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Wstęp

Przedmiot badań

Inspiracją do napisania niniejszej książki był niemłody już dylemat pola se-
mantycznego pojęcia prawicy, tradycyjnego bieguna myśli politycznej. Z jednej 
strony rozumienie treści doktryn jako uporządkowanych zarówno formalnie, jak 
i pragmatycznie zespołów idei politycznych domaga się rzetelnej analizy, której 
warunkiem powodzenia jest precyzyjna definicja pojęć. Prawicowość ukaże się 
zatem w tym świetle jako zespół przekonań o aksjologicznie podbudowanych 
zasadach funkcjonowania społeczeństwa politycznego, wzbogaconych o postulaty 
programowe, wskazujące, jak ów pozytywny z punktu widzenia aksjologii stan 
społeczeństwa możliwy jest do osiągnięcia. Z drugiej strony przynależność do 
określonego miejsca w ideowym continuum stanowi przedmiot pewnej praktycznej 
intuicji. Działaczy i wyborców jednoczy swoiste poczucie wspólnoty, przynależności 
do obozu ludzi o zasadniczo tożsamych celach, dążeniach i tęsknotach. Niejed-
nokrotnie dochodzi do tego świadomość wspólnoty ludzi zaangażowanych w ko-
lektywne przedsięwzięcie, a wspólnota ta przekracza granice pokolenia – należą 
do niej także ci, którzy odeszli, a członkostwo pokoleń przyszłych przewidywane 
jest a priori. Nie do końca potrzebna jest uczestnikom owego politycznego progra-
mowania i działania świadomość struktur czy, szerzej rzecz ujmując, systemowej 
logiki doktryny. Założenie konieczności naukowej wiedzy o prawidłowościach 
rozwoju społeczności zwierząt politycznych dla skutecznego i konsekwentnego 
działania jednostek ideowo zaangażowanych byłoby świadectwem pewnej na-
iwności. W praktyce bowiem działacze funkcjonują niekonieczne wedle takiej 
wiedzy, lecz raczej wedle poczucia przynależności do wspólnoty dążeń i tęsknot: 
to kibicowanie drużynie o tych samych co przed laty barwach. 
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8 Wstęp

Trudno przeoczyć prawidłowość, że niebywale skutecznym katalizatorem 
tych działań jest świadomość istnienia pozostałych drużyn ligi. O ile możliwe 
jest prowadzenie realnej polityki bez refleksji nad intelektualnym spektrum 
politycznych idei, o tyle nie można już sobie tego wyobrazić przy kreacji samej 
myśli politycznej. Ta bowiem stanowi zawsze wyraz pewnych preferencji. Kreśląc  
zarówno polityczną aksjologię, jak i konkretny program dotyczący polityki we-
wnętrznej czy zagranicznej, zmuszeni jesteśmy dokonywać wyboru. Tym samym 
pozostawiamy jako uświadomione dopełnienie „resztę” spektrum wartości oraz 
porzucony zakres instrumentarium realnej polityki. Świat doktryn politycznych 
zbudowany jest na opozycjach, na wyborze tego, co stanowi nasz własny punkt 
widzenia, i odrzuceniu tego, co siłą rzeczy staje się przeciwne1. Dokonujemy 
przez to aktu nieuniknionej „niesprawiedliwości”, pozostając świadomi, że bez 
niego doktryna sprawowania władzy nie zyskałaby tożsamości, a tym samym 
stałby się dysfunkcjonalna. 

Wydaje się jednak, że taki opis mechanizmu funkcjonowania doktryn byłby 
zanadto uproszczony. Mechanizm ten niekoniecznie musi być możliwy do opisa-
nia wyłącznie przez wyselekcjonowane cechy treściowe czy nawet przez reguły 
marketingowe. Aby zrozumieć doktrynę, konieczne jest przyjrzenie się jej cało-
kształtowi, w tym także sposobowi zaistnienia. Tu zaś, jak w przypadku każdej 
instytucji, nie chodzi tylko o zasady, wzorce zachowania, ale także o „personel”, 
o historię ludzką, która pomaga zrozumieć doktrynę poprzez sposób jej oddzia-
ływania. Personel ten poddany jest procesowi kształtowania przez idee i funkcje, 
które ma spełnić. Jako grupa zmienna w czasie i przestrzeni zależy jednak także 
od innych czynników społecznych i psychicznych. Jednym z nich jest więź wy-
nikająca z wewnętrznej solidarności. Ta z kolei stanowi następstwo wspólnych 
wartości, ale niekoniecznie w ich intelektualnej i koherentnej eksplikacji. 

W rozwoju obozów ideologicznych nie można wykluczyć funkcjonowania 
analogicznego mechanizmu jak w przypadku przywiązania do klubu sportowego. 
Początkowo kluby stanowiły reprezentację określonego regionu, kraju czy miej-
scowości. Na stadionach honoru tej lokalnej wspólnoty bronili jej członkowie, 
twarze znane mieszkańcom, często ludzie szanowani, wywodzący się ze starych 
rodzin. Standardem karnawału w Rio było, iż porta-bandeira była córką sołtysa 
z miejscowości, która wystawiła daną szkołę samby. Od tamtych czasów zaszły 
jednak fundamentalne zmiany. Minął wiek, a nikogo nie dziwi, że w legionach 
Manchesteru czy Chelsea niewielu jest już synów miejscowych patrycjuszy. Klub 
reprezentujący miasto może składać się z ludzi, z których nikt w tym mieście 
się nie urodził, nie chadzał w nim do szkoły, nie poznał smaku jego mrocznych 
uliczek. Legiony zasiliła kadra zaciężna, kupiona na światowym rynku – auxilia 
im nie towarzyszą w tworzeniu armii, to one są już właściwą armią.

1  Szerzej: Эпштейн Михаил, Способы воздействия идеологического высказывания, [w:] 
Образ человека ХХ века, ИНИОН РАН, Москва 1988, s. 167-216.
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9Przedmiot badań

Ciągle jednak jest to armia broniąca imperium o tej samej nazwie, wystę-
pująca pod tymi samymi sztandarami, chociaż pod hełmami kryją się już brody 
barbarzyńców. Klub nadal reprezentuje miasto tak samo się nazywające i mające 
tę samą lokalizację, nadal też przyciąga rzesze kibiców. Być może kibice ci nie 
są już zupełnie tacy sami, być może ich solidarność lokalną zastąpiła chęć bójki, 
ale funkcjonalny schemat pozostał: to walka pod barwami, które odróżniają 
jednych od drugich.

Owa metafora, być może niepotrzebnie odległa od świata politycznego, ilu-
struje jednak w elementarnym stopniu daleko idącą ewolucję, której natury nie 
da się uchwycić, mimo to można (w duchu metodologii skotyzmu) stwierdzić 
intuicyjnie jej zaistnienie. Rzecz w tym, że niektóre z kierunków myśli politycznej 
wydają się wykazywać cechy obce ich pierwowzorom. Zachowując te same szyldy, 
zaczęły odwoływać się do argumentów odmiennych od tych, które stosowane 
były w tak samo nazywanych doktrynach przeszłości. Dziedzice dawnych ideałów 
zachowali solidarność grupową, lecz być może skłonni byliby do gruntownych 
przemyśleń, gdyby dane im było uczestniczyć w spotkaniu ich duchowych przod-
ków, do których dziedzictwa się przyznają.

Taką właśnie refleksję budzi pewna przemiana, która nastąpiła na tzw. pra-
wym skrzydle jakże długiego szeregu idei politycznych. Zaznaczmy wstępnie, 
że podobnie zaskakujących zjawisk nie zauważamy po stronie przeciwnej. Jeśli 
przyjmiemy, że politycznie znaczące sukcesy lewicy to przemiany, które zainau-
gurowała rewolucja francuska (z pewną antecedencją w postaci Glorious Revo-
lution na Wyspach), zauważamy trwającą do dziś zdumiewającą konsekwencję. 
Od czasów ścięcia głów Karola I i Ludwika XVI lewica nigdy nie przepadała za 
monarchią i innymi formami władzy pochodzącej z nadania innego niż ze stro-
ny ludu. Po zrównoważonych koncepcjach kontraktu społecznego pesymisty 
Thomasa Hobbesa i optymisty Johna Locke’a przyszła kolej na całkowicie bez-
kompromisowe przedstawienie tej kwestii u Jeana-Jacques’a Rousseau, którego 
cała księga o najsłuszniejszym społeczeństwa ułożeniu streszcza się zasadniczo 
w tezie, że wszelka władza z umowy niepochodząca nie może też z natury rzeczy 
być uważana za legalną. Lewica z czasem coraz bardziej podkreślać będzie po-
trzebę wolności od nacisku władzy, konwenansów, religii. Będzie konsekwentnie, 
od Drugiego traktatu o rządzie, podkreślała zasadę równości wszystkich ludzi 
(uważaną, co prawda, w kręgu anglosaskim początkowo za równość mężczyzn, 
a w niektórych kręgach zawężoną nawet do grupy mężczyzn wolnych). Zasada 
równości będzie z czasem nabierać kontekstu ekonomicznego. Równość wobec 
prawa ustąpi zatem równości żołądków, by z czasem w marksizmie zanegować 
zupełnie jakąkolwiek możliwość posiadania środków produkcji: będzie to faktycz-
nie równość ludzi wyzutych z jakiejkolwiek własności. Aby rewolucji pozostać 
wiernym, trzeba wreszcie powiedzieć o braterstwie (fraternité), które zrazu 
nieco semantycznie mgliste, zacznie przeradzać się w coraz bardziej wyrazisty 
kolektywizm. Racja społeczna, tak czy inaczej, miała być odtąd ważniejsza od 
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10 Wstęp

gry interesów indywidualnych. Pomimo różnych perypetii lewicy w licznych 
dziesięcioleciach, które minęły od 14 lipca 1789 roku, ta jednak, jak dawniej, nie 
dopuszcza prawnego nacisku aksjologicznego wspólnot religijnych, odwołuje się 
do idei sprawiedliwości społecznej, pragnie ograniczyć samowolę indywidualnej 
przedsiębiorczości, przedkłada dobro ludu pracującego nad autorytety władzy. 

