznej ze wspólnotą języka". A. Walicki, op. cit., s. 332. „Europa - z oburzeniem stwierdzał Danilewski - wyznacza Rosji jedynie skromną rolę w 'cywilizowaniu' Azji Środkowej. To jednak nie wystarcza wielkiemu narodowi i nie takie jest, na szczęście, przeznaczenie Rosji. Naród rosyjski, tak jak inne narody słowiańskie, nosi w sobie zarodki nowego kulturalnego typu cywilizacji, całkowicie odrębnego od romano-germańskiej cywilizacji europejskiej. Warunkiem jego rozkwitu jest zdobycie Konstantynopola i uczynienie go stolicą wyzwolonej i zjednoczonej przez Rosję Słowiańszczyzny. Dlatego też 'idea Słowiańszczyzny' winna być dla każdego Słowianina ideą najwyższą po Bogu, 'wyższą niż wolność, wyższą niż nauka, wyższą niż oświata, wyższą od wszystkich dóbr ziemskich, ponieważ wszystkie one są nieosiągalne bez jej urzeczywistnienia'. Błędem słowianofilów, dowodzi Danilewski, było przypisywanie ‘zasadom rosyjskim’ (bądź 'słowiańskim') wartości absolutnej, czyli nadawanie im waloru ogólnoludzkiego. Był to w istocie ten sam błąd, który popełniali okcydentaliści, utożsamiając cywilizację europejską z cywilizacją ogólnoludzką. Wartości ogólnoludzkie nie istnieją, ludzkość bowiem przejawia się wyłącznie w określonych 'typach kulturalno-historycznych' niewspółmiernych ze sobą, po prostu różnych; zestawianie ich i ocenianie ze względu na rzekome wartości ogólno ludzkie jest rzeczą równie nonsensowną jak pytanie, która z konkretnych form świata roślinnego - palma czy cyprys, dąb czy róża - lepiej wyraża 'ideę rośliny’. Słowianie nie są powołani do spełniania misji ogólnie ludzkiej, misja taka bowiem nie może w ogóle istnieć". Ibidem, s. 334.238 H. Данилевский,Россия и Европа, [on-line:] http://monarhiya.narod.ru/DNY/dny-list.htm.

Rozpatrując problemy współistnienia i współoddziaływania typów kulturo- wo-historycznych, Danilewski szczególnie podkreślał przypadki „historycznej patologii".Przeszczepienia europejskiej cywilizacji na rosyjskiego odludka chciał dokonać Piotr Wielki... Rezultaty są wiadome: na rosyjskiej glebie po takich operacjach nie wyrosła ani autentyczna kultura, ani nie przyjęła się obca i nie przeniknęła głębiej poza wierzchnią warstwę społeczeństwa; to co cudze w tym społeczeństwie zrodziło mieszańców najgorszej, zgniłej kategorii: nihilizm, obojętność, separatyzm, biurokratyzm, powierzchowny demokratyzm i najmłodsze dziecko - nowomodny arystokratyzm (...), najgorszy ze wszystkich „izmów”238.

http://monarhiya.narod.ru/DNY/dny-list.htm
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W XX w. tradycję Danilewskiego kontynuowali w swoich etnologicznych konstrukcjach Eurazjaniści239.

239 „Wszystkie formy europeizacji, w które obfituje życie rosyjskie, mogą być zakwalifikowane do następujących trzech kategorii: 1. Deformacja życia narodowego i zamiana jego form przez formy cudze, zagraniczne; deformacja i zamiana, które, chociaż zaczęły się od tego, co zewnętrze, nie mogły nie przeniknąć do wewnętrznej istoty pojęć i życia wyższych warstw społecznych - i przenikać coraz głębiej. 2. Przejęcie różnych obcych instytucji i przeszczepienie ich na grunt rosyjski w myśl zasady, że to, co jest dobre w jednym miejscu, powinno być dobre wszędzie. 3. Patrzenie zarówno na wewnętrzne, jak i zewnętrzne stosunki i problemy rosyjskiego życia z obcego, europejskiego punktu widzenia, patrzenie na nie przez europejskie okulary, przez szkła, jeśli można tak powiedzieć, spolaryzowane z europejskiego kąta nachylenia, przy czym nierzadko to, co powinno nam wydawać się otoczonym promieniami najbardziej oślepiającego światła, okazuje się zupełnym mrokiem i ciemnością, i na odwrót. (...) Wskutek zmiany form życia naród rosyjski rozpadł się na dwie warstwy, które różnią się między sobą od pierwszego wejrzenia samą tylko swoją zewnętrznością. Niższa warstwa pozostała rosyjską, wyższa stała się europejską - europejską nie do odróżnienia. Ale wyższa, bogatsza i wykształcona warstwa zawsze ma pociągający wpływ na niższą, która mimo woli stara się dostosować i upodobnić do niej, na ile jest to możliwe. Dlatego w pojęciu narodu mimo woli pojawia się wyobrażenie, że własne - rosyjskie - jest (z istoty) czymś gorszym, niższym. Każdemu, jak sądzę, zdarzało się słyszeć wyrażenia, w których z epitetem 'ruski' łączyło się pojęcie niższego, gorszego: ruska kobyłka, ruska owca, ruska kura, ruskie jedzenie, ruska piosenka, ruska bajka, ruskie ubranie itp. Wszystko, czemu nadaje się nazwę ruskiego, wydaje się być odpowiednim tylko dla prostego ludu niezasługującym na uwagę ludzi bardziej bogatych, czy wykształconych. Czy takie pojęcie nie powinno prowadzić do poniżenia ducha narodowego, do zdławienia uczucia godności narodowej? Przy czym źródłem takiego samoponiżania wydaje się fakt, że każdy, kto wychodzi (dzięki wykształceniu, bogactwu, pozycji społecznej) z ludu, od razu przywdziewa obce szaty. (...) Druga forma europeizacji, jak powiedziałem, sprowadza się do dążenia do przeniesienia obcych instytucji na glebę rosyjską - w myśl zasady, że co jest dobre na Zachodzie zdecydowanie będzie tak samo dobre u nas. Takim sposobem zostały do nas przeniesione różne odmiany niemieckiego biurokratyzmu, sposób planowania miast i inne. Dla zbadania wszystkich tych przeszczepień i ich zgubnego wpływu na rosyjską kulturę, trzeba byłoby napisać cały tom, do czego nie czuje żadnego powołania - i nie ma większej potrzeby pisania podobnej pracy, ponieważ doświadczenie pokazało, że one się u nas nie przyjmują, więdną i potrzebują ciągłego wspomagania; i przeciwnie, to samo doświadczenie pięknie mówi, że te zmiany w naszym społecznym i państwowym życiu, które wynikają z wewnętrznych narodowych potrzeb, przyjmują się niezwykle dobrze i szybko rozrastają się, zagłuszając mizerne przeszczepy. Podobnie wielka historyczna reforma obecnego cara, 

Euroazjanizm w historycznym rozwoju można podzielić na trzy etapy: klasyczny (lata 20.-30. XX stulecia), euroazjanizm Lwa Gumilowa oraz neoeurazjanizm. W niniejszej książce zostanie omówiona tylko klasyczna wersja euroazjanizmu, powstałego w kołach pierwszej fali rosyjskiej emigracji. Głównymi przedstawicielami tego ruchu byli znani rosyjscy naukowcy: Nikołaj Trubieckoj (1890-1938) - filolog, filozof, etnograf i lingwista, Gieorgij Wiernadskij (1877-1973) - historyk i geopolityk, Piotr Sawicki (1895-1968) - geograf, ekonomista, filozof, geopolityk, Lew Karsawin (1882-1952) - filozof religijny, Gieorgij Fłorowski (1893-1979) - historyk kultury, teolog, filozof religijny.
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Za punkt wyjścia eurazjanizmu przyjęto uważać książkę Nikołaja Trubieckoja 

Europa i ludzkość, która została wydana w 1920 roku w Sofii. Trubieckoj streścił swoje poglądy w liście do Romana Jakobsona z 7 marca 1921 roku w następujący sposób: „Zrozumieć, że wszystkie narody i kultury są równe, nie ma wyższych i niższych - oto czego wymaga moja książka od czytelnika"240.

która zwróciła rosyjskiemu narodowi jego dawną wolność (w nowości której objawiły się naszym staroobrzędowcom stare dobre czasy), nie była przeprowadzona zgodnie z zachodnim czy niemieckim wzorcem, a zgodnie z własnym planem, który umocnił dobro ludu na długie wieki. (...) Trzecia forma europeizacji (przy czym najbardziej zgubna i szkodliwa) polega na patrzeniu na zjawiska wewnętrznego i zewnętrznego życia Rosji z europejskiego punktu widzenia i przez europejskie okulary. To spojrzenie, starające się za wszelką cenę oceniać zjawiska rosyjskiego życia według norm życia europejskiego, robiąc to bądź nieświadomie (wskutek wyczerpania się źródła myśli rosyjskiej), bądź wręcz świadomie (z myślą, żeby przydać tym zjawiskom honor i dostojeństwo, których niby byłyby pozbawione, jeżeli nie miałyby europejskiego charakteru), przyniosło wiele nieporozumień i zamętu w nauce, i nieopisaną szkodę w praktyce". H. Данилевский, op. cit.240 Por. H. Трубецкой, История. Культура. Язык, Москва 1995, s. 81.241 А. Бердяев, Евразийцы, [on-line:] http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/ Berd/_Evraz.php.242 Рог. Ф. Гиренок, Пато-логия русского ума (Картография дословности), Москва 1998, s.267.243 Г. Федотов, Три столицы, „Версты"1926, №1, с.147-163.244 Н. Бердяев, Евразийцы.

Bierdiajew atrakcyjność euroazjanizmu wyjaśniał faktem, że „to jedyny pore- wolucyjny nurt, który pojawił się w środowisku emigracji i był niezwykle aktywny. Wszystkie inne nurty zarówno lewicowe, jak i prawicowe noszą przedrewolucyjny charakter i dlatego są pozbawione twórczego życia i znaczenia w przyszłości”241. To samo powtarzał Fiedotow: „jeżeli rosyjska religijno-filozoficzna myśl zrobiła coś nowego po 1917 roku, to jest to związane z Euroazjatami”242.1 dodawał:Chodzi już nie o autentyczność i Europę, a o Wchód i Zachód w rosyjskiej historii. Kreml nie jest symbolem narodowej świętości, a forpocztą zniewolonych narodów Azji. Tej zmianie w historii odpowiada zmiana świadomości: euroazjanizm rozszerza i znosi stare słowianofilstwo243.
Euroazjaniści rozumieli swoją doktrynę jako nową drogę, która różniła się od dwustuletniej tradycji myśli rosyjskiej. Bierdiajew podkreślał novum zawarte w tym ruchu, to ruch emigracyjny, który starał się zrozumieć losy Rosji w kontekście wojny i rewolucji. Reakcja rosyjskiej inteligencji na rewolucję 1917 roku doprowadziła do zrewidowania poglądów na temat historii i miejsca Rosji w tej historii. Bierdiajew pisał: „Pokolenie euroazjanistów, które wyrosło podczas wojny i rewolucji, nie odczuwa siebie spokrewnionym z naszym religijnym pokoleniem i nie chce kontynuować naszego dzieła”244. Negatywny stosunek euroazjanistów 
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do starszego pokolenia nie wynikał z odrzucenia tego, czy innego politycznego przekonania, lecz z negacji całego kulturowo-historycznego kontekstu, z którego wyrastały przekonania ówczesnej rosyjskiej inteligencji. Przedrewolucyjne nurty polityczne: prawicowe, lewicowe, konserwatywne, rewolucyjne i liberalne były rozpatrywane przez nich jako owoc kultury zeuropeizowanej przez Piotra I. Euroazjaniści dążyli nie tyle do zmian politycznych, co kulturowych, efektem których powinna być zmiana ustroju politycznego - Rosję zeuropeizowaną powinna zastąpić Rosja eurazjatycka. Sawicki pisał:Euroazjaniści - to przedstawiciele nowego stylu w myśleniu i życiu, to grupa działaczy, którzy na podstawie nowego stosunku do podstawowych określających życie kwestii, stosunku wynikającego ze wszystkiego, co zostało przeżyte w ciągu ostatniego dziesięciolecia, pracują nad radykalnym przekształceniem panujących dotychczas światopoglądów i sposobu życia. Jednocześnie euroazjaniści dają nowe geograficzne i historyczne rozumienie Rosji i całego świata, który oni nazywają rosyjskim albo „euroazjatyckim”. Nazwa ich „geograficznego" pochodzenia. Chodzi o to, że w zasadniczym masywie ziem Starego świata, gdzie poprzednia geografia wyodrębniała dwa kontynenty - „Europę” i „Azję” - oni zaczęli wyodrębniać trzeci - pośredni kontynent „Eurazję" - i od tego terminu otrzymali nazwę245.

245 П. Савицкий, Евразийство, [on-line:] http://gumilevica.kulichki.net/SPN/spnO9.htm.246 Г. Флоров ский, Евразийский соблазн, [on-line:] http://www.vehi.net/florovsky/evra- ziistvo.html.

Co charakterystyczne, niemal wszyscy myśliciele należący do pierwszego pokolenia euroazjanistów, wcześniej lub później rozczarowali się we własnej ideologii. W artykule z bardzo charakterystycznym tytułem Euroazjatycka pokusa Fłorowski pisał:Historia eurazjanizmu, to historia duchowej porażki. Nie wolno przemilczać euroazjatyckiej prawdy. Przeciwnie, trzeba natychmiast i otwarcie powiedzieć, jest to prawda pytań, a nie prawda odpowiedzi, prawda problemów, a nie rozstrzygnięć... Euroazja- nistom udało się jako pierwszym usłyszeć żywe i ostre pytania nadchodzącego dnia. Poradzić sobie z nimi, dać wyczerpujące na nie odpowiedzi - nie potrafili i nie mogli. Odpowiedzieli iluzorycznie splątanymi, kuszącymi marzeniami... Euroazjanizm się nie udał. Droga okazała się ślepą uliczką246.Jaką nową perspektywę, nowe spojrzenie na historię i kulturę proponowali euroazjaniści? Trubieckoj w następujący sposób przeprowadził krytykę europejskiej cywilizacji, która potrafi ubrać europejski szowinizm w szaty kosmopolityzmu:Szowinista wychodzi a priori z założenia, że najlepszym narodem w świecie jest właśnie jego naród. Kultura stworzona przez jego naród, jest lepsza, doskonalsza od reszty kultur. Jego narodowi należy się prawo do pierwszeństwa i panowania nad resztą narodów, które powinny podporządkować się jemu, przyjąwszy jego wiarę, 

http://gumilevica.kulichki.net/SPN/spnO9.htm
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język i kulturę. Wszystko co przeszkadza w ostatecznym triumfie wielkiego narodu powinno być usunięte przemocą. Tak myśli szowinista i według tego postępuje. Kosmopolita neguje różnice miedzy narodami. Jeżeli takie różnice są, to powinny być zniesione. Cywilizowana ludzkość powinna być jedna i mieć jedyną kulturę. Niecywilizowane narody powinny przyjąć tę kulturę, dołączyć do niej i wszedłszy do rodzinny cywilizowanych narodów, kroczyć z nimi po jednej drodze światowego progresu. Cywilizacja jest największym dobrem, w imię którego trzeba wyrzec się narodowych osobliwości247.

247 H. Трубецкой, Европа и человечество [on-line:] http://oboguev.tripod.com/nstev.htm.
248 Ibidem.249 Рог. Летопись Русской Философии..., s. 138-139. „Na tym polega główny i zasadniczy grzech europejskiej cywilizacji. Ona dąży do tego, żeby w całym świecie niwelować i negować wszystkie indywidualne różnice narodowe, wprowadzając jednakowe formy życia, ustroju społeczno-państwowego i jednakowe pojęcia. Łamiąc oryginalny duchowy fundament życia i kultury odrębnego narodu, ona nie zamienia i nie może zamienić go żadnym innym duchowym fundamentem i wprowadza tylko zewnętrzne formy życia, opierające się jedynie na materialno- -utylitarnych, racjonalistycznych podstawach. W ten sposób europejska cywilizacja pustoszy kultury europeizowanych narodów, czyniąc je duchowo bezpłodnymi w sferze twórczości i obojętnymi, a wręcz zdziczałymi w sferze moralności. Europejskiej cywilizacji towarzyszą jednocześnie chciwość, pragnienie materialnych dóbr i grzeszna pycha. Ona z niezachwianą konsekwencją dąży do budowy nowej Wieży Babel. Od momentu, kiedy romańsko-germańska kultura zaczęła dążyć do roli ogólnoludzkiej cywilizacji, materialna technika, czysto racjonalna nauka i egoistycznie utylitarny światopogląd otrzymały w niej przytłaczającą przewagę nad wszystkim innym i ta'ki stosunek elementów kultury z czasem tylko się zwiększał. I nie mogło być inaczej: Japończyk i Niemiec mogą zejść się tylko w logice, technice i zainteresowaniach materialnych, a dzięki temu wszystkie inne elementy i mechanizmy kulturowe powinny ulegać stopniowej atrofii. Błędem byłoby sądzić, że dzięki niwelacji kultur, osiąganej dzięki zwykłemu zanegowaniu ich duchowego aspektu, znikają bariery i zostaje ułatwiona komunikacja międzyludzka. 'Braterstwo narodów' kupione za cenę duchowej depersonalizacji 

Tak rozumiany szowinizm oraz kosmopolityzm, według Trubieckoja, na pierwszy rzut oka, radykalnie różnią się od siebie. Pierwszy dąży do panowania tylko jednej etnicznej jednostki, drugi do kultury uniwersalnej, przekraczającej granice partykularnych narodów. Trubieckoj pisał:Jednak popatrzmy na treść, którą wkładają europejscy kosmopolici w pojęcie „cywilizacja" i „cywilizowana ludzkość". Pod „cywilizacją” rozumieją tę kulturę, którą we wspólnym działaniu wypracowały romańskie i germańskie narody Europy. Pod cywilizowanymi narodami - przede wszystkim tych samych Romanów i Germanów, a potem inne narody, które przyjęły europejską kulturę248.
Rosyjski myśliciel określał cywilizację europejską jako romańsko-germańską. Rodzą się dwa pytania, po pierwsze, czy rzeczywiście kultura romańsko-germańska jest doskonalsza niż wszystkie inne, istniejące teraz czy w przeszłości, po drugie, czy europeizacja jest dobrem czy złem249. Rozstrzygając pierwszą kwestię, Tru- 
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bieckoj doszedł do wniosku, że wyobrażenie o wyższości europejskiej kultury nad innymi „dzikimi” jest głęboko zakorzenione w świadomości Europejczyków, ten egocentryczny stereotyp, który jest „w najlepszym wypadku środkiem do omamiania ludzi i usprawiedliwienia imperialnej, kolonialnej.polityki wielkich państw Europy i Ameryki”250. Europejskie narody, zdaniem myśliciela, stawiając siebie na szczycie drabiny społecznej, zaczynają rościć sobie prawo nazywania swojej kultury najwyższym stadium rozwoju, które osiągnęła ludzkość.

narodów jest podłym kłamstwem. Żadne braterstwo nie jest możliwe, kiedy najważniejsze stają się egoistyczne materialne interesy (...) Negacja albo degradacja do drugorzędnej pozycji duchownych aspektów kultury prowadzi tylko do moralnego zdziczenia ludzi i rozwoju indywidualnego egoizmu, co nie tylko nie zmniejsza, a wręcz przeciwnie, zwiększa trudności w kontaktach między ludźmi, pogłębia wrogość miedzy poszczególnymi grupami społecznymi, nawet w obrębie tego samego narodu. Wszystko to - nieuniknione skutki dążenia do internacjonalnej, ogólnoludzkiej cywilizacji, to jasny dowód, że samo to dążenie jest grzeszne i sprzeczne z zamiarami Bożymi". H. Трубецкой, Наследие Чингисхана. Вавилонская башня 
и смешение языков, [on-line:] http://gumilevica.kulichki.net/TNS/tnsl3.htm.250 Н. Трубецкой, Европа и человечество.
251 Ibidem.
252 Ibidem.

Otrzymujemy drabinę ewolucji ludzkości. Na samej górze znajdują się Romanoger- manie i te narody, które w pełni przyjęły ich kulturę. Stopień niżej stoją te narody, które swoją kulturą najbardziej podobne są do europejskiej. Dalej znajdują się narody Azji, których niektóre elementy kultury wykazują podobieństwo do romańsko- -germańskiej. (...) Jeszcze niżej stoją kulturowo prymitywne narody, dzikusy. To ci przedstawiciele rodzaju ludzkiego, którzy są najmniej podobni do współczesnych Romanogermanów251.Trubieckoj podkreśla, że narody romańsko-germańskie uznają siebie za szczyt rozwoju ludzkości, nie dlatego, że obiektywna nauka ustanowiła ten fakt, lecz dlatego, że a priori są przekonani o swojej wyższości. Nie ma na to obiektywnych dowodów, a przy porównywaniu różnych kultur Europejczycy korzystają tak naprawdę tylko z jednego kryterium - na ile obca kultura jest podobna do ich własnej. Większa lub mniejsza złożoność kultury nie decyduje o stopniu jej doskonałości, ewolucja w równej mierze idzie w stronę komplikacji, jak i w stronę uproszczenia, dlatego stopień złożoności nie świadczy o progresie kulturowym. Zamiast podejścia ewolucyjnego Trubieckoj proponuje podejście horyzontalne, zamiast hierarchicznej gradacji narodów i kultur pod kątem ich doskonałości mamy zasadę równowartości bez jakościowego porównywania.Moment oceny powinien raz na zawsze zostać wyrugowany z etnologii i historii kultury, ponieważ ocena zawsze bazuje na egocentryzmie. Nie ma wyższych i niższych, jest tylko podobne i niepodobne252.

http://gumilevica.kulichki.net/TNS/tnsl3.htm
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Rozwiązując drugie postawione pytanie - czy europeizacja jest dobrem - Trubieckoj wyjaśniał, że skoro kultura romańsko-germańska jest egocentryczna (przedstawiciel tej kultury uważa samego siebie i wszystko, co z nim związane, za lepsze, a za niższe wszystko, co z nim nie jest związane), to europeizowany lub dążący do europeizacji naród zaraża się tą cechą romańsko-germańskiej psychiki, wskutek czego „ocenia wszystko, w tym siebie, swój naród i kulturę z punktu widzenia przedstawiciela romańsko-germańskiej kultury”253. Staje się to hamulcem w kulturowym rozwoju narodu i skutkuje rezygnacją z tych własnych odkryć, które nie zyskują uznania w Europie. Taki naród zawsze będzie otrzymywać więcej z zewnątrz niż sam daje, import kulturowy zawsze będzie przewyższać kulturowy eksport. Oznacza to tym samym zależność od romańsko-germańskich narodów, jednym z najbardziej poważnych skutków europeizacji jest „zniszczenie jedności narodowej, rozczłonkowanie ciała narodowego europeizowanego narodu”254. Proces rozczłonkowania narodu nasila przeciwstawianie jednych części społeczeństwa drugim i stoi na przeszkodzie współpracy wszystkich części narodu we wspólnym wysiłku kulturowym. Wskutek tego naród jest mało produktywny, tworzy niewiele i powoli, z punktu widzenia Europejczyków pozostaje zacofany. Patriotyzm i duma narodowa w takich warunkach są udziałem nielicznych, a aktywność narodu redukuje się do ambicji poszczególnych rządzących lub elit.

253 Ibidem.
254 Ibidem.
255 Ibidem. Poglądy te, zbliżone do poglądów Danilewskiego, o których trafnie zauważył Walicki, że: „(...) ozńaczało to eliminację ‘wspólnego mianownika’ dziejów w postaci jednokierunkowego, ogólnoludzkiego postępu. Abstrakcyjnej ‘ludzkości’ przeciwstawił Danilewski ‘wszechludzkość’ - pełnię różnorodnych przejawów kultury ludzkiej, niesprowadzalnych do siebie nawzajem i niedających się ułożyć w ewolucyjny szereg. Ludzkość - twierdził, antycypując teorie rozwijane później przez Spenglera i Arnolda Toynbeego - dzieli się na określone 'typy kulturalno-historyczne', przypominające odrębne style w architekturze i malarstwie; 

Euroazjaniści odchodzili od idei progresu historycznego, modelu, który stosowali okcydentaliści. Rosyjska historia w takim ujęciu była rozpatrywana w stosunku do europejskiej, a wskutek tego była zawsze opóźniona, zawsze doganiała europejską. Zaproponowali zamiast linearnego procesu historycznego mapę geograficzną, zamiast ideologii pretendujących na uniwersalność - negującą wszelkie granice logikę przestrzeni, gdzie nikt nikogo nie dogania, lecz wzrasta organicznie. Rosja nie jest opóźniona w stosunku do Europy, ma własny los i własną logikę rozwoju. Skierowanie Rosji na Europę zakłóciło samoświadomość narodową, nie zważając na bliskość Azji, nie zagłębiając się we własną istotę, Rosja w europeizowanych warstwach rządzących zaczęła uważać siebie za część Europy. Ten proces, który nabrał rozpędu w czasach Piotra 1, doprowadził do tego, że Rosjanie zaczęli być dumni nie z tego, kim są, a z tego, że chcieli zostać „awangardą Europy, europejskiej kultury w walce z innymi kulturami, w tym i ze swoją własną. Zaczęli wstydzić się swojego jak barbarzyńskiego”255.
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W ten właśnie sposób nieustannie był podtrzymywany konflikt w narodzie. W czasach Piotra I rosyjska kultura była realizowana w obcych jej formach zachodnioeuropejskiej kultury, a nawet z nimi utożsamiana. Dopiero w XX wieku nastąpił okres rzeczywistej syntezy: współczesna rosyjska kultura nie powinna być ani zachodnioeuropejską, ani azjatycką, a euroazjatycką lub rosyjską. Szczególny geograficzny kompleks - Eurazja - zaczyna się od Wielkiego Muru Chińskiego i kończy się we Lwowie. Właśnie ta wielka przestrzeń Eurazji określa rozwój Rosji. Koncepcja Eurazji zmusza do przewartościowania dziejów Rosji, a co za tym idzie - przewartościowania roli Mongołów.Poglądy euroazjanistów streścił Piotr Sawicki. Pod pojęciem Starej Rusi trzeba rozumieć, jego zdaniem, organizm państwowy, który formował się od IX do XV wieku. Rosja nie jest bezpośrednią spadkobierczynią Rusi Kijowskiej, to mit wyznawany przez zeuropeizowaną część społeczeństwa, bezpośrednim poprzednikiem państwowości rosyjskiej było natomiast imperium mongolskie, stworzone przez Czyngis-chana. Eurazjaniści nie idealizowali jednak tych wpływów, podkreślali zaś, że Rosjanie uważali je za wrogie „W rosyjskich umysłach i duszach wzbierała i rosła fala, przeważnie religijnego, narodowego bohaterstwa"256. Sprzeczność między mongolską ideą państwową i wrogość w stosunku do niej udało się przezwyciężyć dzięki zasymilowaniu bizantyjskiej idei i tradycji państwa - te formy umożliwiły rusyfikację i „uprawosławienie" mongolskiej idei państwa. „Dokonał się cud przemienienia mongolskiej idei państwowej w prawosławno- -rosyjską ideę państwową”257. Ta idea zaczęła wcielać się w życie po rozpadzie imperium mongolskiego. Euroazjaniści jako pierwsi wśród rosyjskich filozofów i historyków przyjęli, że w relacjach rosyjsko-tatarskich tkwią początki euroazjań- skiej państwowości. Mongołowie nie zniszczyli Rusi, lecz przejęli kontrolę nad zwaśnionymi małymi księstwami, które były w stanie nieustających konfliktów. Ich panowanie nie stłumiło organicznego rozwoju Rusi Moskiewskiej, a wręcz przeciwnie - obroniło ją przed destrukcyjnym wpływem zachodniej cywilizacji. Rosyjskie państwo przekształciło się z prowincji mongolskiej w wielkie państwo - Eurazję, a Moskwa została nowym centrum euroazjatyckiego świata258.