Rzecz jasna, także po tej stronie mamy do czynienia z dziwnymi aberracjami 
społeczno-ideowymi. Można na przykład wspomnieć fakt, że swoistym protopla-
stą lewicy był ruch wolnomularski, który wywodził się formalnie ze zgromadzeń 
wolnych budowniczych. Kiedy jednak 24 czerwca 1717 roku, w dzień św. Jana 
Apostoła, doszło do zjednoczenia mniejszych grup i powstania Wielkiej Loży Anglii, 
można było przekonać się naocznie, że skład loży nie obejmuje bynajmniej tylko 
pracowników fizycznych i że nie może być ona traktowana ani jako sui generis 
cech, ani jako związek zawodowy. Pozostała idea równości i solidarności, ale 
zmienił się skład drużyny: odtąd książę mógł zasiadać obok prostego rzemieśl-
nika, a niedługo rzemieślników nie będzie już wcale. Zmieniać się zaczęły także 
cele, i to bardzo zasadniczo: praktyczny cel robotniczej samopomocy zastąpi idea 
doskonalenia (różnie zresztą rozumianego – od mistyki po ateistyczną utopię 
w stylu Helvétiusa). Co zatem pozostało? Jak zawsze, to samo – zasady działania, 
w tym wypadku: wspólnoty, pomocy wzajemnej, hierarchii i wtajemniczenia, tak 
czy owak: strona funkcjonalna2. Owe interesujące skądinąd procesy nie zmienią 
jednak tego, że od czasu zdobycia Bastylii zrąb wartości lewicowych pozostanie 
mniej więcej jednolity.

Nie tak samo potoczyły się losy prawej strony ideowej sceny; niektóre jej 
transformacje wzbudzają po dziś dzień zrozumiałe zainteresowanie. Po drama-
tycznych wydarzeniach rewolucji i narodzinach klasycznego konserwatyzmu, 
czy to w wersji kontynentalnej – agresywnej i podbudowanej religijnie, czy an-
glosaskiej, odwołującej się do common sense i tradycji funkcjonalnej, nastał okres 
turbulencji, który doprowadził ostatecznie do przemiany prawicy. Zmian tych było 
niemało, ale nawet bez żadnego intelektualnego wglądu w tę ewolucję bez trudu 
zauważyć można przynajmniej trzy fundamentalne formy przepoczwarzenia.

Pierwszą jest powszechne odwoływanie się do ludu, który stanowił wszak 
posąg na ołtarzu rewolucji. Podmiot dawnych burzycieli monarchiczno-arysto-
kratyczno-kościelnej arkadii stał się kołem ratunkowym młodego pokolenia jej 
głosicieli. O ile niegdyś odwołanie się do przekonań i obyczajów ludu byłoby 
barbarzyństwem, o tyle teraz haniebne stało się dla apostołów prawicy prakty-
kowanie odszczepieństwa od zdrowego ciała ludu, skarbnicy narodowej tradycji.

Drugą zaskakującą zmianą jest odwrócenie się od jakże charakterystycz-
nego dla ancien régime’u usankcjonowania wolnych procesów gospodarczych. 
Kto ośmieliłby się przed fatalnym zwołaniem Stanów Generalnych negować 

2  Por. Im Hof  Ulrich, Europa oświecenia, tłum. Małgorzata Łukasiewicz, Wydawnictwo 
Krąg, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 1995, s. 110 nn.
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11Przedmiot badań

odwieczne prawo własności, które szanował nawet najbardziej absolutny euro-
pejski monarcha? Krytycy rewolucjonistów odeszli, lecz odwołująca się do ich 
dziedzictwa patriotyzmu awangarda szlachectwa ducha pogardzi bazującymi na 
świętym prawie własności grupami kapitałowymi. 

Po trzecie wreszcie, trudno nie zadać sobie pytania, jak możliwe stało się, że 
o ile przed rewolucyjną burzą monarcha szczycił się mnogością tytułów panowa-
nia nad odmiennymi terytoriami, pławił się w wielości herbów, godeł i chorągwi, 
o tyle potępiający jego zabójców posępni obrońcy tradycji zechcieli wszelkie 
to bogactwo zastąpić jednym sztandarem. Wielką chlubą dla króla był fakt, że 
jego władzę uznawała i szanowała wielka mnogość ludów mówiących różnymi 
językami. Później jednak tylko godło narodu stało się cnotą, a wystąpienie pod 
znakiem regionu było hańbą. Wystarczyło być zatwardziałym Katalończykiem, 
aby wpisać się w koszmar Republiki: kto zdecydował się przejść na castellano 
stawał się prawym Hiszpanem, kto obstawał przy catalana – musiał, chcąc nie 
chcąc, przyłączyć się do obozu destrukcyjnej lewicy. 

Postawa zdziwienia nad tak fundamentalną zmianą treści dramatu przy za-
chowaniu jego tytułu stanowi właściwą motywację dla analiz niniejszej książki. 
Można, rzecz jasna, streścić zasygnalizowaną ewolucję w trzech słowach: kon-
serwatyzm versus nacjonalizm, nie chodzi jednak o samo nadanie nazw, lecz 
o ukazanie, jak możliwe było takie przekształcenie prawicy, o warunki formalne 
i historyczne takiej przemiany. Chodzi zatem o to, aby chociaż w minimalnym 
stopniu odejść od dogmatyzmu stadium larwalnego i stadium motyla, a skupić 
się, przynajmniej akcydentalnie, na stadium poczwarki, w nim bowiem istnieje 
pewna szansa odkrycia klucza do jakże fundamentalnych procesów politycznych, 
jakie zmieniły oblicze Europy w minionych dwu stuleciach i nie mogą być jak 
dotąd uważane za w pełni sfinalizowane i pozbawione dalszej produktywności. 

Niniejsza książka stawia sobie zatem za cel wzbogacenie i usystematyzowanie 
refleksji nad ewolucją prawicowej myśli politycznej poprzez analizę zjawiska 
konserwatywnego nacjonalizmu, który uznajemy za swoiste stadium poczwarki 
w kształtowaniu się ideowopolitycznej prawicy. Z góry zaznaczyć trzeba, że nie 
ma w tym zamierzeniu ukrytego założenia o jakiejś ciągłości procesu, w którym 
konserwatyzm klerykalnych monarchistów stanowiłby moment początkowy, 
nazizm – punkt dojścia, a konserwatywny nacjonalizm – stadium przepoczwa-
rzania. W tym ostatnim, o którym wiadomo, że pojawiał się w różnym miejscu 
i czasie, dopatrujemy się jedynie pożytecznego obiektu badań, który lepiej niż 
w pozostałych przypadkach ukazałby logikę tranzycji, a także, co jeszcze istot-
niejsze, konieczny warunek jej zaistnienia.

Trudno oczywiście przy formułowaniu tematu i problemów badawczych wy-
nikających ze specyfiki wybranego zakresu uniknąć pytania, czy zaproponowana 
w tytule niniejszego opracowania nazwa doktryny, którą traktujemy jako finalny 
przedmiot badań, wybrana została trafnie. Co do istoty procesu: przypływu od 
wartości konserwatywnych w kierunku kontynentu zwanego nacjonalizmem, 
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nie ma w zasadzie wątpliwości, stwierdzamy bowiem empirycznie zaistnienie 
takiego transferu. Kiedy jednak analizujemy owoc tego przejścia, mogą się poja-
wić problemy z jego kategoryzacją, podporządkowaniem konkretnemu typowi 
doktrynalnemu. Czy jest on jeszcze genetycznym konserwatyzmem, lecz o na-
rodowym zabarwieniu, czy raczej nacjonalizmem pokrytym konserwatywną 
patyną? Pytanie to nie jest bynajmniej bezprzedmiotowe, albowiem twórcom idei, 
a tym bardziej programów, na współczesnej scenie politycznej nie jest obojętne, 
czy będą walczyć przede wszystkim o wartości takie jak Bóg, ojczyzna, rodzina 
i pamięć o monarchii, sądząc, że w ich realizacji najlepiej będzie odwołać się do 
idei narodowej, czy też, odwrotnie, wskazywać będą na wartości narodowe jako 
ultima ratio, którym w danej chwili najlepiej sprzyjać będzie ożywienie życia 
religijnego, przywiązanie do państwa, wsparcie rodziny i wzbudzenie dumy 
z chwalebnej przeszłości. 