postęp może się dokonywać jedynie wewnątrz typu; tylko do poszczególnych typów (a nie do ludzkości) można stosować kategorie rozwoju organicznego, takie jak młodość, dojrzałość i starość. Wobec wielkości i różnorodności podmiotów historii nie mają sensu wszelkie periodyzacje pretendujące do ogarnięcia całych dziejów powszechnych. U ich podstaw leży zawsze charakterystyczny 'błąd perspektywy’: europocentryzm, nieświadome utożsamienie dziejów ludzkości z dziejami narodów Europy". A. Walicki, op. cit., s. 336.256 П. Савицки й, Степь и оседлость, [on-line:] http://gumilevica.kulichki.net/SPN/spnO3. htm.
257 Ibidem.258 Por. История русской философии, ред. M. Масли н [et al.J, Москва 2001, s. 522-523.

Państwo moskiewskie było szczytem rozwoju rosyjskiej państwowości. Po odrzuceniu unii florenckiej, po upadku Konstantynopola, Moskwa wzięła na sie

http://gumilevica.kulichki.net/SPN/spnO3
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bie rolę prawosławnego Cesarstwa - stała się Trzecim i ostatnim Rzymem. W XV wieku sformułowała się zarówno moskiewska państwowość jak i ideologia, która potwierdzała nowy status Moskwy. Raskoł XVII wieku był końcem tego okresu, miał on nie tylko religijne, lecz przede wszystkim geopolityczne, kulturowe znaczenie - Rosja zwróciła się ku Europie259.

259 Jak zauważa Trubieckoj: „W ciągu XV, XVI i pierwszej połowy XVII wieku kultura zachodniej Rusi i kultura Rusi Moskiewskiej rozwijała się na tyle różnymi drogami, że do pierwszej połowy XVII wieku różnice między tymi dwiema kulturami były bardzo głębokie. Jednocześnie jednak żywa świadomość ogólnoruskiej jedności i wspólnotowości w bizantyjskim dziedzictwie kulturowym nie pozwalała na rozpatrywanie ich jako odrębnych i niezależnych kultur, zmuszała do patrzenia na te dwie kultury jak na dwa różne odłamy jednej i tej samej ogólnoruskiej. Po przyłączeniu Ukrainy pojawiła się kwestia zjednoczenia tych dwóch odłamów rosyjskiej kultury. Przy tym kwestia została postawiona w sposób obraźliwy zarówno dla jednej, jak i dla drugiej kultury, chodziło nie tyle o zjednoczenie, lecz negację jednej z nich jako odłamu 'zepsutego' i zachowanie tylko jednej kultury jako 'prawdziwej' i autentycznej. Ukraińcy uważali moskiewską redakcję ruskiej kultury za zepsutą z powodu nieuctwa Moskwiczów, wyrzucali im brak szkół i chwalili się własną organizacją szkolnictwa. Moskwicini uważali ukraiński (i w ogóle zachodnioruski) odłam ruskiej kultury za zepsuty z powodu mocnych, heretyckich łacińsko-polskich wpływów. Być może zdroworozsądkowi ludzie po obu stronach rozumieli, że w tym sporze każda ze stron jednocześnie ma i nie ma racji, że Wielkorusi powinni rozwijać szkolnictwo, a Ukraińcy powinni pozbyć się wielu polskich zapożyczeń, ale zdroworozsądkowych było niewielu, większość po jednej i drugiej stronie zajmowała stanowiska nie do pogodzenia. Dlatego kwestia redukowała się do tego, którą kulturę przyjąć całkowicie, a którą całkowicie odrzucić. Decydował rząd, to jest ostatecznie car. Rząd skłonił się w stronę Ukraińców, ponieważ z politycznego punktu widzenia było to jak najbardziej właściwe: nieuchronne niezadowolenie Wielkorusów mogło doprowadzić do buntów tylko o charakterze lokalnym, podczas gdy niezadowolenie Ukraińców mogło znacząco utrudnić a wręcz uniemożliwić przyłączenie Ukrainy. Stanąwszy po stronie Ukraińców, rząd zrobił pierwszy krok w uznaniu 'prawdziwości' ukraińskiego odłamu kultury. Ale krok niezwykle ważny i odpowiedzialny - poprawiono księgi liturgiczne (to znaczy zamieniono moskiewską redakcję tych ksiąg na ukraińską), czemu służyła cała reforma Nikona. W tej sferze dokonano pełnej unifikacji - wielkoruskie zamieniono na ukraińskie. (...) W ten oto sposób stara wielkoruska kultura umarła; ta kultura, która za czasów Piotra 1 żyje i rozwija się w Rosji, jest organiczną i bezpośrednią kontynuacją nie moskiewskiej, a kijowskiej, ukraińskiej kultury". H. Трубецкой, Кукраинской проблеме, „Евразийский современник" 1927, кн. 5, s. 165-184.260 Za najważniejszą fazę Euroazjaci uznają okres tatarsko-mongolskiego najazdu, traktowanego tradycyjnie w historiografii jako jarzmo. Jednak, ich zdaniem, panowanie Tatarów (Mongołów) nad Rusią było faktem niezwykłej wagi i przyniosło pozytywne skutki, wpłynęło na dalszy rozwój narodu i państwa. Dzięki temu, iż Ruś znalazła się w granicach Ordy, została odizolowana od negatywnych wpływów z Zachodu. Pod kontrolą Ordy nastąpił proces formowania się na bazie Słowian Wschodnich - Wielkorusów. Państwo moskiewskie (wieki XV-XV11) to 

Wraz z reformami Piotra I Rosja wkroczyła w tzw. okres petersburski. Eu- roazjaniści nazywali ten okres „romańsko-germańskim jarzmem". Reformy Piotra 1 doprowadziły do rozbicia, wykształciła się zeuropeizowana, państwowa, imperialna warstwa obok właściwej historycznie ukształtowanej Rosji260. Sto
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sunek między Rosją petersburską a moskiewską był stosunkiem kolonialnym. Petersburg nieustająco podejmował próby kolonizacji własnego państwa. Antytezę Rosja - Europa euroazjaniści przenieśli już wewnątrz Rosji, tutaj powstała własna „wewnętrzna Europa, a rosyjskie oblicze zostało rozdwojone”. Konflikt Rosja - Europa uwewnętrznił się, a historia Rosji była historią*nieudanych prób kolonizacji własnego kraju.Badacze często starają się pokazać związek miedzy euroazjanistami i słowia- nofilami, ich poglądy różnią się jednak na tyle, że przeprowadzenie paraleli jest trudne. Słowianofile, w odróżnieniu od euroazjanistów przeciwstawiając Rosję Zachodowi, nie mieli zamiaru odżegnywać się od niego. Światowe znaczenie europejskiej kultury było dla nich niepodważalne, a ich krytyka Zachodu wynikała z „idei rosyjskiej", z prawosławnego światopoglądu261. W gronie starszego pokolenia słowianofilów istniało silne poczucie związku z Europą, ten związek wypływał z poczucia jedności Wschodu i Zachodu jako dwóch części jednego chrześcijańskiego kontynentu.

dla Euroazjatów szczytowy etap posłannictwa narodowego i religijnego. 0 epoce europeizacji czasów Piotra I i panowaniu jego następców mówią jako o jarzmie romańsko-germańskim - ich zdaniem, imperium Romanowów było złą kopią państw zachodnich. Fakt, że jako wzór władcy wskazywany jest Iwan IV, jest zrozumiałe w świetle poglądów Euroazjatów na państwo i władzę.261 В. Зеньковский, Ранние славянофилы, [w:] Славянофильство: pro et contra..., s. 861.262 Г. Флоровский, Евразийский соблазн.263 H. Бердяев, Утопический этатизм евразийцев, [on-line:] http://www.gumer.info/ bogoslov Buks/Philos/Berd/Utop_Et.php. Bierdiajew zauważał: „Euroazjaniści przekonują, że państwo jest stanowiącym się Kościołem. W ten sposób zostaje potwierdzony absolutny monizm w rozumieniu stosunków między Kościołem i państwem - państwo jest rozumiane jak funkcja i organ Kościoła, nabiera absolutnego znaczenia. Zasadniczy dualizm dwóch porządków - Kościoła i państwa, Królestwa Bożego i królestwa cesarza, który będzie istnieć do skończenia czasu i do przemienienia świata, nie jest brany pod uwagę, a zaciera się, jak miało to miejsce wiele razy w historii chrześcijaństwa. (...) Państwo obejmuje wszystkie sfery życia i doskonałe państwo ostatecznie powinno podporządkować wszystkie sfery życia, zorganizować całe życie, nie pozostawiając miejsca dla wolnego społeczeństwa i wolnej jednostki.

Wielką prawdą starszych słowianofilów było ich poczucie związku miedzy Rosją i Zachodem. Rosja powinna była odpowiedzieć na zachodnie „przeklęte" pytania262.
Euroazjaniści nie odżegnywali się od prawosławia, jednak nie uważali, że ono określa kształt rosyjskiej kultury. Prawosławie jest religią pożądaną tylko dlatego, że naturalnie wpisuje się w kulturowy charakter wielkiej równiny. Słowianofile sądzili, że chrzest Rusi zaowocował stworzeniem chrześcijańskiej kultury i postawił przed Rosją szczególne zadanie w ramach chrześcijańskiej cywilizacji, euroazjaniści natomiast uważali, że chrześcijaństwo nie przyczyniło się do stworzenia nowej kultury, lecz do oczyszczenia i wyprostowania starej263.

http://www.gumer.info/
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Chrześcijaństwo jako Boskie objawienie jest niezmienne. W procesie historycznym dogmaty chrześcijańskie nie zmieniają się, a tylko ujawniają się. Kultura w swojej istocie jest dziełem rąk ludzkich, podlega historycznym zmianom, prawom ewolucji, a przede wszystkim prawu rozdrobnienia. Jedyna chrześcijańska kultura to contradic- 
tio in adiecto. Chrześcijańskich kultur nie tylko może, lecz powinno być wiele. Każdy naród przyjąwszy chrześcijaństwo powinien przemieniać swoją kulturę tak, aby jej elementy nie były sprzeczne z chrześcijaństwem, oraz tak, żeby w kulturze panował nie tylko narodowy, lecz i chrześcijański duch. W ten oto sposób chrześcijaństwo nie neguje oryginalnej twórczości kulturowej, lecz na odwrót stymuluje tę twórczość, dając jej nowe zadania26'1.Słowianofilską ocenę reform Piotra I, który według nich wprowadził rozbicie między górną warstwą a narodem, euroazjaniści zamienili poglądem, że po reformach nastąpił rozłam między ukształtowaną, euroazjatycką Rosją i europejską górną warstwą. Natomiast opozycję Petersburg - Ruś Moskiewska, którą w słowianofilskim kontekście trzeba odczytywać jako opozycję między narodem a kosmopolityczną warstwą rządzącą, euroazjaniści proponowali odczytać inaczej: Moskwa symbolizuje nie naród, a raczej organizm państwowy, który formował się od IX do XV wieku - to geograficzny, kulturowy i polityczny kompleks - Eurazja. Zatem zamiast opozycji naród - imperium petersburskie, trzeba mówić o występującej w granicach Imperium Rosyjskiego opozycji cywilizacji euroazjańskiej (moskiewskiej) - europejskiej (petersburskiej). Euroazjaniści podkreślali, że trwałe związki między narodami i wewnątrz narodów nie wynikają z poczucia duchowej chrześcijańskiej wspólnoty, lecz z geografii - miejsca które współzamieszkują i które narzuca własną logikę rozwoju. Chrześcijańską historię podmienili geografią - chrześcijańska idea powinna ustąpić idei Eurazji.Także pojęcie „narodu” euroazjaniści rozumieli inaczej. W ich doktrynie naród to ponadnarodowa wspólnota, na którą składają się narody eurazjatyckiego kontynentu. Fłorowski pisał:Euroazjaniści z dużą uwagą pokazują w szczegółach geograficzne osobliwości Rosji, podkreślając oryginalność etnicznego składu narodów eurazjatyckiego kontynentu. (...) Geograficzna jedność i oryginalność eurazyjskiej przestrzeni wywiera na nich takie wrażenie, że w ich świadomości autentycznym subiektem procesu historycznego okazuje się jakby terytorium, a nie narody. Dlatego historia rosyjskiego narodu rozpuszcza się u nich w historii Eurazji - oryginalnego środowiska i osobliwego * 

To właśnie jest absolutny monizm, który prowadzi do absolutnego państwa, do rozumienia państwa jako ziemskiego wcielenia prawdy, prawdziwej ideologii. Euroazjaniści nie nazywają tego teokracją a ideokracją. Ideokracja to panowanie wybranej klasy, która jest nosicielem prawdziwej ideologii, państwowej ideologii. Formalnie to bardzo przypomina komunizm. Komunizm także jest ideokracją, panowaniem wybranej, rządzącej warstwy, pretendującej na bycie nosicielem prawdziwej komunistycznej ideologii, idei proletariatu". Ibidem.264 H. Трубецкой, Наследие Чингисхана...
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miejsca rozwoju. I chociaż samo terytorium zmienia się pod psychicznym i fizycznym naciskiem zasiedlających je narodów, to właśnie ono jest głównym faktorem i czynnikiem procesu historycznego265.