Fundamentalne znaczenie genetycznej odmienności tych dwu postaw można 
podsumować w duchu ontologii perypatetyckiej: to, co substancjalne w sposobie 
myślenia o państwie, zawsze pozostanie trzonem doktryny. Konserwatysta może 
odwołać się do idei narodowej, ale tylko wtedy, gdy służy to świętej basilei. Element 
narodowy stanowi dla konserwatysty jedynie narzędzie, kategorię przypadłoś-
ciową, nie substancjalną, myślenia o racji stanu. Nacjonalista natomiast, nawet 
konserwatywny, odrzuci ze wstrętem program wsparcia rodziny czy wspólnot 
religijnych, gdyby okazało się, że zaczyna on bardziej służyć innym nacjom. 
Właściwym tematem tej książki jest zatem proces przechodzenia społeczności 
ku samoświadomości wiary w rację narodu jako wartości samej w sobie, którą 
jedynie wspierają dawne tradycje chłopskie czy szlacheckie, wiara religijna, pamięć 
historyczna i rodzina. Wszystkie te cechy mają bowiem charakter akcydentalny, 
podczas gdy naród stanowi wartość per se. 

Konserwatywny nacjonalizm pod lupą badaczy

Temat konserwatywnego nacjonalizmu jako obiekt badań nie może narzekać 
na zbyt natarczywe zainteresowanie, trudno mówić o nadmiarze merytorycznie 
wyczerpujących publikacji. W poniższym niewielkim spisie spróbujmy zwrócić 
uwagę na zaledwie cztery teksty sygnalizujące problem niniejszego studium. 
Pierwszym jest wydana w 1964 roku, poruszająca kwestię tytułowego bohatera 
książki – konserwatywnego nacjonalizmu w Rosji dziewiętnastowiecznej – praca 
Edwarda Thadena, w której wybrani myśliciele polityczni rosyjskiej prawicy in-
telektualnej, tacy jak Jurij Samarin czy Konstantin Leontjew, byli przedstawiani, 
nie bez racji, jako reprezentanci alternatywnego wobec myśli lewicowej nurtu 
sięgającego tradycji konserwatywnych, jednak z wyraźnie narodowym obli-
czem programowym. Książka Thadena stara się ukazać logikę rozwoju tej myśli 
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z punktu widzenia zadań wyznaczonych przez czynnik egzogenny, tj. potrzebę 
zharmonizowania interesów ludu i wyedukowanej elity. Praca Thadena w dużej 
mierze uwypukla istotę głównych sporów ideowych dziewiętnastowiecznej Rosji, 
w tym przede wszystkim spór rosyjskiej myśli nacjonalistycznej z wartościami 
społeczeństw zachodnich i z okcydentalistycznymi tendencjami w myśli poli-
tycznej Rosji tamtego czasu3. 

W 1967 roku mianem konserwatywnego nacjonalizmu Heinrich Keßler 
określił kierunek politycznej publicystyki Wilhelma Stapla4. Tym samym odniósł 
uniwersalne pojęcie z zakresu nauki o doktrynach politycznych do konkretnego 
zjawiska w wieloaspektowym nurcie konserwatywnej rewolucji w Niemczech. 
Dostarczył tym samym nowych intuicji dotyczących poszukiwań materiału ba-
dawczego, szczególnie w kontekście procesu, którego dynamika była w Niemczech 
pierwszej połowy XX stulecia godna odnotowania. Książka koncentruje się głównie 
na konserwatywno-nacjonalistycznych treściach w dyskursie Stapla obecnym 
w niemieckiej prasie okresu międzywojennego, mniej natomiast na miejscu tej 
postaci doktryny w szerszym wymiarze diachronicznym.

Po latach termin konserwatywnego nacjonalizmu pojawił się w badaniach 
ponownie, tym razem już w pracy o charakterze systematyzującym, aczkolwiek 
odnoszącej ten kierunek do zagadnień współczesnej demokracji. Tekst ten ukazał 
się w ważnym dla badań nad nacjonalizmem zbiorze Nationalism and rationality, 
wydanym przez wydawnictwo uniwersytetu w Cambridge w 1995 roku. Autor 
pracy, reprezentujący Centrum ds. Ekonomii na Sorbonie prof. Jean-Dominique 
Lafay, stwierdza istnienie dwóch odmiennych pod względem celów form nacjo-
nalizmu. Jedna zmierza do zbudowania nowej nacji ze względu na to, że dotych-
czasowa albo przez zbyt skromne rozmiary, albo skład wewnętrzny nie spełnia 
oczekiwań ludności państwa. To agresywny wariant doktryny, zmierzający do 
koncesji ze strony środowisk zewnętrznych (wymuszanych bądź to przez najazd, 
bądź przez negocjacje) lub do separacji, a tym samym do stworzenia mniejszych, 
za to bardziej homogenicznych klubów narodowych. 

Drugi typ nacjonalizmu, zdaniem Lafaya, ma charakter zachowawczy, ochronny. 
Jego główną troską jest zachowanie istniejącej nacji, najlepiej z przysługującym 
jej terytorium i warunkami rozwoju ludnościowego. Lafay nazywa go wprost 
konserwatywnym nacjonalizmem5. Zaletą takiej kategoryzacji jest niewątpli-
wie jej prostota, oparcie na opozycji kreatywność – zachowawczość, jednak nie 
wydaje się, by można ją uważać za wystarczającą przy definiowaniu fenomenu 

3  Thaden Edward C., Conservative nationalism in nineteenth-century Russia, University of 
Washington Press, Seattle 1964.
4  Keßler  Heinrich, Wilhelm Stapel als politischer Publizist. Ein Beitrag zur Geschichte des 
konservativen Nationalismus zwischen den beiden Weltkriegen, Spindler, Nürnberg 1967.
5  Lafay Jean-Dominique, Conservative nationalism and democratic institutions, [w:] Natio-
nalism and rationality, ed. by Albert Breton, Gianluigi Galeott i, Pierre Salmon, Ronald 
Wintrobe, Cambridge University Press, Cambridge 1995, s. 159 nn.
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konserwatywnego nacjonalizmu. Ten bowiem nie tylko dąży do zachowania nacji 
taką, jaka ukształtowana została w wymiarze demograficznym i terytorialnym, 
lecz przede wszystkim do ochrony wyznawanych przez nią wartości. Mimo tego 
ograniczenia praca Lafaya dostarcza elementarnej refleksji nad przeciwstawnością 
dwu potencjalnych wariantów rozwoju doktryn nacjonalistycznych.

W 2001 roku termin konserwatywnego nacjonalizmu został nieoczekiwa-
nie użyty w pracy Nana Li (profesora China Maritime Studies Institute), który 
dokonuje analizy chińskiego dyskursu w obszarze obronności. Temat tej pracy 
odbiega znacznie od zagadnień niniejszego studium, interesujące jest jednak, 
że autor bardzo wnikliwie wskazuje na gruntowną transformację chińskiego 
dyskursu militarnego: od międzynarodowego rewolucjonizmu do konserwatyw-
nego nacjonalizmu, rozumianego w tym wypadku bardziej jako przywiązanie 
do raison d’État w opozycji do wierności internacjonalistycznemu przesłaniu6. 
Jeśli weźmiemy pod uwagę tradycyjnie etatystyczne i kulturowe uwarunkowanie 
„chińskości”, opisywany proces będzie miał charakterystykę podobną do analo-
gicznych procesów w Europie i na terenie Rosji. W kręgu chrześcijańskim doszło 
bowiem najpierw (w XIX stuleciu) do zastąpienia religijnie umotywowanego 
konserwatyzmu ogólnoeuropejskiego nacjonalistycznym partykularyzmem, a po 
1945 roku do ignorowania hasła „proletariusze wszystkich krajów łączcie się” na 
rzecz komunistycznych nacjonalizmów państwowych różnego typu7. W Polsce 
zjawisko to określone zostało przez Andrzeja Piskozuba mianem endekomuny8. 
Zjawiska te, stanowiące niewątpliwie interesującą właściwość rozwoju życia 
ideologicznego w środowiskach rządzonych przez partie komunistyczne, nie 
mogą jednak zostać zakwalifikowane do kategorii konserwatywnego nacjonali-
zmu w znaczeniu nakreślonym przez Thadena, Keßlera czy Lafaya i przyjętym 
jako podstawa rozważań niniejszego studium.

Ścieżka badawcza a materiał źródłowy

Podejścia badawcze, w ramach których możliwe jest studiowanie zagadnienia 
konserwatywnego nacjonalizmu, jawią się potencjalnie jako stosunkowo sze-
rokie spektrum. Można, dla przykładu, dokonać analizy dedukcyjnej, wspartej 
o wstępne hipotezy dotyczące możliwości powstania i kształtu strukturalnego 

6  Nan Li, From Revolutionary Internationalism to Conservative Nationalism. The Chinese 
Military’s Discourse on National Security and Identity in the Post–Mao Era, United States In-
stitute of Peace, Washington DC 2001, Peaceworks, No. 39.
7  Zob. Tyszka Krzysztof, Nacjonalizm w komunizmie. Ideologia narodowa w Związku Ra-
dzieckim i Polsce Ludowej, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2004.
8  Problematykę tę porusza m.in. zbiór: Piskozub Andrzej, Nie trzeba głośno mówić, Wy-
dawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003.
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interesującej nas doktryny. Trzeba wszakże pamiętać, że wówczas konieczne 
będzie formułowanie dużej liczby zdań falsyfikowalnych, co w przypadku badania 
zjawiska znajdującego się w ciągłym rozwoju mogłoby doprowadzić do nadmier-
nego rozmnożenia materiału ilustrującego uogólnienia błędne. To zaś nie byłoby 
zbyt pożyteczne dla czytelnika poszukującego drogi do celu w rozsądnym czasie.

Z kolei procedury redukcyjne, które niewątpliwie mogłyby mieć sens w ana-
lizie interesującej nas problematyki, musiałyby z kolei bazować na niezweryfiko-
wanym założeniu o wspólnym podłożu odmiennych procesów w kształtowaniu 
myśli politycznej. Byłoby to de facto poszukiwanie jakiejś wspólnej gramatyki 
i mechanizmów tranzycji jednych poglądów w inne. Podejście takie wydaje się 
bardziej korzystne po przeprowadzeniu analiz innego typu, opartych na więk-
szym materiale badawczym. 

Wydaje się zatem, że natura eksplorowanej materii skłania raczej do analizy 
typu indukcyjnego, i to w bardzo tradycyjnym wydaniu baconowskim. Chodzi 
przecież o zbadanie stałego współwystępowania pewnych właściwości z cechami 
przyjętymi jako bazowe. Interesuje nas odkrycie stałych okoliczności zaistnie-
nia konserwatywnego nacjonalizmu, które mogą jednocześnie podpowiedzieć 
schemat przeradzania się jednych tendencji w dziejach myśli politycznej w dru-
gie. Dla osiągnięcia tego celu konieczny jest przegląd różnorakich przypadków 
występowania i przemian konserwatywnego nacjonalizmu w szerokiej perspek-
tywie, jednak nie ulega wątpliwości, że nie może być mowy o indukcji zupełnej. 
Ukazanie całokształtu badanego procesu w skali globalnej, nawet w zarysie, nie 
jest bowiem możliwe w jednej monografii. Dlatego też konieczne było dokonanie 
pewnego wyboru w postaci przedstawienia kilku najbardziej reprezentatywnych 
dla jego przebiegu środowisk. 

Trudno zatem uniknąć w zestawie opisanych ciągów odniesienia do Francji, 
która poprzez traumę rewolucji i doświadczenia wojny z jednoczącymi się Niem-
cami miała jak najbardziej oczywiste predyspozycje do generowania zarówno 
form myśli konserwatywnej, jak i nacjonalizmu. Co zrozumiałe, naturalnym wy-
daje się, że również najważniejszy adwersarz tego państwa w epoce nowożytnej 
z analogicznych powodów musiał zostać wzięty pod uwagę. Niemcy XIX stulecia 
i pierwszej połowy XX stanowią arenę niezwykłych zmagań własnej tradycji 
z nowoczesną „europejskością” i z różnorakimi żywiołami obcymi. Zmuszone 
były stanąć oko w oko z wyzwaniem napoleońskiego hegemonizmu i z proble-
mem mniejszości narodowych, z którymi współkształtowały swą państwowość. 
Francuzów i Niemców, postrzegających siebie nawzajem zazwyczaj jako żywioły 
obce, łączy jednak coś istotnego z punktu widzenia tendencji konserwatywno-
-nacjonalistycznych: konieczność odniesienia do anglosaskiej tradycji myślenia 
politycznego, która wdzierała się do ich życia kuchennymi drzwiami.

Szczególnie interesujący wydaje się w tym świetle casus Japonii, kraju, gdzie 
doświadczenie obrony ciągle zagrożonej i ciągle odnawianej tradycji narodowej 
odegrało ogromną rolę w historii. W tym wypadku anglosaska, a konkretnie 
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amerykańska, tradycja polityczna weszła na salony w sposób o wiele bardziej 
bezpośredni, i to do środowiska znacznie bardziej od niej odległego. Nic dziw-
nego, że skutki tego zderzenia okazały się na dłuższą metę dotkliwe nie tylko dla 
Japończyków i ich intelektualnej tradycji politycznej, ale także dla basenu Morza 
Japońskiego, a następnie dla całego regionu Pacyfiku.

Środowiskiem o największym znaczeniu w dyskursie konserwatywno-nacjo-
nalistycznym wydaje się jednak Rosja. Jest to kraj, którego myśl polityczna i spo-
łeczna kształtowała się pod wpływem interakcji z oddziaływaniem wszystkich 
wymienionych powyżej tradycji. Rosyjscy doktrynerzy musieli zmierzyć się nie 
tylko z laickim oświeceniowym racjonalizmem francuskiego encyklopedyzmu, 
ale także z niemiecką ideą Rechtstaat, z darwinizmem społecznym brytyjskiego 
ewolucjonizmu i utylitaryzmu, z militarystycznym etatyzmem japońskim późnej 
fazy epoki Meiji. Rosyjska myśl polityczna kształtowała się zatem w kontekście 
negatywnych doświadczeń kontaktu z progresywizmem zachodnim i japońskim, 
jak i rodzimych zmagań ideowych, które niejednokrotnie przybierały formy 
radykalne. Trzeba także pamiętać, że Rosja to środowisko szczególnie predys-
ponowane do powstawania form myśli konserwatywnej i nacjonalistycznej ze 
względu na traumatyczne doświadczenie rewolucji i wieloletnich porządków 
internacjonalistycznego komunizmu, obfitujących w niezliczone ofiary. Istnieje 
zatem spora doza prawdopodobieństwa, że analiza rosyjskich wersji konserwa-
tywnego nacjonalizmu może się okazać kluczowa w zrozumieniu istoty i dynamiki 
badanego zjawiska w całości. 

Arbitralność powyższego wyboru może zostać usprawiedliwiona faktem, 
że tak czy owak mamy do czynienia ze sporym zrębem materiału badawczego 
pochodzącego z krajów, w których konserwatywny nacjonalizm i zjawiska go 
okalające, po pierwsze, występowały ze szczególnie dużą intensywnością, po 
drugie zaś, charakteryzowały się wpływem wzajemnym w różnych konfiguracjach.

Zakładamy, nieco arbitralnie, że pomocne w rozwikłaniu zagadek powstawania 
znaczących w praktycznym wymiarze doktryn politycznych mogą także okazać 
się studia przypadku jako konkretne ilustracje procesu kształtowania się dok-
tryny. Niniejsza książka wspiera swój wywód w sporej mierze na takim właśnie 
zabiegu, wybór zaś padł na indywidualny dorobek, który nie może być uważany 
tylko za jeden z wielu. Po pierwsze bowiem, ma miejsce właśnie w Rosji, gdzie 
idee konserwatywne i nacjonalistyczne wchodziły od dawna i nadal wchodzą 
w niezliczone interakcje i nic nie zapowiada końca tego procesu. Mało tego, po 
upadku ZSRR zarówno tendencje konserwatywne, jak i nacjonalistyczne wykazały 
rzeczywiście niezwykłą żywotność. Nawet partia władzy starała się posługiwać 
retoryką tradycjonalistyczną, upatrując w tym szansy na zyskanie popularności 
w poszukującym tożsamości społeczeństwie. Etykieta konserwatyzmu dobrze 
wpisywała się w nowe nastroje społeczne i w odwracające się od idei lewico-
wych i liberalnych sympatie środowiska naukowego pierwszych dziesięcioleci 
postradzieckiej Rosji. 
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Nie mniej żywotny, chociaż przez obóz rządzący postrzegany jako mniej 
bezpieczny, był w pierwszych dziesięcioleciach trzeciego millenium zyskują-
cy coraz większą popularność wielopostaciowy nurt nacjonalistyczny. Wśród 
rosnących w siłę kierunków o zabarwieniu nacjonalistycznym spostrzegamy 
prawosławnych tradycjonalistów Związku Prawosławnych Chorążych (Союз 
Православных Хоругвеносцев), nacjonalistów typu naukowego, jak obóz pis-
ma „Woprosy Nacionalizma”, zwolenników „nowego imperium”, jak Aleksandr 
Prochanow czy Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji Żyrinowskiego, potężny 
obóz przeciwników zalania Rosji przez niepożądanych przybyszów z Kaukazu 
i Azji Środkowej zgromadzonych wokół Ruchu Przeciwko Nielegalnej Imigracji 
(Движение Против Нелегальной Имиграции), zwolenników upodmiotowienia 
rosyjskiej diaspory w Europie w postaci Kongresu Wspólnot Rosyjskich (Конгресс 
Русских Общин), narodowosocjalistycznych skinheadów, a także inne grupy 
o nachyleniu rasistowskim, takie jak Związek Słowiański (Славянский Союз) 
czy Narodowa Partia Ludowa (Народная Национальная Партия).

Owym przypadkiem ilustracyjnym, uznanym wstępnie za charakterystyczny 
dla omawianego procesu i stanowiącym motyw przewodni niniejszego opraco-
wania, jest myśl polityczna światowej sławy matematyka Igora Szafariewicza. 
W pierwszych kilkunastu latach trzeciego tysiąclecia uważany był z jednej strony 
za nestora tych rosyjskich dysydentów, którzy nie zdecydowali się na emigrację, 
a z drugiej – za główną postać obozu konserwatywnych nacjonalistów lub, wedle 
innej terminologii, dysydentów nurtu słowianofilskiego. Inną wielką osobowością 
tego obozu był laureat Literackiej Nagrody Nobla Aleksandr Isajewicz Sołżenicyn. 
Tak jednak się złożyło, że w środowisku publicystyki stricte politycznej bardziej 
nośna jest myśl Szafariewicza, Sołżenicyna natomiast uznano raczej za klasyka 
literatury. Uzasadnienie tego faktu tkwi przede wszystkim w większej ostroś-
ci sformułowań Szafariewicza i w umiejętności posługiwania się kluczowymi 
terminami, które zdolne są do zrobienia kolosalnej kariery i samodzielnego 
rozprzestrzeniania się w świecie idei. 