265 Г. Флоровский, Евразийский соблазн.266 H. Трубецкой, Общеевразийский национализм, [on-line:] http://gumilevica.kulichki. net/TNS/tns 14.htm.

Narodowym jądrem Rosji jest nie tylko rosyjski naród, ale także wszystkie ludy nierosyjskie i narody islamskie. Rosyjska nacja nie redukuje się więc tylko do żywiołu słowiańskiego, ponieważ w jej powstaniu ważną rolę odegrały ludy turskie i ugrofińskie, które zjednoczyły się w jedną wielonarodową nację. Eura- zjańska kultura stoi w opozycji do okcydentalizmu i słowianofilstwa, jest syntezą „rosyjskiego" i „turańskiego” żywiołu.Wspólnota narodów, zamieszkujących samowystarczalne gospodarczo terytorium, powiązanych między sobą nie rasą, lecz wspólną historią, wspólną pracą nad stworzeniem wspólnej kultury czy wspólnego państwa - oto ta całość, która posiada wszystkie cechy subiekta historii266.
Właśnie taki superetnos jest fundamentem jedności poradzieckiej Rosji.Współczesne rozstrzygnięcie pytania o zasady zjednoczenia różnych części Imperium Rosyjskiego logicznie wynika z marksistowskiej nauki o klasowej naturze państwa i z właściwej marksizmowi pogardy do narodu jako fundamentu państwowości. Dla stronników marksizmu nie pozostaje nic, jak tylko zamienić ideę panowania jednego narodu na ideę dyktatury jednej klasy, czyli zamienić narodowy substrat państwowości na substrat klasowy. (...) Dlatego, żeby odrębne części Imperium Rosyjskiego kontynuowały swoje istnienie jako części jednego państwa, koniecznym jest istnienie jednego substratu państwowości. Ten substrat może być nacjonalnym (etnicznym) lub klasowym. Przy tym klasowy substrat, jak widzieliśmy, jest zdolny zjednoczyć oddzielne części Imperium Rosyjskiego tylko czasowo. Stałe, trwałe zjednoczenie jest możliwe tylko przy obecności substratu etnicznego. Takim przed rewolucją był naród rosyjski. Teraz nie jest jednak możliwym powrót do stanowiska, że jedynie naród rosyjski jest właścicielem całego terytorium państwa rosyjskiego. A więc narodowym substratem tego państwa, które kiedyś nazywało się Imperium Rosyjskim, a później ZSRR może być tylko ogół narodów zamieszkujących to terytorium, rozpatrywany jak wieloetniczna nacja mająca własną narodową świadomość. Tę nację my nazywamy euroazjańską, jej terytorium Euroazją, jej narodowość euroazjańską. (...) W euroazjańskim braterstwie różne narody są między sobą związane nie jakąś abstrakcyjną cechą, lecz wspólnym losem, wspólną historią. Eurazja jest geograficzną, ekonomiczną i historyczną całością. Losy euroazjańskich narodów tworzą 
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jeden, mocny węzeł, którego nie można rozwiązać, odejście zatem jednego narodu od drugiego może dokonać się tylko przemocą i doprowadzi tylko do cierpienia267 *.

267 Ibidem.260 Г. Флоровский.О патриотизме праведном и греховном, „На путях. Утверждения евразийцев"1921, кн. 2, s. 235.269 Bierdiajew pisał: „Zasługa Euroazjatów polega na tym, że oni ostro odczuwają rozmiary zaistniałego przewrotu i niemożliwość powrotu do tego, co było przed wojną i rewolucją. (...) Oni wiernie odczuwają, że Europa przestaje być monopolistką kultury, że kultura nie będzie już nigdy wyjątkowo*europejską, że narody Azji znów wejdą w nurt światowej historii". I dalej: „Euroazjaci przyznają, że rewolucja wydarzyła się i trzeba się liczyć z tym faktem. Czas już przestać zamykać oczy na to, co się dokonało. Nie jest możliwy powrót do czasów minionych sprzed rewolucji, możliwa jest tylko przyszłość porewolucyjna. Euroazjaci na swój sposób starają się być ruchem, który określa siebie jako postrewolucyjny, na tym polega ich zasługa i przewaga nad innymi nurtami". H. Бердяев, Евразийцы.

Stosunek do bolszewizmu jednak nie był u Euroazjanistów wyłączne krytyczny, są pewne punkty wspólne między nimi a bolszewikami. Idee Euroazjanistów zrodziły się ze szczególnego doświadczenia rosyjskiej rewolucji, które doprowadziło do zmiany spojrzenia na rozwój historii i miejsce Rosji w historii. Dla nich rewolucja 1917 roku jest faktem dokonanym, który mówi coś o Rosji, odsłania takie jej oblicze, które pozwala sądzić, że nastąpił koniec okresu europejskiego i rozpoczęła się era Eurazji. Według Fłorowskiego bolszewicy instynktownie czuli, że naród i klasę rządzącą w carskiej Rosji dzieli przepaść i chcieli ją zlikwidować.Jakikolwiek byłby stosunek do programu bolszewików, w aspekcie jego adekwatności do rzeczywistych potrzeb, trzeba przyznać prawdziwość instynktu, który nimi kierował: oni zrozumieli, że trzeba łamać i tworzyć na nowo260.
Euroazjaniści byli jedynym ruchem emigracyjnym, który uznał rewolucję w Rosji za fakt dokonany i przyznawał, że nie jest to tylko pugaczowszczyzna, czy zorganizowany bunt spiskowców, a przede wszystkim rezultat samorozpadu Imperium Rosyjskiego. W radzieckiej rzeczywistości oni pierwsi zobaczyli oryginalne nieeuropejskie oblicze Rosji, oblicze na wpół azjatyckie. 1 taką eurazjatycką Rosję uznali za autentyczną - nie słowiańską, a rosyjsko-turańską dziedziczkę Czyngis-chana269.Partia komunistyczna „okazała się” nieświadomym narzędziem rosyjskiej państwowości. Rewolucja przyniosła ze sobą nowe siły, nową warstwę rządzącą. W pewien sposób bolszewicy uratowali Rosję - od rozpadu i anarchii. Fłorowski, w późniejszej, krytycznie ustosunkowanej do idei euroazjanizmu fazie twórczości pisał:Całe znaczenie tragedii starej Rosji Euroazjaniści redukują do jakiejś pseudomorfozy, rozerwania „rządu" i „narodu", do rządowej przemocy nad masą narodową wpychaną 
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w obce, a tym samym kłamliwe, formy „europeizmu”. Pospieszne przyjęcie „nowej Rosji”, rodzącej się w krwawej pianie rewolucji, zdaniem Euroazjatów, jest usprawiedliwione przez dokonane odsłonięcie Euroazji, wyzwolonej spod przymusowych nawarstwień270.

270 Г. Флоровский, О патриотизме..., s. 235.271 H. Трубецкой, Наш ответ. Евразийство и белое движение, [on-line:] http://gumile- vica.kulichki.net/TNS/tnsl7.htm.272 İdem, Мы и другие.

Bolszewicy mogą myśleć, że działają zgodnie z logiką historii, jednak według Euroazjanistów, są skazani na logikę geografii, logikę przestrzeni. Trubieckoj zauważał:Nie bacząc na swoje marksistowsko-internacjonalne pochodzenie, bolszewicy będą zmuszeni w celach samozachowawczych i pod oddziaływaniem naturalnych procesów przejść do obrony interesów Eurazji. (...) Euroazjanizm uznaje, że nie bacząc na sztuczność doktryny komunizmu, rząd bolszewików siłą rzeczy musi realizować w wielu dziedzinach tę politykę, która jest dla Rosji naturalna, a musi realizować tę politykę, ponieważ Rosja nie umarła, jako subiekt historii, ona żyje nadal, nawet teraz nie bacząc na jarzmo komunizmu. Oczywiście tę politykę komuniści realizują źle, deformując ją swymi bezsensownymi i obcymi dla Rosji komunistycznymi doktrynami, lecz sama ta polityka jest naturalna i podyktowana nie bolszewickimi doktrynami, a naturalnym życiem Rosji. (...) Euroazjanizm nie podzielając idealizacji przeszłości przedrewolucyjnej, zdecydowanie neguje ateistyczne, materialistyczne i socjalistyczne doktryny komunizmu, jednak usiłuje poprzez narzucony na Rosję czerwony płaszcz komunizmu wyczuć bicie żywego serca Rosji, prześledzić zmiany w żywym organizmie Rosji. Te zmiany euroazjanizm uważa za naturalne i ponieważ one nie są patologiczne, nie trzeba ich negować271.
Oceniając rewolucję pozytywnie, jako odsłonięcie prawdziwego oblicza Rosji, Euroazjaniści samą komunistyczną ideologię ocenili, jako ostatnie słowo europejskiej, romańsko-germańskiej kultury, jako logiczne ukończenie europejskiej kultury272.Ateizm ukryty w materializmie historycznym zrzucił z siebie - jak wilk owczą skórę - maskującą go do czasu empiryczną naukę. Ateistyczny światopogląd odbywa w Rosji swój historyczny tryumf, władza państwowa znalazła się w rękach ateistów i stała się narzędziem ateistycznej agitacji. Nie wchodząc w spory o historyczną odpowiedzialność i nie mając żadnej chęci usprawiedliwienia tego, co dokonuje się w Rosji, euroazjaniści rozumieją jednak, że idee, które ona przyjęła i wprowadziła w życie nie są w istocie rosyjskie. Komunistyczny sabat nastąpił w Rosji jako ukończenie dwustuletniego okresu petersburskiej europeizacji. Przyznanie, że duchowa istota państwowego komunizmu w Rosji jest przejawem ideologicznej istoty europejskiego 
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oświecenia, oznacza po prostu uwzględnienie faktu, że idee socjalistyczne powstały na Zachodzie. A zobaczywszy do czego prowadzi logiczne ukończenie idei europejskiej cywilizacji, Rosjanie, którzy nie przyjęli komunizmu i nie utracili zdolności logicznego myślenia, nie mogą już powrócić do panującej europejskiej ideologii273.

273 П. Савицкий, Евразийство.274 Н. Трубецкой, Русская проблема, [on-line:] http://gumilevica.kulichki.net/TNS/tnsO4. htm.

Eurazjaniści ocenili komunizm jako logiczny koniec europejskiego okresu rosyjskiej historii. Tryumf komunizmu to nie oderwanie Rosji od Zachodu, lecz krwawe przypieczętowanie europejskiej drogi wytyczonej przez Piotra 1.Komunizm i socjalizm zostały zrodzone przez romańsko-germańską cywilizację. Zakładają określone warunki ekonomiczno-polityczne, które istnieją we wszystkich romańsko-germańskich krajach, ale nie występują w krajach zacofanych. Dlatego nawet światowa rewolucja niczego nie zmieni w ponurych perspektywach stojących przed Rosją. Bez dokonanej rewolucji Rosja będzie kolonią burżuazyjnych romańsko- -germańskich krajów, a po rewolucji - kolonią komunistycznej Europy. Rosja będzie nieodzownie kolonią zarówno przy jednej jak i przy drugiej kombinacji274.Niezależnie od tego, czy Europa będzie, czy nie będzie komunistyczną, Rosja z powodu kulturowego opóźnienia będzie zawsze zacofana w stosunku do niej. Rewolucja ma jednak dwa oblicza: z jednej strony, bolszewicy doprowadzili Rosję do nieuniknionego przekształcenia w obcą kolonię, z drugiej jednak strony, ich polityka w Azji przygotowuje Rosję po upadku komunizmu do roli historycznego przewodnika. Wcześniej, kiedy Rosja uważała siebie za europejskie państwo, można było spierać się na ile jej interesy są wspólne z tym, czy innym państwem europejskim. Teraz w obliczu nowej sytuacji w Rosji podobne problemy tracą znaczenie, jej interesy związane są już nie z Europą, lecz z Azją, azjatycka orientacja jest jedyną możliwą. Jako wielki i przyzwyczajony do niezależności kraj, Rosja może odegrać rolę lidera w wyzwoleniu kolonialnego świata od romańsko- -germańskiego jarzma.Trubieckoj podkreślał, że euroazjanizm podziela bolszewicką negację nie tyle określonych form politycznych, lecz całej kultury, która istniała w „petersburskiej" Rosji przed rewolucją i trwa nadal w krajach romańsko-germańskich. Dostrzegał też konieczność radykalnego przewartościowania roli tej kultury. Euroazjaniści podzielali zatem dążenia bolszewików do wyzwolenia krajów Azji i Afryki z zależności kolonialnej. Dla Trubieckoja było to jednak tylko zewnętrzne podobieństwo, wewnętrzna motywacja działania bolszewików i euroazjanistów była zupełnie inna. Kulturę, którą bolszewicy nazywali burżuazyjną, oni definiowali jako romańsko-germańską. Nowa kultura, która powinna ją zastąpić nie 
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jest kulturą proletariacką (coś takiego w ogóle nie jest możliwe), a narodową, w przypadku Rosji eurazjańską.Pojęcie proletariackiej kultury jest beztreściowe, ponieważ samo pojęcie proletariatu jest pojęciem tylko ekonomicznym i pozbawionym wszelkich irtnych cech kulturowych. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja z pojęciem kultury narodowej, dlatego że wszelka nacja jest nosicielką twórczej, konkretnej kultury. Dlatego nowa kultura może być stworzona tylko jako kultura określonego narodu - niemającego dotychczas samodzielnej kultury lub będącego pod wpływem obcej kultury. (...) Z tego wynika, że jeżeli wspólnymi celami euroazjanistów i bolszewików jest negacja starej i stworzenie nowej kultury, to bolszewizm może wykonać tylko pierwsze zadanie i zupełnie nie jest w stanie wykonać drugiego275.

275 Ibidem.276 Idem, Об идее-правительнице идеократического государства, [on-line:] http://gu- milevica. kulichki.net/TNS/tnsl6.htm.

Uwzględniając państwotwórcze doświadczenia bolszewików, euroazjaniści opracowali własną strategię polityczną - ideokrację. W myśl tej strategii państwo, społeczeństwo, naród i jednostka powinny służyć wyższemu duchowemu celowi. Ustrój polityczny, który zostaje zorganizowany jako służenie najwyższej idei, eurazjaniści nazwali ideokracją, od greckiego słowa i'5r| - idea, i KpctTĆiję - władza.Trubieckoj pisał:Eurazja to wspólnota narodów zamieszkujących wspólną przestrzeń gospodarczą i związanych ze sobą nie rasą, lecz wspólnym historycznym losem, wspólną pracą w tworzeniu tej samej kultury lub tego samego państwa. (...) Ona jest obdarzona cechami konkretnego historycznego podmiotu. Służenie takiej całości wymaga zrezygnowania z jakiegokolwiek egoizmu klasowego czy narodowego. Z drugiej strony jednak nie jest negacją oryginalności żadnego narodu. (...) Żywe poczucie przynależności do wielonarodowej całości powinno także łączyć się ze świadomością przynależności do konkretnego narodu, uświadamiającego siebie jako część wielonarodowej całości. Jednocześnie gotowość poświęcenia swoich indywidualnych lub rodzinnych korzyści w imię korzyści całości, z założeniem, że związki społeczne stoją wyżej niż biologiczne, nieodzownie pociąga za sobą analogiczny stosunek do własnego narodu: to, co wiąże dany naród z innymi mieszkańcami regionu, oceniane jest wyżej niż to, co jednoczy ten właśnie naród z jego braćmi pod względem krwi czy języka, ale nie należącymi do danego regionu (prymat duchowego, kulturowego pokrewieństwa i wspólnoty losu nad pokrewieństwem biologicznym). W ten oto sposób ideą rządzącą prawdziwie ideokratycznego państwa może być tylko dobro wspólnoty narodów zamieszkujących dany szczególny autarkiczny świat. Z tego wynika, że terytorium prawdziwie ideokratycznego państwa, nieodmiennie powinno pokrywać się z jakimś autarkicznym szczególnym światem276.
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Tak rozumiana całość, która ma własną historię, kulturę i państwowość, a służenie jej przekracza egoizm klasowy lub narodowy, zakłada wspólną pracę różnych narodów wchodzących w jej skład i nie neguje ich odrębności. W ten oto sposób ideą rządzącą może być tylko dobro wspólne ideokratycznego państwa, wspólnoty narodów stanowiących odrębną, samowystarczalną cywilizację. Państwo ideokratyczne jest samowystarczalne, ale z tego nie wynika, że każde samowystarczalne państwo mogłoby zostać ideokracją w pełnym tego słowa znaczeniu. Kolonialne imperium, którego różne części są zamieszkałe przez narody niemające ze sobą niczego wspólnego oprócz faktu zniewolenia przez rządzący naród, może być w pełni samowystarczalne gospodarczo, ale ideokracją zostać nie może, ponieważ związki ekonomiczne nie wystarczają, potrzebna jest wspólna kultura, historia i tradycja, całościowość regionu i przede wszystkim brak poczucia narodowej nierówności - tego, co w kolonialnym imperium nie jest możliwe do osiągnięcia.Jakie więc wymagania powinna spełniać idea, żeby zostać ideą rządzącą? Ważnym kryterium jest gotowość do poświęcenia się; poświęcenie takie, co nie pozostaje bez znaczenia, powinno być pozbawione egoizmu i powinno być odbierane jako czyn moralny. Egoistyczne dążenie do zaspokojenia tylko wąsko pojętych interesów zawsze pozostanie czynem moralnie nagannym, a indywidualny egoizm złożony nawet w ofierze w imię egoizmu etnicznego lub klasowego nie przestaje być egoizmem. Współczesne ideokracje wybierają często za ideę rządzącą ideę nacjonalistyczną lub klasową dyktaturę, lecz w ten sposób naśladują logikę państw demokratycznych, w których walka polityczna jest podporządkowana interesom „mojej klasy" lub „mojej grupy społecznej”. Ani klasa, ani etnos nie są wystarczającym usprawiedliwieniem ofiary, z drugiej strony, nie można wzywać do ofiary na rzecz całej ludzkości - to hasło zbyt abstrakcyjne i oderwane od życia konkretnego człowieka. Co więc pozostaje? Miedzy konkretną klasą czy etnosem, a ludzkością w ogóle, istnieje szczególny świat: wspólnota narodów mających wspólną przestrzeń rozwoju, niezwiązanych klasowo czy rasowo lecz poprzez wspólną historię, wspólną pracę nad stworzeniem kultury czy państwa. Oto ta idea, która może popchnąć do prawdziwie moralnego czynu. Wspólnota tego rodzaju nie jest pojęciem wąsko biologicznym jak rodzina czy etnos, ponieważ składa się z wielu narodów, z drugiej strony, nie jest pojęciem abstrakcyjnym jak ludzkość.Jedną z podstaw euroazjanizmu jest stwierdzenie, że współczesny ustrój demokratyczny powinien zostać zamieniony przez ustrój ideokratyczny. Pod demokracją euroazjąniści rozumieli ustrój, w którym rządzący są wybierani według kryterium popularności w pewnych kręgach, a główny mechanizm wyboru to w płaszczyźnie politycznej kampania wyborcza, w płaszczyźnie ekonomicznej - konkurencja. Pod ideokracją trzeba rozumieć ustrój, w którym rządząca warstwa zostaje wybrana według kryterium oddania wspólnej idei rządzącej.
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Demokratyczne państwo, nie mając własnych przekonań (ponieważ rządząca nim warstwa składa się z ludzi różnych partii) nie może kierować kulturowym i gospodarczym życiem społeczeństwa i dlatego stara się jak najmniej ingerować w to życie (wolność handlu, wolność prasy, wolność sztuki), oddając kierownictwo przypadkowym elementom (prywatny kapitał, prasa). Ideokratyczne państwo odwrotnie - ma cały system przekonań, swoją ideę rządzącą (nosicielem której są zjednoczone w jedną ideologiczno-państwową organizację rządzące warstwy), dlatego powinno samo organizować wszystkie dziedziny życia i kierować nimi. W imię zdominowania życia politycznego, kulturowego i ekonomicznego przez ideę rządzącą państwo nie może dopuścić do ingerencji jakichkolwiek niepodporządkowanych, niekontrolowanych i nieodpowiedzialnych czynników - przede wszystkim prywatnego kapitału - w swoje gospodarcze, polityczne i kulturowe życie i dlatego w pewien sposób jest socjalistycznym277.

277 Ibidem.

W poszukiwaniu przykładów rzeczywistej ideokracji, która jednocześnie jest partokracją, Trubieckoj odwoływał się do przykładów rządów Lenina i Mussoli- niego. Jednak idea Mussoliniego była romańsko-germańską, a idea bolszewików kłamliwą, chociaż przygotowującą drogę dla prawdziwej idei euroazjackiej. Eurazjacki światopogląd powinien być poglądem narodowym przyszłej Rosji, jej rządzącą ideą. Co do europejskich państw ideokratycznych, to one mają przed sobą jeszcze długą drogę do autentycznej ideokracji, dopóki wykazują zainteresowanie tylko partykularnym, biologicznym nacjonalizmem i walczą przeciw wspólnej świadomości europejskiej kultury. Paradoksalnie, paneuropeizm który mógł być nadrzędną ideą europejskiej ideokracji (ponieważ żaden europejski kraj nie może pretendować na cywilizacyjną samowystarczalność), jest jednocześnie ideologią liberalizmu i demokratyzmu - najgorszych wrogów ideokracji. Warto też dodać, że ideokratyczne państwa nie mogą uprawiać polityki kolonialnej, a współczesne eurazjanistom europejskie, ideokratyczne (faszystowskie) partie nie rezygnowały z takiej polityki. Jasnym zatem jest, że do prawdziwej ideokracji Europa mogłaby dojść tylko drogą krwawych wstrząsów. Komunizm, zdaniem euroazjanistów, to jeszcze jedno obce zapożyczenie, które powinno zostać wyrugowane z rosyjskiego życia, a idea komunistyczna powinna zostać zastąpiona przez nową ideologię organicznie związaną z Eurazją. Partia komunistyczna powinna zostać zamieniona przez partię eurazjacką, która wyraża nieuświadomione, żywiołowe siły Eurazji.Podsumowując. W niniejszym rozdziale zostały przeanalizowane główne idee składające się na doktrynę euroazjanizmu, który jest próbą stworzenia syntezy tradycji bizantyjskiej i dziedzictwa mongolskiego oraz próbą stworzenia doktryny polityczno-ekonomicznej, alternatywnej w stosunku do bolszewizmu. Synteza tych trzech elementów opierała się na powiązaniu politycznych, kulturowych i narodowych form życia etnosów z geograficzną przestrzenią. Eur- 
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azjaniści zastosowali nowy język opisu Rosji jako wyjątkowego geograficznego systemu - Eurazji, która jest syntezą Europy i Azji, ale jednocześnie jest granicą, pęknięciem, szczeliną, w której powstaje eurazjańskie imperium. Trzeci, nowy kontynent - Eurazja wymyka się logice opozycji Europy i Azji, opozycji imperium i narodu, inteligencji i ludu. Pojawia się konieczność stworzenia nowego języka opisu eurazjatyckich procesów polityczno-kulturowych.
4. Narodowa monarchia Iwana Sołoniewicza: samodzierżawie, 

prawosławie, ludowość

Przedstawiając poglądy emigracyjnych myślicieli XX wieku, nie można pominąć milczeniem Iwana Sołoniewicza. Jest on autorem znanej książki pt.: Rosja 
w obozie koncentracyjnym (Россия в концлагере'). Praca ta przyniosła mu sławę i ogólne uznanie. Drugą, nie mniej znaną publikacją jest Narodowa monarchia 
(Народная монархия), która weszła do kanonu konserwatywnej myśli rosyjskiej. Poglądy tego myśliciela to synteza klasycznych koncepcji dostrzegających kryzys powstały w Imperium Rosyjskim po reformach Piotra 1 i nowego modelu ujmującego specyfikę rosyjskiej cywilizacji, zaproponowanego przez euroazjanistów.Koncepcja Trzeciego Rzymu od samego początku była dla wielu myślicieli przede wszystkim symbolem powrotu do wyimaginowanej jedności narodu rosyjskiego. Do kanonu weszło także ujęcie reform Piotra I jako powodujących rozbicie narodu na dwie warstwy, powodujących głęboki rozłam w rozumianym całościowo ciele narodowym. Rodziło to pragnienie powrotu do wyimaginowanej jedności, pragnienie napełnienia pustych form imperium ciałem narodowym. Sołoniewicz, zachowując ogólną tendencję, proponował wprowadzenie pewnej korekty w określeniu roli i znaczenia narodu na Rusi Moskiewskiej. Jego myśl opiera się na dwóch filarach: na narodzie i Soborze.Rosja, zdaniem myśliciela, miała najtrudniejszą historię wśród wszystkich państw świata, była to przede wszystkim historia walki o przetrwanie i polityczną dominację na eurazjatyckiej równinie. Ta walka zakończyła się wielkim zwycięstwem. Zwyciężone zostały: imperium mongolskie, Imperium Osmańskie, Królestwo Polskie, Królestwo Szwecji, Napoleon. Naród przeszedł niezwykłą szkołę i zdołał wypracować zupełnie oryginalny ustrój państwowy: rosyjską monarchię nieprzypominającą żadnej z europejskich.Myśliciel podkreślał, że jeszcze za czasów Olega zaczęło powstawać wielkie imperium - od Nowogrodu do Dniestru - imperium Rurykowiczów, które istniało prawie tysiąc lat. Jego istnieniu nie przeszkadzały ani zagrożenia zewnętrzne, ani nieudolna polityka carów:
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Nawet wybranie młodego Michała Fiodorowicza nie przeszkadzało konsolidacji rozchwianego Smutą państwa moskiewskiego w niezwykle krótkim okresie. Szesnastoletni Michał nie mógł przecież niczym rządzić. Można pokusić się o stwierdzenie, że ani Olga, ani Igor, ani Oleg, ani Michał nie byli głównymi postaciami rosnącego imperium. Za całym splendorem ich władzy działały siły znącznie potężniejsze, znacznie bardziej stałe278.