Liczba myślicieli politycznych, których pojęcia, schematy intelektualne oraz 
postulaty programowe z ostatnich dziesięcioleci ZSRR i pierwszych dekad Rosji 
postradzieckiej zrobiły istotną karierę w tej ostatniej, nie jest wbrew pozorom 
zawrotna. Do autorów zajmujących nienaturalnie dużo miejsca na półkach księ-
garskich należały w pierwszych dekadach okresu poradzieckiego takie postacie, 
jak Lew Gumilow, Aleksandr Prochanow, Aleksandr Dugin i właśnie Igor Sza-
fariewicz. Sporą popularność ze względu na radykalizm zdobyły książki Jurija 
Muchina i Władimira Żyrinowskiego. Do katalogu pojęć nieużywanych wcześ-
niej zbyt powszechnie w dyskursie naukowym weszły takie terminy, jak etnos, 
spopularyzowany przez Gumilowa, piąte imperium Prochanowa czy mondializm 
i atlantyzm, ulubione terminy Dugina. 

Pozycja Szafariewicza jest jednak w tym gronie szczególna, nie zawdzięcza 
on bowiem uznania ani powiązaniom z dawną elitą władzy czy ze strukturami 
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siłowymi, jak ma to miejsce w przypadku Dugina i Prochanowa, ani populistycznej 
i opartej na resentymentach retoryce, obecnej u Żyrinowskiego czy Muchina, ani 
wreszcie pseudonaukowej metodologii, którą nietrudno wskazać w antysemickiej 
etnologii Gumilowa. Sukces wyrażający się w poczytności i swoistym szacunku 
na forum prawicowo zorientowanej części inteligencji współczesnej Rosji wynika 
w przypadku Szafariewicza z bardzo logicznego wywodu o charakterze analizy 
przyczynowo-skutkowej, którego umocowanie można wskazać zarówno w ma-
tematyce, jak i w naukach historycznych. 

Jeśli jednak uwzględnić znaczenie, jakie dorobek Igora Szafariewicza w zakre-
sie myśli politycznej posiada zarówno w sensie stricte teoretycznym, jak i w ob-
szarze ideowego oddziaływania, to trudno oprzeć się wrażeniu, że charakteryzuje 
się on zaskakująco niewielką liczbą opracowań. Przed pojawieniem się niniejszej 
książki jedynym, za to bardzo wyczerpującym monograficznym opracowaniem 
myśli i działalności Igora Szafariewicza była książka Kristy Berglund The Vexing 
Case of Igor Shafarevich, a Russian Political Thinker9, powstała na Uniwersytecie 
Helsińskim. Ta erudycyjna praca, omawiająca szczegółowo drogę twórczą rosyj-
skiego matematyka, koncentruje się na kilku istotnych tekstach Szafariewicza, 
podkreślając słusznie szczególne znaczenie Rusofobii, najbardziej znanej pracy 
matematyka, i dyskusyjnej kwestii antysemityzmu w jego myśli. Autorka tej ważnej 
dysertacji stoi na stanowisku stałości najważniejszych postulatów myśli politycznej 
rosyjskiego matematyka, co nie jest pozbawione słuszności, lecz z drugiej strony 
warte pewnej polemiki. Pozostałe prace naukowe i publicystyczne poruszające 
w jakiejś części myśl polityczną Szafariewicza mają charakter przyczynkarski 
i nie kreślą nawet zarysu tego dorobku. O Szafariewiczu pisali zdawkowo jego 
przeciwnicy z obozu lewicowej inteligencji, z którą ostro polemizował, jednak 
teksty te nie mają większego znaczenia badawczego.

Niniejsza rozprawa nie jest w żadnym razie próbą monografii „życia i twór-
czości” Igora Szafariewicza, przypadek jego myśli stanowi jedynie najważniejszy 
materiał ilustracyjny dla właściwego tematu, którym jest zjawisko konserwa-
tywnego nacjonalizmu. Dlatego też szczegóły odnośnie do biografii czy polemiki 
prasowej dotyczącej tej wybitnej postaci nie mają dla nas istotnego znaczenia. 
Znacznie ważniejsze jest raczej usytuowanie spuścizny Safariewicza w określonym 
modelu rozumowania, które cechuje się trwałą pozycją w światowym katalogu 
doktryn politycznych, możliwych do zaadaptowania w każdej chwili.

Podsumowując, układ niniejszej pracy ma charakter indukcyjnej analizy zawę-
żającego się spektrum źródłowego. Pierwsza z trzech części książki poświęcona 
jest zatem ogólnemu oglądowi rozwoju doktryny konserwatywnego nacjonalizmu, 
głównie na bazie myśli (a częściowo także „behawioralnej fizjonomii”) francu-
skiej, niemieckiej i japońskiej. Część druga to systematyczny przegląd rodzenia 

9 Berglund Krista , The Vexing Case of Igor Shafarevich, a Russian Political Thinker, Springer, 
Basel 2012.
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się i przekształcania form tej doktryny w Rosji, zaś część ostatnia to studium 
indywidualnego przypadku konserwatywnego nacjonalizmu Rosji początku 
trzeciego tysiąclecia. 

Trudno nie zauważyć w tym spisie irytującego braku odniesień do konserwa-
tywnego nacjonalizmu w Polsce, którego występowanie, szczególnie w pierwszej 
połowie wieku XX, o scenie współczesnej nie wspominając, nie ulega przecież 
wątpliwości. Autor niniejszej pracy doszedł jednak do wniosku, że formułowa-
nie wniosków uogólniających na tym materiale mogłoby wzbudzić wątpliwości 
dotyczące obiektywizmu ocen. Wydaje się zatem, że korzystniejsze będzie dla 
polskiego badacza, jeśli pozostawi ocenę tego, czy wypracowany w niniejszej mo-
nografii model konserwatywnego nacjonalizmu może zostać zastosowany także 
do środowiska polskiego, bardziej profesjonalnym w tej dziedzinie specjalistom.

Problemy badawcze

Zdając sobie zatem sprawę z wielopostaciowości badanej doktryny oraz 
niedoskonałości wynikających z arbitralnego doboru materiału badawczego i ze 
stosunkowo schematycznych założeń metodologicznych, trudno jednak uniknąć 
sformułowania fundamentalnych problemów badawczych, na których rozwiąza-
niu zostaną skupione wysiłki niniejszego studium. Ich istotę można w zasadzie 
streścić w kilku punktach:
1. Zadaniem pierwszym, oczywistym dla analizy mającej prowadzić do sen-

sownych sądów uogólniających, jest z pewnością odtworzenie zestawu pod-
stawowych idei konserwatywnego nacjonalizmu. Jeśli bowiem mówimy 
o pewnej ideowej postawie, to postać doktryny przyjmuje ona dopiero po 
konceptualnym uszczegółowieniu i obiektywizacji programowej.

2. Najpoważniejszym wszakże wyzwaniem wydaje się odpowiedź na pytanie, jak 
możliwe stało się utożsamienie z prawicą tego, co w chwili jego zainicjowania 
było synonimem rewolucji. Chodzi zatem o ustalenie „transcendentalnych” 
warunków koniecznych dla zaistnienia paradoksalnej tranzycji prawicy Koś-
cioła Powszechnego, wspólnoty uniwersalnego Boga absolutnego i monarchy 
wielobarwnego ludu w prawicę Narodu, charakteryzującego się wspólnym 
kodem behawioralnym.

3. Zadanie trzecie niniejszych badań wynika z pytania o warunki konieczne 
i polega na rozstrzygnięciu kwestii wewnętrznych, endogennych warunków 
postaci doktryny, wystarczających do zaistnienia konserwatywnego nacjonali-
zmu. Chodzi zatem o nakreślanie fazy poprzedzającej, o stan myśli politycznej 
na etapie o krok wstecz.

4. Problemem czwartym z kolei staje się w obliczu poprzedniego zadania roz-
strzygnięcie, czy w procesie eksplanacyjnym wystarczy ograniczyć się do 
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czynników endogennych. Konserwatywny nacjonalizm może bowiem stanowić 
owoc samoistnego rozwoju doktryny, ale równie dobrze jego uwarunkowania 
mogą być osadzone bardziej w realnej polityce czy w sytuacji społecznej.

5. Jako ostatnia, choć z pewnością nie najmniej istotna kwestia narzuca się 
wreszcie pytanie o strukturalne konsekwencje rozwoju badanej doktryny. 
Chodzi o wskazanie kierunku rozwoju ideowego, jaki ona wyznacza, o wektor 
ewolucji: z jednej strony o rozwój postulatów konserwatywnego nacjonali-
zmu, a z drugiej o obserwację form myśli, które nim zainspirowane zajmą na 
ideologicznej scenie miejsce doktryny panującej.
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1. Spadkobierca umarłych autorytetów 
Naród jako suweren nowej generacji

1.1. Dziedzictwo rewolucji
Pogląd o rewolucji francuskiej jako inicjatorce konserwatyzmu podzielany 

jest tylko przez część badaczy problemu. Bogdan Szlachta nie bez racji stwierdza, 
że współcześnie coraz częściej zwraca się uwagę na fundamentalne znaczenie 
sporów ideowych toczonych już w drugiej połowie XV wieku. Brytyjski prawnik 
John Fortescue (1394-1476), a sto lat później wpływowy teolog Richard Hooker  
(1554-1600) zwracali wszak uwagę na konieczność harmonizowania życia poli-
tycznego poprzez odwołanie do doświadczenia wspólnoty i współpracy pomiędzy 
monarchą a ciałem przedstawicielskim. Począwszy od Hookera, koncepcje tego 
typu były przede wszystkim owładnięte dążeniem do unikania radykalnego de-
mokratyzmu kalwińskiego, jak również absolutnej, woluntarystycznej monarchii1. 
Zwróćmy wszakże uwagę, że tradycja takiego myślenia zrodziła się na Wyspach, 
gdzie empiryczne podejście zarówno do poznania świata przyrody, jak i do bu-
dowania systemu prawnokonstytucyjnego wypijało się z mlekiem matki. Temat 
naszej rozprawy jest jednak zakorzeniony w procesie układającym się nie wedle 
przebiegów common sense, lecz w fenomenie prymatu idei nad praktycyzmem, 
w kontynentalnym fundamentalizmie.

Wydaje się zatem, że opowieść naszą zacząć należałoby mimo wszystko od 
pamiętnych wydarzeń lata 1789 roku, gdy 26 sierpnia Zgromadzenie Narodowe 

1  Szlachta  Bogdan, Konserwatyzm. Z dziejów tradycji myślenia o polityce, Wydawnictwo 
DANTE ARARAT, Kraków–Warszawa 1998, s. 20 nn.
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uchwaliło jakże doniosłą w skutkach Deklarację Praw Człowieka i Obywatela, 
z której dowiadujemy się, że: „Źródło wszelkiej władzy zasadniczo tkwi w na-
rodzie. Żadne ciało, żadna jednostka nie może sprawować władzy, która by 
wyraźnie od narodu nie pochodziła”2. Treść trzeciego artykułu Deklaracji, aczkol-
wiek zgodna z duchem znanej kręgom intelektualnym Umowy społecznej Jeana-  
-Jacques’a Rousseau, jeszcze przed rokiem wzbudziłaby niedowierzanie, a być 
może nawet uśmiech politowania. Chociaż do budzącej odrazę na europejskich 
dworach egzekucji Ludwika XVI było wówczas jeszcze daleko, w rzeczywistości 
zmieniło się wszystko, albowiem inny był już suweren państwa:

Wraz z postępami rewolucji wzrastał powszechny zapał. Przyjęto nową, trójkolo-
rową flagę, a także nową pieśń narodową, Marsyliankę, która następnie stała się 
hymnem narodowym. Tytuł królewski został zmieniony z: „Ludwik, z bożej łaski 
król Francji i Nawarry” na: „Ludwik, z bożej łaski i konstytucyjnego prawa państwa, 
król Francuzów”. Ograniczono regionalizm polityczny, aby stworzyć „la république, 
une et indivisible”. (…) 

Co dokładnie świętowało francuskie mieszczaństwo? Nie tylko dojście do władzy 
i koniec przywilejów szlachty i duchowieństwa. Świętowało również narodziny 
nowego narodu Francuzów w postaci Republiki Francuskiej3.

Owo zwięzłe i celne uchwycenie istoty fundamentalnej zmiany politycznej 
przez Anthony’ego Smitha mówi wiele o początku drogi ku nowej rzeczywistości, 
przede wszystkim zaś o nowym rozumieniu pojęcia narodu w Europie. Tekst 
Deklaracji nie pozostawia żadnej wątpliwości: chociaż pojawią się i będą ciągle 
pojawiać spory na temat znaczenia pojęcia narodu, jego relacji do „ludu” etc., 
w samym dokumencie oryginalny termin brzmi la Nation4, nie le peuple, zatem 
mówimy już o narodzie dojrzałym, nowoczesnym i świadomym swej jedności 
oraz praw. 

Od 1789 roku naród stał się tytularnym suwerenem Francji, po dłuższym czasie 
stanie się tak również w niektórych innych krajach europejskich. Trzeba wszakże 
pamiętać, że pierwszym mocarstwem nowożytnym, które powstało na bazie 
oderwania od monarchii i stworzenia odrębnej republiki opartej deklaratywnie 
na władzy ludu, były leżące po drugiej stronie Atlantyku Stany Zjednoczone. Po 
Deklaracji niepodległości i Konstytucji, rozpoczynającej się od „We the People…”5, 

2  Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, art. 3, [on-line:] http://www.
conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-
-du-4-octobre-1958/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789.5076.html 
(1.03.2013).
3  Smith Anthony, Nacjonalizm. Teoria, ideologia, historia, tłum. Ewa Chomicka, Wydawni-
ctwo Sic!, Warszawa 2007, s. 64-65.
4  Tekst oryginalny dostępny on-line: http://www.constitution.org/constit_.html (29.09.2012).
5  Constitution of the United States of America. Preamble, [on-line:] http://www.usconstitution.
net/const.html#Preamble (29.09.2012).
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nie mogło dziwić, że kolejna poirytowana polityką monarchii społeczność inaczej 
sformułuje podmiot władzy państwowej. 

W rzeczywistości sama idea nowego porządku, w tym przede wszystkim no-
wego suwerena, nie była jednak zupełną nowością. Pamiętano przecież o bardzo 
pomyślnej przeszłości ateńskiej politei, rzymskiej republiki, o państwie weneckim 
czy o fenomenie Szwajcarów, trudno też zaprzeczyć, że Anglia stawała się zdecy-
dowanie coraz bardziej fasadową monarchią, przyjmując de facto postać korono-
wanej demokracji. Z drugiej strony istniały także konstrukty stricte teoretyczne, 
zwykle utopijne (jak w przypadku Thomasa More’a czy Tommasa Campanelli), 
które pokazywały, że idea rządów powszechnych nigdy nie zaginęła w pamięci 
Europejczyków. Z punktu widzenia praktyki władzy problem leżał jednak nie 
tylko w świadomości możliwego upodmiotowienia całej społeczności, lecz raczej 
w samym charakterze tej zbiorowości. Jak bowiem możliwe jest, aby Naród stał się 
suwerenem w państwie; jakie warunki muszą być spełnione, aby przedsięwzięcie 
nie skończyło się jak powstanie Spartakusa, wojna chłopska Münzera czy powsta-
nie Chmielnickiego?

Przykład Stanów Zjednoczonych i Francji stanowi w tym wypadku bardzo 
dobry materiał ilustracyjny. Nie może dziwić, że właśnie w tych krajach zerwano 
z monarchią i oparto się na woli narodu. Z czym zatem mieliśmy do czynienia 
zarówno za Atlantykiem, jak i w kolebce cywilizacji zachodniej na Starym Konty-
nencie? Przewodnikiem po głównie francuskich problemach może być nieoceniony 
Alexis de Tocqueville. 

Po pierwsze, w obu miejscach wystąpiły poważne i dokuczliwe perturbacje 
o charakterze ekonomicznym. Amerykanów drażniły podatkowe obciążenia, za 
którymi nie podążała reprezentacja w strukturach władzy, i utrudnienia w handlu, 
stanowiącym dla wielu podstawę egzystencji. Lud Francji pod koniec rządów Lu-
dwika XVI zaczął odczuwać głód, a nadmierne obciążenia fiskalne doprowadziły do 
jeszcze większego wzburzenia niż w Ameryce. Sytuacja gospodarcza była katastro-
falna, o wiele poważniejsza niż za oceanem; można było się zatem spodziewać, że 
wydarzenia przyjmą tragiczny obrót. Tocqueville w swej celnej diagnozie choroby 
francuskiego absolutyzmu ukazuje fatalną w skutkach politykę gospodarczą państwa 
znacznie wyprzedzającą czasy Króla Słońce – pomysł frymarczenia monopolami, 
który przynosił doraźne korzyści monarchii, lecz osłabiał znacząco strukturę miast.

Rzecz jasna, nic podobnego nie nastąpiłoby, gdyby utrwaliła się praktyka 
pytania społeczeństwa o zdanie: „Można śmiało stwierdzić, że żadna z tych 
fatalnych instytucji nie przetrwałaby i dwudziestu lat, gdyby wolno było o nich 
dyskutować. Żadna nie powstałaby albo nie rozrosła się tak groźnie, gdyby za-
sięgano rady stanów, bądź gdyby słuchano ich skarg, kiedy się jeszcze czasami 
zbierały”6. Fundamentalnym problemem absolutnej monarchii był zatem brak 

6  Tocquevil le  Alexis de, Dawny ustrój i rewolucja, tłum. Anna Wolska, Czytelnik, Warszawa 
1970, s. 171.
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kontroli społecznej, woluntaryzm władców, który nie pozwalał na wykształcenie 
się mechanizmów regulacyjnych. Szczególnie ciężkie było położenie chłopstwa, 
którego los pomimo upływu czasu i udoskonalania narzędzi produkcji raczej 
się pogarszał, niż poprawiał. Grzechów monarchii było jednak znacznie więcej.

Po drugie (to także wskazuje Tocqueville), szczególnie fatalne w skutkach 
okazało się oddalenie się stanów od siebie. Władza unikająca kontroli zmuszała 
samą siebie do dzielenia ludzi, oddzielenia stanów, by naród, który miał utrzymy-
wać pomysły króla, pozostawał wewnętrznie skłócony, zdezintegrowany. Rozdział 
klas był „zbrodnią starej monarchii, później stał się jej wymówką”:

Naród jest społecznością rozmaitych skłóconych ze sobą stanów i ludów, którego 
członków łączą tylko bardzo nieliczne więzy, więc też i każdy dba tylko o własny 
interes – stwierdza ze smutkiem Turgot w tajnym raporcie do króla. – Nigdzie nie 
widać interesu wspólnego. Wsie, miasta nie utrzymują ze sobą ściślejszych stosunków 
niż okręgi, do których przynależą. Nie mogą się ze sobą dogadać nawet w sprawie 
prowadzenia robót publicznych, które są dla nich konieczne. W tej nieustającej wojnie 
pretensji i inicjatyw Wasza Królewska Mość zmuszony jest o wszystkim decydować 
sam albo przez swoich pełnomocników. Czeka się na specjalne rozkazy królewskie, 
by przyczynić się do publicznego dobra, by uszanować cudze prawa, a niekiedy – by 
korzystać z praw własnych7.