278 И. Солоневич, Народная монархия, [on-line:] http://monarhiya.narod.ru/nm_ogl.html 
(Начало Киева).
279 ibidem.
280 Ibidem (У истоков).

Dominanta rosyjskiej państwowości została określona już w czasach Olega.Między Olegiem i Mołotowem byli: Wielcy Książęta Moskiewscy z ideą Trzeciego Rzymu, słowianofile z „krzyżem wieńczącym Hagię Sofię" i Miliukow z Dardanelami pod rosyjski chleb. Tarcza, Rzym, krzyż, chleb, sierp i młot - hasła, jak widać, niezwykle różne. Ale jeden cel - ten sam. Ten sam w ciągu jedenastu wieków. Jedenaście wieków: Kijowska Ruś, państwo moskiewskie, Imperium Rosyjskie i nawet ZSRR z powolnością geologicznego procesu, ale też z jego nieodwracalnością, wszyscy dążą do jednego celu279 280.Ruś Kijowska dla Sołoniewicza była już „embrionem rosyjskiej państwowości”200. W tym embrionie tkwiły zalążki przyszłego imperium - zdolność organizacji, umiejętność podporządkowania własnych interesów interesom państwa, umiejętność współżycia z innymi narodami, itd. Za czasów Rusi Kijowskiej, a później Rusi Moskiewskiej zostały położone podwaliny narodowej monarchii, która stała się oryginalnym politycznym ustrojem wyrażającym specyfikę politycznej i geograficznej sytuacji narodu ruskiego.Rosyjską państwowość cechuje odejście od dominanty etnicznej. Ta specyficzna sytuacja równości wszystkich narodów, według Sołoniewicza, sprawiła, że Imperium Rosyjskie składające się z wielu narodów utrzymało się jedenaście wieków. Na Rusi Kijowskiej i Moskiewskiej toczyły się wojny między książętami, lecz nie było nigdy wojen etnicznych. Walczono o polityczną dominację we „wspólnym, narodowym domu”, który przez wszystkie strony był uznawany za wspólny. Naród rosyjski, zdaniem myśliciela, jest narodem imperialnym, jedynym, który zbudował państwowość, gdzie wszystkie plemiona i narody były równe:Tym bardziej, że rosyjska narodowość, państwowość i kultura z niezwykłą wyrazistością odbijają indywidualne cechy narodu rosyjskiego, zasadniczo różne od indywidualnych cech zarówno Europy, jak i Azji. Rosja nie jest Europą, ale nie jest też Azją, i nawet nie Eurazją. To po prostu Rosja. Zupełnie oryginalny narodowy, państwowy i kulturowy kompleks, jednakowo wyraźnie różniący się zarówno od Europy i Azji. Zasadnicze cechy tego kompleksu wystarczająco wyraźnie wykształciły się wcześniej, zanim wpływy europejskie i najazdy azjatyckie mogły odcisnąć na Rosji swoje piętno.

http://monarhiya.narod.ru/nm_ogl.html
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Na te cechy nie wywarło żadnego wpływu nawet Bizancjum. Imperium bizantyjskie było imperium bez narodu. Rosyjskie Imperium od czasów „pierwszego latopisu” tworzyło się w oparciu o cechy narodowe. Jednakże w odróżnieniu od narodowych państw reszty świata, rosyjska idea narodowa zawsze przekraczała ramy plemienne i stawała się ogólnonarodową ideą, tak jak rosyjska państwowość zawsze była ogólnonarodową państwowością - pod tym jednak warunkiem, że właśnie rosyjska idea państwowości, narodu i kultury była i wciąż jest ideą przewodnią całej rosyjskiej, narodowej państwotwórczości. Chociaż nie raz w historii Rosji ta idea była 
deformowana przez obce wpływy, to mimo wszystko pozostała ideą przewodnią. Żaden naród w historii ludzkości nie budował i nie osiągnął takiej państwowości, przy której wszystkie wciągnięte w jej orbitę nacje, narody i plemiona czułyby się jednakowo dogodnie bądź niedogodnie - ale tak samo dogodnie bądź niedogodnie jak naród rosyjski. Jeżeli było dobrze, było dobrze wszystkim, jeśli nie było dobrze, to także wszystkim. To podstawowa cecha rosyjskiej państwotwórczości. Ona może się nazywać internacjonalizmem, kosmopolityzmem, uniwersalizmem czy „wszech- światowością”, ale przenika całą rosyjską historię201.

281 Ibidem, (Что есть индивидуальность].
282 Ibidem, (Церковь в Москве).

Państwo moskiewskie stworzył rosyjski naród, jego charakter określił sposób współżycia w imperium. Według Sołoniewicza idea rosyjskiego imperializmu zrodziła się już na Rusi Kijowskiej, imperium zbudowała jednak dopiero Ruś Moskiewska, dała początek tworzeniu wielkiej i wielonarodowej „wspólnoty nacji":Wydaje się, że nigdzie i nigdy w historii świata instynkt życia nie przejawił się w takiej pełni, z takim uporem i siłą, jak w historii Moskwy. Wydaje się, że nigdzie na świecie nie przejawiono takiej jedności woli i idei narodowej. Ta idea nosiła charakter religijny, a w każdym razie była definiowana za pomocą terminów religijnych. Obrona przed Wschodem była obroną przed „bisurmaństwem", obrona przed Zachodem była obroną przed „łaciństwem". Moskwa natomiast przechowywała prawdziwą wiarę, a jej sukcesy umacniały przekonanie o historycznej misji obrony prawosławia. Upadek Konstantynopola nastąpił od razu po tym, jak Kościół konstantynopolitański dopuścił się zdrady prawosławia i zawarł unię florencką z łacinnikami, pozostawiając Moskwę jedną na całym świecie. Właśnie jej - Moskwie, zbudowanej na prawosławiu, na prawdziwej wierze, było przeznaczone zostać „Trzecim Rzymem" - „a czwartego nie będzie". Moskwa jakby uprzedziła filozofię Hegla, według którego cały proces historyczny miał tylko jeden cel - stworzenie Prus. Z tą tylko różnicą, że dla Hegla celem ostatecznym były Prusy, a dla Moskwy ona sama była tylko narzędziem Bożym, naczyniem przechowującym autentyczną wiarę po wsze czasy dla wszystkich narodów i całego świata”281 282.
Państwo kijowskie, według Sołoniewicza, nie było czymś jakościowo różnym od państwa moskiewskiego, była to jedna z nieudanych prób zjednoczenia Rusi, 
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po której nastąpiło udane zjednoczenie - moskiewskie, a później petersburskie. Państwo, zdaniem myśliciela, wyraża interesy całej ziemi, a nie tylko jednego dominującego etnosu. W Rosji istniała monarchia jako ustrój najlepiej wyrażający interesy ziemi ruskiej, z drugiej strony uznawano także prawo „ziemi” na stworzenie samorządu. Taki system polityczny nie został zapożyczony ani od Mongołów, ani od Bizancjum, a powstał dzięki szczególnej sytuacji geograficzno- -historycznej. Nie była to bizantyjska idea miasta-imperium, lecz idea narodowa, a pod narodem trzeba rozumieć nie wspólnotę różnych etnosów, zjednoczonych ogólnonarodowym interesem i celem. Czym zatem jest rosyjskie imperium? Według Sołoniewicza jest wspólnym domem, „mającym wspólny dach i wspólne ściany zewnętrzne. Moskwa nie lubiła łamać miejscowych zwyczajów. (...) Moskwa przyjmowała każde zdobyte, czy dołączone terytorium, jak swoją nową część, jak nową część wspólnego państwa”283. Skoro w imperium rosyjskim ważną rolę odgrywał nie tyle naród rosyjski, ile wspólnota narodów, która tworzyła oryginalną całość, to analogicznie rolę dominującą odgrywał już nie patriotyzm narodowy, lecz państwowy. W ostatecznym rozrachunku to państwo było formą istnienia różnych etosów, samo stanowiło „naród", a patriotyzm państwowy stał się oryginalną odmianą nacjonalizmu.

283 Ibidem, (Гибель Киева).284 Idem, Парламент и собор, „Наша страна" 1950, №40, [on-line:] http://www.russia-talk. com/sol-sobor.htm.

Wraz ze „wspólnotą narodów" powstał adekwatny ustrój polityczny - monarchia stanowo-przedstawicielska, która jednoczyła władzę cara i samorządów. Model takiej jedności narodził się w państwie moskiewskim.Rosyjskie samodzierżawie harmonijnie współpracowało z przedstawicielstwem narodowym: z soborami kościelnymi i ziemskimi, z Dumą Bojarską. Reformy Piotra Wielkiego położyły kres takiemu systemowi. Ani Paweł I, ani Mikołaj 1 nie mogli odrestaurować narodowego przedstawicielstwa w upańszczyźnionym kraju - dlatego, że to oznaczało ostateczne przekazywanie władzy w ręce właścicieli niewolników (arystokracji). Car-wyzwoliciel został zabity, mając w kieszeni już zatwierdzony manifest o zwołaniu soboru ziemskiego. Główny błąd imperatora Mikołaja II polegała na tym, że zamiast soboru powołał parlament284.Sobór nie jest parlamentem - podkreślał Sołoniewicz. Polityczny ustrój Rusi Moskiewskiej tym różnił się od ustroju krajów europejskich, że znał instytucję soborów. To właśnie Sobór gwarantował gloryfikowaną przez Sołoniewicza jedność Cara i narodu. Na czym polegała zatem rola Soboru, co odróżniało go od parlamentu Mikołaja II, który w czasie wojny spełnił rolą niszczycielską, a nie twórczą jak sobór podczas Smuty?

http://www.russia-talk
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Zadanie narodowego przedstawicielstwa redukuje się do tego, żeby przedstawienie w osobie cara ducha narodowego w stosunku do aktualnych spraw bieżącej polityki nie było fikcyjnym. Narodowe przedstawicielstwo w monarchii ma za cel po pierwsze zjednoczenie Cara z rozumem, sumieniem i twórczymi siłami narodowymi, a po drugie niedopuszczenie do rozdzielenia głównych elementów państwa, to jest cara i narodu. Niedopuszczenie do podporządkowania ich służebnym siłom, to jest, w przypadku cara, urzędnikom, a narodu - wybranym przedstawicielom. Pierwsi, dochodząc do władzy, formują biurokrację, drudzy - politykierstwo285.

285 Ibidem.
286 Ibidem.

Sobory były organicznym przedstawicielstwem narodu. W ich skład nie wchodzili przedstawiciele partii, a przedstawiciele warstw narodowych, którzy w rzeczywistości reprezentowali „rozum, sumienie, interesy i twórczy geniusz narodu”. Przedstawiciele różnych grup społecznych, ziemstw, kooperatywów, związków zawodowych, znacznie lepiej niż jakiekolwiek partie wiedzieli, na czym polegają ich interesy związane z przemysłem, rolnictwem czy edukacją.Zebranie przedstawicieli Kościoła, chłopstwa, technicznej i kulturowej inteligencji nosi nazwę soboru. Taki sobór w odróżnieniu od parlamentu nie stawiał nigdy carowi wymagań dotyczących władzy politycznej, nie był nigdy uwikłany w polityczny konflikt z władzą, a z drugiej strony car nigdy nie miał żadnych powodów, żeby nieprzyjmować i lekceważyć postulaty soboru286.
Taki sobór, według Sołoniewicza, wyraża autentyczną solidarność między carem i narodem. Wiemy już, czym w jego ujęciu jest naród rosyjski, jego genial- ność polegała na tym, ze zdołał stworzyć takie państwo, w którym każda nacja była równouprawniona, jego wola wyrażała się w soborze - organie przedstawicielskim wszystkich warstw ziemi ruskiej. Pozostaje jeszcze pytanie, dlaczego monarchia jest najlepszym dla Rosji ustrojem politycznym.Sołoniewicz zarzucał rosyjskiej myśli historycznej, że dzieje Rosji interpretowała albo w odniesieniu do Zachodu, badając na ile Rosja jest zeuropeizowana, albo przeciwnie (jak euroazjaniści) - traktując Rosję już nie jako awangardę Zachodu, ale obrończynię świata przed europejską kolonizacją. Zdaniem myśliciela, Rosja ani nie broniła Zachodu przed Wschodem, ani Wschodu przed Zachodem, a przede wszystkim rozstrzygała własne problemy polityczne. Szczególna sytuacja geograficzna zmusiła ją do toczenia wojen zarówno z Europą, jak i z Azją. W takiej sytuacji formował się szczególny, moskiewski ustrój polityczny, który najlepiej sprawdzał się w obliczu ciągłego zagrożenia.Na pytanie, co było wiodące - polityczna genialność rodu panującego, czy samoświadomość narodu? - można dać tylko jedną odpowiedź: nic nie było wiodącym, 
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wszyscy szli razem - i car, i Kościół, i naród, podtrzymując się nawzajem w ciężkich czasach - a ówczesne czasy zawsze były ciężkie, nie pozwalając zachwiać się żadnemu fundamentowi narodowego życia Rosji - ani wierze, ani carowi, ani ojczyźnie287.