Co za tym idzie, przez całe wieki, jak celnie zauważa de Tocqueville, Fran-
cja ulegała procesowi stopniowej centralizacji. Prowincje i miasta traciły swe 
uprawnienia samorządowe tak, by w końcu uzależnić funkcjonowanie prowincji 
od wersalskiego centrum. Logika systemu, czy raczej logika procesu, była tak 
konsekwentna, że nawet pomimo wysiłków władz, by ograniczyć rozrost Paryża, 
ten potężniał niepomiernie w porównaniu z innymi ośrodkami. Prowincjonalność 
i stołeczność okazały się we Francji silniejsze niż w wielu innych krajach Europy:

Słynny podróżnik Arthur Young wyjeżdża z Paryża wkrótce po zwołaniu stanów ge-
neralnych i na krótko przed zdobyciem Bastylii: kontrast jaki dostrzega między tym, 
co oglądał w mieście i tym, co znajduje się za rogatkami, zadziwia go. (…) W każdym 
mieście Young pyta mieszkańców, co mają zamiar robić. „Odpowiedź jest wszędzie ta 
sama – pisze. – Jesteśmy tylko miastem prowincjonalnym; trzeba zobaczyć, co robią 
w Paryżu”, dodaje Young.

Nieraz dziwiono się zaskakującej łatwości, z jaką zgromadzenie konstytucyjne za 
jednym zamachem zdołało unicestwić wszystkie stare prowincje francuskie, z których 
kilka było starszych od monarchii, i metodycznie podzielić królestwo na osiemdzie-
siąt trzy odrębne części, jakby to były dziewicze ziemie Nowego Świata. Chyba nic 
nie zdumiało, nie przeraziło bardziej reszty Europy, która nie była przygotowana 
na takie widowisko. „Pierwszy raz widzimy – pisze Burke – by ludzie darli na sztuki 

7  Ibidem, s. 327.

Diec.indb   24 2018-08-15   16:59:16



251.1. Dziedzictwo rewolucji

swoją ojczyznę w sposób tak barbarzyński”. Bo wydawało się, że rozdzierano żywe 
ciało; tymczasem krajano tylko trupa8. 

Centralizacja znacznie wyprzedziła rewolucję, stała się przecież o dwa wieki 
wcześniej funkcją narastającego absolutyzmu. Co jednak paradoksalne, to ona 
doprowadziła do powstania fenomenu „ludu Paryża”, który zmiótł absolutyzm.

Zbliżająca się wielka zmiana stawiała zatem przed demiurgami nowych 
czasów potężne zadanie połączenia tego, co rozdzielone. Skoro społeczeństwo 
znajdowało się w stadium dezintegracji, zachowując jedynie zdolność do buntu 
głodnych, musiano oprzeć się na tym sprzeciwie, na wybuchu rozpaczliwego 
gniewu, ale usunięcie jedynego zwornika elementów państwa mogło okazać się 
tragiczne w skutkach. Nowa sytuacja wymagała znalezienia nowej podstawy 
stabilności. Nie było już króla, arystokracja straciła swą uprzywilejowaną po-
zycję, nie wspominając o fizycznym unicestwieniu wielu jej członków w okresie 
terroru jakobińskiego, a Kościół przesunął się do sfery życia prywatnego. Jak 
można było w takich warunkach odzyskać utraconą jedność, nie osuwając się 
ponownie w przepaść despotyzmu? 

Stało się zatem oczywiste, że nowa władza będzie musiała podjąć działania 
konsolidacyjne. Zaskakujące okazało się przy tym, do jakiego stopnia mechanizmy 
zainicjowane w epoce dawnego porządku zachowały swą żywotność w zupełnie 
innych warunkach politycznych. W Ameryce rozwój wypadków zarówno przed 
1776 rokiem, jak i podczas wojny o niepodległość charakteryzował się większą 
łagodnością: uniknięto doświadczenia feudalizmu, kler nie był wbudowany 
w strukturę władzy, a sama zmiana polityczna dokonała się szybko i nie pociąg-
nęła za sobą szalejącego terroru. Mimo to również tam społeczeństwo uległo 
odwiecznej pokusie społeczeństwa mądrych wilków Thomasa Hobbesa: 

Amerykanie uważają, że w każdym państwie władza powinna wywodzić się bezpo-
średnio ze społeczeństwa. Wszelako kiedy władza taka zostanie raz ustanowiona, 
nie ograniczają jej w żaden sposób i chętnie przyznają, że ma ona prawo czynić, co 
tylko jej się podoba. (…)

Identyczne poglądy rozpowszechniają się coraz bardziej w Europie i przenikają 
nawet do narodów, które zdecydowanie odrzucają dogmat suwerenności ludu. Na-
rody te inaczej niż Amerykanie pojmują genezę władzy, ale samą władzę wyposażają 
w identyczne cechy. Wszędzie więc słabnie i zanika idea władz pośrednich. Idea praw 
przynależnych niektórym tylko jednostkom nagle znika, a na jej miejsce pojawia 
się idea wszechstronnej i wyłącznej władzy społeczeństwa. Idea ta zakorzenia się 
i wzrasta wraz z równością oraz upodobaniem do niej ludzi. Rodzi się z równości, 
by potem z kolei przyspieszyć jej postępy.

We Francji, gdzie opisywana przeze mnie rewolucja zaszła najdalej, poglądy te 
całkowicie zawładnęły umysłami. Przysłuchajmy się uważnie naszym różnym par-

8  Tocquevi l le  Alexis de, Dawny ustrój i rewolucja, s. 135-136.
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tiom, a dowiemy się, że wszystkie już je przyjęły. Większość owych partii uważa, ze 
rząd działa źle, ale wszystkie są przekonane, że rząd powinien działać nieustannie 
i wkraczać we wszystko9.

Nad Sekwaną wydarzenia kolejnych lat rewolucji przyniosły zatem stopniowe 
zawłaszczenie kompetencji przez nowe ciała władcze, początkowo przez Konsty-
tuantę, następnie przez Konwent i wyłonione przezeń, a potem znienawidzone 
przez większość środowiska politycznego organy: Trybunał Rewolucyjny, Komitet 
Ocalenia Publicznego czy Komitet Bezpieczeństwa Powszechnego. Przez długie 
lata rewolucyjna Francja musiała się zmagać z wrogami zewnętrznymi i oporem 
wewnątrz kraju, radykalizm władzy doprowadził przez to do tzw. Wielkiego 
Terroru jakobinów, a metody sprawowania rządów zemściły się w czasie prze-
wrotu termidoriańskiego na jego inicjatorach. Świadomość istnienia przeciwnika 
doprowadziła zarówno do spontanicznych aktów zrywu, jak i do manipulacji 
propagandowych, których wyrazem była Marsylianka, rozpoczynająca się od 
słów „Naprzód, dzieci Ojczyzny…”.

Jak wkrótce zauważą krytycy wydarzeń końca XVIII stulecia we Francji, wszyst-
kie te działania miały jednak charakter stricte polityczny, brakowało im społecznego 
i ugruntowanego fundamentu władzy w rodzaju dawnej wiary w posłannictwo 
Kościoła i króla, wspartego zasługami arystokracji. Trudno odmówić trafności 
tej obserwacji – naród był nominalnym suwerenem nowej postaci państwa, lecz 
brakowało mu cech tegoż suwerena. Jako taki musiał przecież być osobowością, 
posiadać przynajmniej swoje interesy, swój intelekt i wolę, a najlepiej gdyby do tego 
dołączone zostało także boskie powołanie, posłannictwo. Lud Paryża czy nawet 
tytularny Naród z Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela cech takich nie posiadał. 
Nic dziwnego zatem, że kraj pogrążył się w politycznym chaosie, a rewolucja, 
unicestwiwszy tysiące istnień, zaczęła w końcu pożerać własne dzieci. Dyktatura 
w postaci konsulatu, a następnie cesarstwa miała być najlepszym dowodem na 
to, że ideały rewolucyjne były w gruncie rzeczy utopijne i że praktyka polityczna 
musiała prędzej czy później odwołać się do sprawdzonych i autorytarnych form 
rządzenia, które zresztą będą, przynajmniej w elementarnym zakresie, szanować 
duchową podstawę funkcjonowania ancien régime’u.

9  Idem, O demokracji w Ameryce, [w:] Historia doktryn politycznych i prawnych do początku 
XX wieku…, s. 329.

Diec.indb   26 2018-08-15   16:59:16



271.2. Czas klasyków konserwatyzmu

1.2. Czas klasyków konserwatyzmu

Przemiana rewolucji w cesarską dyktaturę, a następnie jej klęska w wojnie 
z tradycyjnymi monarchiami dała asumpt do szeroko zakrojonej krytyki lewi-
cowego zamętu w Europie oświecenia. Krytyka ta miała jednak charakter tak 
niejednolity, że uzasadnionym dylematem stało się pytanie, czy sensowne jest 
określanie całego jej zasobu jednym mianem. Jak można było się spodziewać, 
przyzwyczajeni do stabilności brytyjscy tradycjonaliści, z Edmundem Burkiem 
na czele, nie mogli zaufać przewrotowi na kontynencie, albowiem ich celem była 
prowadząca do pomyślnego rozwoju harmonia:

Dlatego powstrzymam się z gratulowaniem Francuzom ich świeżej wolności do chwili, 
gdy dowiem się, jak powiązano ją z władzą państwową, ze środkami przymusu, z dy-
scypliną i posłuszeństwem armii, ze skutecznym ściąganiem właściwie rozłożonych 
podatków, z moralnością i religią, z zabezpieczeniem własności, z pokojem i porząd-
kiem, z obywatelskimi i społecznymi zwyczajami. Bo wszystko, co tu wymieniłem, to 
także swoiste dobra; bez nich wolność nie jest dobrodziejstwem, gdy trwa, i nie może 
trwać długo. Wolność dla jednostek oznacza, że mogą one robić, co zrobić zechcą; bo 
owe gratulacje mogą rychło zamienić się w skargi10.