287 Idem, Народная монархия [Монархия в Москве). „Carat rosyjski był rosyjskim caratem: ustrojem państwowym, który nigdy i nigdzie w historii się nie powtórzył. W tym ustroju została politycznie ujęta myśl religijna. 'Dyktat sumienia' i sumienie w ogóle nie może wyrażać się w żadnych sformułowaniach prawnych, sumienie ma charakter religijny. Fiasko rosyjskich nauk humanistycznym polega między innymi na tym, że moralno-religijne podstawy budowania państwa rosyjskiego, ta ‘nauka’ starała się wyrazić w terminach europejskiego państwowego prawoznawstwa. I z punktu widzenia prawa państwowego w historii imperium moskiewskiego i nawet petersburskiego nie można było niczego zrozumieć; i rosyjska nauka niczego nie zrozumiała. W 'kochaj bliźniego swego, jak siebie samego’ nie ma miejsca na żadne prawoznawstwo. A właśnie na tej prawosławnej zasadzie była wznoszona rosyjska państwowość". Idem, Миф о Николае II. Великая фальшивка Февраля, Буэнос-Айрес, 1954, s. 152.288 Idem, Народная монархия [Монархия в Москве).289 „Nasza smuta zupełnie nie jest rewolucyjna i nie wydaje się zjawiskiem historycznie koniecznym, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Rozpoczęła się od zupełnie zwykłego zdarzenia - końca dynastii; w znacznej mierze była podtrzymywana udziałem Polaków i Szwedów, zakończyła się odbudową poprzednich form porządku społecznego i państwowego, w jej perypetiach było wiele przypadków i faktów trudnych do wyjaśnienia. Trzeba zauważyć, że przy tym moskiewskimi rządzącymi kierowała, być może świadomie, a być może nieświadomie, jedna zasada: wszystko powinno być jak dawniej - tak jak było za poprzednich carów. Kierując się tym, oni niczego nie chcieli reformować i budować na nowo: odbudowując państwo po smucie, szli za starym przykładem i posługiwali się starymi metodami”. С. Платонов, 

Dla rosyjskiego myśliciela nie tyle car i instytucja monarchii określałała charakter historii Rosji, ale odwrotnie, to Rosja, znajdując się w określonej sytuacji geograficzno-politycznej, stworzyła monarchię w takiej postaci, która uratowała jej niezależność i przyczyniła się do wzrostu potęgi. Monarchia w Rosji była związana ze światopoglądem narodowym, z narodową świadomością, że należy znaleźć takie formy rządzenia, które okażą się skuteczną obroną dla państwa. Innymi słowy:Car uważał siebie za naród i Kościół, Kościół uważał siebie za naród i państwo, naród uważał siebie za Kościół i państwo. Car nie mógł i nie zamierzał zmieniać prawosławia, tak jak nie mógł i nie zamierzał zmieniać języka. Naród nie zamierzał zmieniać ani samodzierżawia, ani prawosławia, jedno i drugie było organiczną częścią narodu. Car był podporządkowany dogmatom religii, ale podporządkowywał sobie jej kapłanów288.
Smuta pokazała, że naród walczył nie tyle o „konstytucyjne ograniczenia praw cara", ale wręcz przeciwnie - sprzeciwiał się wszelkim próbom ograniczenia samodzierżawia289. Początek smuty był związany z końcem dynastii, zniknął ten autorytet, który określał kształt państwa rosyjskiego i sposób jego 
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funkcjonowania. Sołoniewicz podkreślał, że Smutę zakończyła nie tyle szlachta, ale zjednoczenie narodowe. Ludzie tej epoki byli świadomi odpowiedzialności narodu za ustrój polityczny, stąd wypracowali ideę Trzeciego Rzymu - przeznaczenia Rusi Moskiewskiej.Myśliciel, co warto podkreślić, nie rozpatrywał idei Trzeciego Rzymu jako religijnej. Była ona dla niego ważna tylko jako świadectwo samoświadomości narodowej. Prawosławie u niego miało znaczenie o tyle, o ile było religią adekwatnie wyrażającą życie narodowe.Każde państwo na świecie, szczególnie każde wielkie państwo, odbija w sobie podstawowe psychologiczne cechy narodu-budowniczego. Ani klimat, ani geografia nie grają tu żadnej roli. W formowaniu narodu religia gra rolę drugorzędną: Azja pozostaje wierna buddyzmowi we wszystkich jego przejawach, turecko-arabskie narody - islamowi, a Europa - chrześcijaństwu; światowe religie są bardzo dokładnie oddzielone granicami rasowymi, a w środowisku europejskim i w kulturze chrześcijańskiej - nacjonalizmami: narody romańskie pozostały, bez wyjątku, wierne katolicyzmowi, germańskie, z kilkoma wyjątkami - przeszły na protestantyzm, Słowianie, z dwoma wyjątkami, pozostali prawosławni. Jednakże, jedno i to samo prawosławie wyznają zupełnie różne psychologicznie narody: Rosjanie, Rumunii, Grecy, Ormianie i nawet Abisyńczycy. W ten sposób jedna i ta sama religia, w połączeniu z różnym materiałem psychologicznym, pozostawiła ten materiał takim, jakim był wcześniej. Pogańska Ruś była Rusią i do Włodzimierza, i po nim. Pogańska Ruś była tak samo tolerancyjną, „kosmopolityczną", „imperialną”, jak i Ruś carów moskiewskich czy carów wszystkich Rusi. Można ustalić kulturowy, kolonizacyjny i państwowy wpływ prawosławia na Rosję, ale ten wpływ był tylko rezultatem narodowej osobliwości kraju. Ta sama religia w innych narodowych warunkach nie dała żadnych ani kulturalnych, ani kolonizacyjnych, ani państwowych sukcesów290.

Полный курс лекций по русской истории, [on-line:] http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/ History/Plat/_10.php.290 И. Сол он ев и ч, Народная монархия [Что есть „Дух"}.

Zdaniem Sołoniewicza nie istnieje nieograniczona monarchia; monarchia zawsze jest ograniczona jeżeli nie przez prawo, to przez tradycję, obyczaje, religię, warstwę rządzącą itd. Władza carska współistniała na Rusi Moskiewskiej z władzą Dumy Bojarskiej i soborów ziemskich. Samodzierżawność władzy oznaczała przede wszystkim wolność od bojarów, szlachty i różnych innych grup społecznych, dążących do podporządkowania władzy swoim interesom i zakłócenia tym samym harmonii interesów całej ziemi, na straży której stał car.Monarchia absolutna nie występuje w przyrodzie i nie może występować. Termin „monarchia absolutna" oznacza dokładnie to samo, co perski tytuł „Król królów”. Jako termin „monarohia absolutna" oznacza monarchię, ograniczenia której nie są przewidziane żadnym prawem: one są przewidziane przez samo życie, tradycję, warstwę 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/
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rządzącą, kastę kapłanów i wszystkie inne czynniki, także nie przewidziane przez prawo. O moskiewskich carach W. Kluczewski pisał: „Oni mieli władzę nad ludźmi, ale nie mieli władzy nad instytucjami”. Profesor Zyzykin w swojej klasycznej, ale jeszcze mało znanej pracy o patriarsze Nikonie piszę, że „tytuł samodzierżawia nie wykluczał ograniczenia władzy... Nie wykluczała go także Duma Bojarska i sobory ziemskie”... „Samodzierżawie u naszych przodków nie było w konflikcie z ograniczeniem władzy... Samodzierżawie to niezależność od bojarów i wielmożów... dalekie od rzymskiego absolutyzmu"291.

291 Idem, Самодержавие, конституция и марксизм, „Наша страна" 1950, №39, [on-line:] http://www.russia-talk.com/sol-sam.htm.292 İdem, Народная монархия (Россия на переломе).

Epoka Piotra 1, bez względu na to, jak ją oceniać, była nagłym i niemal bezprecedensowym w swojej gwałtowności przełomem w rosyjskiej historii. Ze znaczeniem tego przełomu można porównać tylko rewolucję październikową. Piotr I wyznaczył koniec okresu Rusi Moskiewskiej, czyli całej epoki historycznej ze wszystkim złym i dobrym, co w niej było, i rozpoczął nowy europejski okres - petersburski lub imperialny - który zakończył się rewolucją październikową292.Według Sołoniewicza kluczem do zrozumienia reform Piotra I było odrzucenie wszystkiego, co w ten lub inny sposób kojarzyło się ze starym układem. Myśliciel cytował rosyjskich historyków, szczególnie Kluczewskiego, który charakteryzował Piotra I jako władcę pozbawionego wszelkich tradycyjnych form samodzierżawia i tradycyjno-religijnych hamulców, głęboko obcego tradycji życia narodowego. Piotr I był tym, który zniszczył ustrój monarchii narodowej, charakteryzującej Ruś Moskiewską; przyczynił się do osłabienia monarchii w ogóle; w efekcie jego polityki władzę uzyskała jedna warstwa - szlachta. Car przestał wyrażać interesy całej ziemi rosyjskiej, przestał być przedstawicielem narodu, a został przedstawicielem jednej klasy - szlacheckiej. Za czasów Rusi Moskiewskiej - podkreślał myśliciel - ziemia była państwowa, szlachta posiadała ją na tyle, na ile uczestniczyła w służbie państwowej, ale wskutek wielkich reform pozbyła się powoli wszelkich obowiązków, zostawiając sobie tylko prawa. Reformy Piotra I doprowadziły do przekształcenia ziem państwowych w prywatne, a chłopów państwowych we własność szlachecką. Piotr 1 skutecznie zniszczył samorządy, które istniały na Rusi, a ślepe przeniesienie modelów zachodnich spowodowało odsunięcie narodu od wszelkich decyzji dotyczących państwa. Otworzyło to drogę szlacheckiej dyktaturze. Monarchia wszystkie te zmiany przetrwała tylko dzięki „monarchicznej świadomości” narodu. Reformy nie oszczędziły również Kościoła. Po ustanowieniu Synodu represje objęły sporą część duchowieństwa, a majątek kościelny został upaństwowiony. Idąc za Kluczewskim, Sołoniewicz stwierdzał, że Kościół w imperium Piotra I miał się gorzej niż Kościół konstantynopolitański pod panowaniem Turków. Nowe wcielenie monarchii Sołoniewicz nazwał „por- nokracją” - „wczorajsza uliczna dziwka” zasiadła na tronie.

http://www.russia-talk.com/sol-sam.htm
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Podsumowując reformy Piotra I Sołoniewicz pisał, że faktycznie przyczyniły się do technicznej reorganizacji kraju, ale ich skutkiem było zniszczenie starego, moskiewskiego ustroju, w który były wkomponowane zarówno władza samo- dzierżcy, jak i sieć samorządów. Zamiast tego zbudowano olbrzymie, biurokratyczne państwo, w którym Kościół został pozbawiony swojego dotychczasowego miejsca. Po reformach Piotra 1 w Rosji zaczęło królować niewolnictwo. Zniszczenie rosyjskiego chłopstwa, duchowieństwa i kupiectwa spowodowało, że do władzy doszła jedna warstwa - szlachta. Owocem było trwałe rozbicie życia narodowego - wykształciły się dwie klasy, różniące się między sobą wszystkim, począwszy od stroju, a na języku skończywszy - klasa zwycięzców, czyli szlachta, i klasa zwyciężonych, czyli naród, pod którym trzeba rozumieć nie tylko lud i chłopstwo, lecz także kupiectwo i Kościół293.

293 Sołoniewicz w ocenie negatywnej roli szlachty zbliżył się do poglądów Josepha de Maistre’a, który obwiniał w upadku Francji zwyrodniałą, liberalną szlachtę i duchowieństwo, które znalazły się pod wpływem filozofów oświecenia.
294 Ibidem.

Została zniszczona monarchia dziedziczna, tradycyjny wróg rosyjskiej arystokracji. Na Rusi sprzed reform Piotra I chłop był wolny i uczestniczył w życiu kraju, istniały wiejskie i miejskie samorządy, odbywały się ogólnorosyjskie zjazdy tych samorządów, funkcjonowała nawet tradycyjna, niespisana, ale mocno zakorzeniona w tradycji „konstytucja starej Moskwy". Epoka Piotra I likwiduje to wszystko, zaczyna się europeizacja, ale nie według demokratycznych wzorców Anglii. Pojawia się zupełnie nowa dla Rosji i zupełnie obca klasa niewolników. (...] Organiczne związki narodu zostały rozerwane, nowa szlachta zdobywszy władzę, została w pełnej samotności. Pojawiła się klasa niewolników i posiadaczy niewolników, rosyjska warstwa wykształcona została oderwana od wszystkich historycznych korzeni życia narodowego. Zaczęła poszukiwać swoich korzeni za granicą, przechodząc od jednej idei do drugiej - od Leibniza do Rousseau, od Woltera do Hegla, od Fouriera do Marksa294.
Rosyjska inteligencja to spadkobiercy Piotra 1, którzy kontynuowali rozpoczętą przez niego europeizację Rosji:Ich wspólny cel naśladował tendencje reform Piotra I początku XVIII wieku: europeizację Rosji. Za czasów Piotra I filozoficzną bazą tej europeizacji był Leibniz, w czasach Katarzyny - Wolter, na początku XIX wieku - Hegel, w połowie - Schlegel, pod koniec - Marks. Gusty jak widać nie były szczególnie stałe. Na poziomie politycznym europeizacja oznaczała rewolucję.
Chęć wejścia Rosji na drogę rozwoju cywilizacji europejskiej, do czego dążyła inteligencja, zaowocowała rewolucją. Dla Sołoniewicza powrót do monarchii był powrotem do „narodowej Rosji”, takiej jaką była w przeszłości. W bliskiej prze
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szłości, według Sołoniewicza, w petersburskiej Rosji nie było pełnowartościowej monarchii. Był szereg „wyjątkowych" monarchów, ale monarchii jako instytucji nie było.Była obca dla Rosji stolica, na obcych dla Rosji bagnach, rodząta obce dla Rosji idee, napełniona obcymi dla Rosji ludźmi, był dwór, w którym zamiast Mendelejewów, Sieczeniowów, Stachiejewskich, Riabuszyńskich siedzieli Frederyksi i Stumerowie, siedziała „niemiecka", a nie rosyjska arystokracja, ogólnie rzecz biorąc porządni ludzie, ale mimo wszystko obcy, a monarchia olbrzymim wysiłkiem i olbrzymią ofiarą starała się odnaleźć drogę do narodu. (...) Petersburski okres rosyjskiej historii skończył się. (...) Musimy zaczynać nie od 1912 roku z jego Dumą... a od zasad 1613 roku. Od samodzierżawia, samorządu i autentyczności. Moskiewski chłop 1613 roku okazał się nieporównywalnie mądrzejszy niż petersburscy profesorowie 1917 roku, to jak mi się wydaje, jest teraz wystarczająco ewidentne. Daj Boże żebyśmy nie okazali się głupsi od tego chłopa. 0 co chodzi? Bardziej w prawo, czy bardziej w lewo od Kiereń- skiego i Czuchnowa? Ani bardziej w prawo, ani bardziej w lewo. Po prostu głębiej2'1''.

Idee Sołoniewicza stanowią interesującą alternatywę dla idei euroazjanistów. Myśliciel bliski był euroazjańskiej definicji narodu rosyjskiego jako wspólnoty szerszej niż jeden etnos, podkreślał jedność historyczną i kulturową etnosów składających się na państwo rosyjskie. W odróżnieniu jednak od monopartyjnych marzeń euroazjanistów, Sołoniewicz zwracał się do monarchii narodowej, pod nią rozumiał szczególną jedność samodzierżawia i przedstawicielstwa narodowego. Nie bacząc na szczere chęci wyjścia poza dziedzictwo Piotra I, euroazjani- ści wciąż w nim pozostawali - petersburski absolutyzm miał zostać zastąpiony absolutyzmem ideokracji. Szereg zmian dokonanych za czasów Piotra I i później, doprowadził nie tylko do zachwiania całościowości Rusi Moskiewskiej, zdeterminował również charakter rewolucji. Bolszewizm i euroazjanizm łączyła wierność absolutyzmowi petersburskiej Rosji, maksymalizm wiary wcielającej „moralne utopie", wiara w autorytet partii inspirującej i ukierunkowującej naród (tak jakby nie stanowił on wieloczłonowego zespołu, lecz naprawdę miał kształt osoby). Sołoniewicz mógł zaproponować tylko jedno - jeszcze raz przypomnieć logikę formowania się moskiewskiej państwowości, przeciwstawiając woli partii wiarę w instynkt życia narodu, który crescit occulto velut arbor aevo. Naród jeszcze raz, jak za czasów Smuty, miałby uratować Rosję.

295 Idem, Парламент и собор.
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Celem niniejszej książki było pokazanie rozwoju „idei rzymskiej" w pracach rosyjskich myślicieli XIX i XX wieku. Podjęliśmy próbę prześledzenia kulturowego, religijnego i historycznego kontekstu kształtowania się idei Moskwy Trzeciego Rzymu. Pierwotna koncepcja mnicha Filoteusza miała charakter nie tyle polityczny, ile religijno-historiozoficzny. Jej celem było zakorzenienie zarówno rosyjskiego Kościoła prawosławnego, jak i prawosławnego państwa w historii, wpisanie ich w ciąg zdarzeń sięgających czasów wcielenia Chrystusa, czasów Rzymu Augusta. Filoteuszowa koncepcja Moskwy Trzeciego Rzymu zawiera w sobie dwie możliwości interpretacyjne: z jednej strony, można w niej widzieć polityczną teorię legitymizującą władzę książęcą, z drugiej, mistyczną teorię powstałą w środowisku rosyjskiego kleru. Szczególne zainteresowanie budzi koncepcja diarchii określająca stosunki między państwem i Kościołem.Car Aleksy Michajłowicz był przekonany, że jest powołany do bycia carem wszystkich prawosławnych, że jest odpowiedzialny zarówno za państwo, jak i losy Kościoła. Reformy, które przeprowadził spowodowały głębokie zmiany w pojmowaniu natury władzy carskiej. Zamiast konfliktu, można mówić w tym czasie o polemice zwolenników dwóch monokracji - monokracji cara bądź monokracji patriarchy. Idea chrześcijańskiego imperium, która wydawała się wspólna dla Nikona i cara, rozdwoiła się, przyjmując postać imperialną (carską) albo eklezjalną (kościelną).Reformy Piotra I powołały do życia kolejne wcielenie rzymskiego imperium, które było swoistym powrotem do idei pogańskiego Rzymu w szatach europejskiego państwa absolutystycznego, gdzie imperator jednoczył w sobie funkcje najwyższego kapłana, głównodowodzącego i najwyższego władcy. Reformy zaowocowały nie tylko „pokojem politycznym", lecz również podporządkowaniem Kościoła państwu, napięciem między imperium a narodem, podziałem i rozbiciem samego narodu. Rosyjska myśl filozoficzno-polityczna odziedziczyła w spadku 
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po Piotrze I dychotomie: imperium - naród, państwo - Kościół. Zniesienie tego dualizmu mogło dokonać się tylko poprzez całkowitą negację jednego z członów opozycji.Co zatem w rosyjskim społeczeństwie mogło przeciwstawiać się rozbiciu spowodowanemu przez reformy Piotra 1? Innymi słowy, jaką rzeczywistość społeczno-polityczną można było przeciwstawić Nowej Rosji Piotra Wielkiego? Myśl rosyjska rozstrzygała tę kwestię dwojako. Po pierwsze dróg rozwiązania sytuacji w Rosji szukano na Zachodzie. Myśliciele rosyjscy pokładali wielkie nadzieje w nowym porządku społecznym, który powstał w rewolucyjnej Europie. Po drugie, starano się wrócić do rzeczywistości sprzed reform. Jeżeli jednak zwrócić się do tradycji, to do której? Pierwsza możliwość to odwołanie się do idei Trzeciego Rzymu (idea Świętej Rusi), a druga, to projekt chrześcijańskiego imperium w wersji patriarchy Nikona bądź cara Aleksego Michajłowicza. W niniejszej książce została podjęta próba pokazania, w jaki sposób rosyjscy myśliciele, nawiązując do tych dwóch strategii, budowali opozycyjne projekty w stosunku do wersji pogańskiego państwa tworzonego na wzór starożytnego Rzymu, którą zrealizował Piotr 1.Rozdzielenie duchowego i świeckiego wykształcenia, jakie nastąpiło po reformach Piotra I odzwierciedla, według Siergieja Uwarowa, rozbicie w narodzie rosyjskim. W 1833 roku Uwarow pisał swój słynny ukaz mówiący o tym, żeby wykształcenie odbywało się w duchu jedności prawosławia, samodzierżawia i ludowości. Imperium starało się przywrócić utraconą jedność z narodem. Słynna formuła Uwarowa w interpretacji Szewyriowa nabrała nowego znaczenia - to nie samodzierżawie czy prawosławie kształtują naród rosyjski, a sam naród dzięki tym dwóm cechom zaczyna odgrywać zbawczą rolę w ogarniętej religijnym kryzysem zachodniej Europie. Szewyriow głosił ideę powrotu do narodu, czym jednak był naród? Na to pytanie starali się odpowiedzieć słowianofile. Powrót do narodu jest równocześnie powrotem do Świętej Rusi. Alternatywą dla konstrukcji słowianofilów były idee Hercena, w którego koncepcjach obszczina była, z jednej strony, zasadą tożsamości narodu rosyjskiego, a z drugiej strony, dawała możliwość przejścia Rosji do socjalizmu. Obszczirma organizacja narodu rosyjskiego odpowiadała ideom socjalizmu w Europie Zachodniej.W obu przypadkach naród rosyjski dzięki swojej obszczinnej organizacji był podatnym gruntem: w pierwszym przypadku dla chrześcijańskich, w drugim dla socjalistycznych idei. Słowianofile praktycznie utożsamiali naród z Kościołem, a Hercen z Komuną francuską. Ważne, że zarówno w pierwszym, jak i w drugim wariancie powrót do narodu był alternatywą dla imperialnej Rosji.Za pomocą odwołania się do chrześcijańskiego imperium konflikt między imperium a narodem starał się rozstrzygnąć Tiutczew. Imperium Rosyjskie powinno, jego zdaniem, uświadomić swoje powołanie chrześcijańskiego imperium. Wtedy rosyjski naród, będąc narodem chrześcijańskim, odnajdzie siebie w granicach 
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ostatniego, autentycznego chrześcijańskiego cesarstwa. W takim rozumieniu to nie naród, lecz imperium jest nadrzędną siłą historyczną.Dostojewski rozwiązywał konflikt między imperium i narodem, zwracając się do pojęcia „ogólnoludzkości", która była owocem reform, Piotra 1. Dzięki uniwersalizmowi tej zasady, po zjednoczeniu górnej warstwy z narodem, wąska, narodowa idea Trzeciego Rzymu miała nabrać wymiaru uniwersalnego.Sołowjow tworzy alternatywny wariant dla projektów Tiutczewa i Dostojewskiego. Utożsamiając naród z klasą społeczną, dawał obraz utopijnej międzynarodowej jedności (harmonijnej współpracy narodów-klas) w ramach chrześcijańskiej teokracji. Jednocześnie nadawał historii imperium wymiar eschatologiczny - to imperium wchodzi w czasy ostateczne, Kościół zostaje odsunięty na drugi plan w historii zbawienia. Próba ochrzczenia państwa stworzonego przez Piotra I doprowadziła do zwycięstwa pogańskiego, imperialnego pierwiastka w chrześcijańskiej historii.Jeżeli rosyjscy myśliciele przed rewolucją w mniejszym lub większym stopniu starali się iść tropem idei Trzeciego, bądź Drugiego Rzymu, co stawiało ich w opozycji do imperium Piotra I (pogańskiego Rzymu), to Bierdiajew i Fiedotow wysunęli tezę, że Trzeci Rzym jest Trzecią Międzynarodówką. Imperium Piotra I zostało zniszczone przez rewolucję bolszewicką, która była właśnie tryumfem Trzeciego Rzymu. Rewolucja odsłoniła prawdziwe oblicze narodu, który niszcząc dzieło Piotra I, zamiast chrześcijańskiego imperium, zaczął budować Komintern. Powrócić trzeba nie do Trzeciego, czy do Drugiego Rzymu, ale do Rosji Piotra 1, nie tyle do idei imperium, lecz do tego kierunku zmian, który wyznaczył wielki reformator.Euroazjaniści stworzyli zupełnie nową wizję rozwoju Rosji. „Zbawienia” nie szukali już w chrześcijańskim żywiole ruskiego narodu czy w marzeniach o chrześcijańskim imperium. Logika rozwoju rosyjskiej cywilizacji była - według nich - logiką rozwoju Eurazji. Patriotyzm państwowy był jednocześnie patriotyzmem narodowym. Zamiast religijnej tożsamości narodu rosyjskiego, Euroazjaci wprowadzili patriotyzm eurazjański, który różnice religijne niweluje do mglistego pojęcia „potencjalnego prawosławia". Życie eurazjańskiego superetnosu przestają organizować zasady religijne, a dominującą rolę zaczynają odgrywać kwestie terytorialne, polityczne, kulturowe.Poglądy Sołoniewicza to, z jednej strony, powrót do uwarowskiej triady: prawosławie, samodzierżawie, ludowość, którą myśliciel zaproponował odczytać następująco: samodzierżawie, sobór ziemski, sobór kościelny. Prawosławie i samodzierżawie nie wyrażają istoty narodowej, ale w myśli Sołoniewicza stają się ukształtowanymi historycznie elementami, które najbardziej odpowiadają danej sytuacji geograficznej, historycznej i politycznej. Dominującą ideą narodu rosyjskiego jest idea imperialna, która wyraża się w stworzeniu pewnej całości ponadetnicznej, kulturowej, cywilizacyjnej, której granice są granicami Eurazji.
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Początkowo idea Moskwy Trzeciego Rzymu była ideą stricte religijną, ideą Świętej Rusi. U dziewiętnastowiecznych myślicieli z powodu religijnego, narodowego charakteru, była ideą opozycyjną w stosunku do Rosji po reformach Piotra I. W koncepcjach dwudziestowiecznych myślicieli granice imperium pokrywały się już z granicami superetnosu, a zamiast chrześcijańskiej historii Trzeciego Rzymu mamy historię Eurazji. Rewolucja dokonana w granicach imperium była tym aktem świadomości „narodowej”, w którym superetnos rozpoznawał dane państwo jako własne. Sekularna rewolucja w Rosji dokonywała się zatem w dwóch etapach: pierwszy to rozpoznanie państwa jako państwa własnego (nawet w skrzywionych formach rewolucji bolszewickiej), drugi etap to rozpoznanie eurazjańskiego charakteru państwa odpowiadającego eurazjańkiej wspólnocie wieloetnicznej (w Rosji do dzisiaj mieszka ponad sto etnosów), gdzie granice cywilizacyjne zbiegają się z granicami superetnosu. Chrześcijaństwo, samodzierżawie, reformy Piotra 1, istnienie Związku Radzieckiego i jego upadek, stały się tylko historią, której logika była i jest logiką przestrzeni geograficznych.
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