Przenikliwe uwagi Burke’a stawiają przed społeczną zmianą podstawowe 
wymagania – rewolucja nie musi zostać z góry potępiona, ale usprawiedliwiona 
być może tylko, jeśli zapewnia stan lepszy niż dawna rzeczywistość. Czymże 
są te rozważania, jak nie kontynuacją tej samej linii, którą pamiętamy z pism 
Fortescue’a i Hookera sprzed wieków? Harmonia władz i nienaruszalność spraw-
dzonych wzorców chronią społeczność Wysp przed nastaniem rządów siły. 
Woluntaryzm rewolucjonistów nakazał im ostatecznie odwołać się do przemocy 
i ograniczenia wolności dotkliwszego w skutkach niż w czasach starego porządku.

Francuska odpowiedź na rewolucję musiała ze zrozumiałych względów nosić 
dalece bardziej emocjonalny charakter. W ten sposób powstały pełne wyrzutu 
pisma Josepha de Maistre’a, który przedstawił najbardziej afektywną koncepcję 
tragedii rewolucyjnej. W opinii tego sabaudzkiego pesymisty twórcy przewrotu 
ulegli iluzjom ze względu na elementarne przewinienia. Wywołali rewolucję, 
jednak nie zdołali nią pokierować, ponieważ to ona pokierowała nimi. W wyniku 
niekontrolowanych procesów zrodził się despotyzm najgorszy ze znanych dotąd 
w historii. Wszystko to jednak ma swoje uzasadnienie w odwiecznych regułach, 
których naruszenie powoduje destrukcję bluźniercy: „Każda kropla krwi Ludwi-
ka XVI kosztować będzie Francję strumienie. Prawdopodobnie cztery miliony 

10  Burke Edmund, Rozważania o rewolucji we Francji (fragm.), tłum. Dorota Lachowska, 
[w:] Historia idei politycznych. Wybór tekstów, oprac. Stanisław Fi l ipowicz [et al.], t. 2, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1999, s. 198.
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Francuzów zapłaci własną głowa za wielką narodową zbrodnię antyreligijnej 
i antyspołecznej rewolty, uwieńczonej królobójstwem”11.

Głównym złem epoki, która zrodziła rewoltę, było, zdaniem de Maistre’a, 
zawierzenie apriorycznym sądom rozumu. Republika nie została stworzona 
dzięki siłom natury, lecz jest nieżyjącym aparatem, skonstuowanym w myśl na-
iwnego przekonania, że „zgromadzenie może ukonstytuować naród”, że całość 
fundamentalnych praw wymaga jedynie inteligencji. Rozum jednak w wymiarze 
indywidualnym jest niczym:

Rząd jest prawdziwą religią: ma ona swoje dogmaty, swoje tajemnice, swoich ka-
płanów; pozwolić każdemu z nich rozprawiać, to to samo, co go unicestwić. Żyje on 
tylko za sprawą rozumu narodowego, to znaczy za sprawą wiary politycznej, której 
jest symbolem. Pierwszą potrzebą człowieka jest, by rodzący się rozum ugiął się 
pod to podwójne jarzmo, aby się unicestwił, by się zagubił w rozumie narodowym 
po to, by zmienić swe indywidualne istnienie na inne, zbiorowe, podobnie jak rzeka, 
która rzuciwszy się do Oceanu istnieje nadal w masie wód, lecz bez imienia i bez 
rzeczywistej odrębności.

Co to jest patriotyzm? To właśnie ów rozum narodowy, o którym mówię, to sa-
mozaparcie jednostki. Wiara i patriotyzm są dwoma wielkimi cudotwórcami tego 
świata. Jeden i drugi są cudem; wszystkie ich czyny są boskie (…) Nawet ich błędy 
są wzniosłe12.

Konserwatyzm de Maistre’a można ochrzcić mianem absolutnego antyinte-
lektualizmu – za największe zło uważa on przecież filozofię, która jest najlep-
szym wyrazem nieskrępowanego działania rozumu ludzkiego. Owo rozpasanie 
wynika wszakże z iluzji bardziej fundamentalnej, a mianowicie z przekonania, że 
stan natury to status jednostki odosobnionej, gdy tymczasem człowiek zawsze 
stanowił animal socialis. Społeczeństwo nie jest zatem dziełem człowieka, lecz 
Stwórcy. Tym samym za naturalny należy uznać raczej stan odwiecznych instytu-
cji społecznych i sposobów sprawowania władzy, których naruszenie powoduje 
destrukcję społeczeństwa, a tym samym każdej jednostki. 

Pisma de Maistre’a to swoiste rekolekcje dla zbłąkanych owiec, niezdających 
sobie sprawy z jedności życia religijnego i politycznego: tak jak zasady moralne 
są dziełem szczególnej łaski i objawienia, tak też ułożenia społeczne, w tym stany 
i zależności między nimi, nie wynikają ze społecznego kontraktu, lecz z porząd-
ku nadanego przez Boga. Można z tych klasycznych tekstów wywieść dogmaty 
o nienaruszalności monarchii, stanów i religijnej sankcji ancien régime’u, ale 
znajdujemy wszak u francuskiego wygnańca także zwiastun czegoś nowego, co na 
dłuższą metę mogłoby wzbudzić niepokój po drugiej stronie kanału La Manche. 

11  Maistre  Joseph de, O rewolucji, tłum. Janusz Trybusiewicz, [w:] Historia idei politycz-
nych. Wybór tekstów, t. 2, s. 223.
12  Ibidem, s. 226.
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Antyintelektualizm wiedzie myśliciela do idei „pożytecznych przesądów”, które 
jako zasady fundamentalne powinny być przedmiotem wiary, ale są także zwane 
„dogmatami narodowymi”, wskazaniami funkcjonującymi w ramach „narodowe-
go rozumu”13. W owej pełnej wyrzutu i bólu rzeczywistości po upadku starego 
porządku pojawia się nowa idea: siedliska prawdy, którym jest niesprecyzowany 
jeszcze naród. Rozpoczyna się długotrwała transformacja doktryny, która zacznie 
żyć własnym życiem i doświadczać wciąż nowych możliwości rozwojowych i ideo-
wych nadziei na przezwyciężenie tragicznego w skutkach wolnomyślicielstwa.

Nadzieje francuskich konserwatystów rozbudziła na nowo restauracja Burbo-
nów, jednak po zaledwie piętnastu latach rewolucja lipcowa 1830 roku zniweczy 
tę próbę reinstalacji ancien régime’u. Co prawda, monarchia orleańska przedłuży 
jeszcze nominalnie żywot dawnego ustroju, ale rząd dusz będzie już w rękach 
liberałów, a prawa „króla Francuzów” znacznie ograniczone. Ostateczne pożeg-
nanie z Francją królów nastąpi na skutek rewolucji lutowej w roku 1848. Drugie 
cesarstwo (1852-1870) będzie, co prawda, formą monarchii, ale w jeszcze więk-
szym stopniu pozbawionej legitymacji i opartej o racje pragmatyczne. Napoleon 
III, którego do dyktatury wyniosły, podobnie jak jego stryja, niedoskonałości 
kolejnej republiki, stał się przecież cesarzem z nadania burżuazji i chłopstwa. Po 
wojnie francusko-pruskiej i ogłoszeniu III Republiki wszelkie szanse na odrodzenie 
jakiejkolwiek formy monarchii zostaną zniweczone raz na zawsze.

Ów okres zróżnicowanego obumierania zasady monarchicznej w realnej po-
lityce spowoduje powstanie kolejnych form myśli konserwatywnej, która będzie 
musiała zmierzyć się z rzeczywistością Francji wkraczającej z wolna w epokę 
przemysłową. Myśl tę określa się zbiorczą nazwą legitymizmu, którego odmiany 
trafnie wskazuje Jacek Bartyzel:

1. Ultrasizm polityczny, czyli doktryna fundamentalistów, dążących do zachowa-
nia, a nawet wzmocnienia, zasad ustrojowych sprzed 1789 roku. Do najważ-
niejszych ultras należeli Louis de Bonald, Eugène de Vitrolles, Jean-Claude de 
Coussergues, Barthélémy de Castelbajac, François-Régis de la Bourdonnaye 
de la Bretesche, Jean de Frénilly.

2. Monarchiczny liberalizm, podkreślający wartość monarchii absolutnej jako 
gwaranta wszelkich wolności w państwie. Reprezentowany był m.in. przez 
Victora Cousina.

3. Ultramontanizm (teokratyzm), uwypuklający konieczność totalnej reka-
tolicyzacji. Do najważniejszych ideologów tego kierunku należeli przede 
wszystkim członkowie zakonu Rycerzy Wiary (Chevaliers de la Foi), tacy 
jak Ferdinand-Louis de Sauvigny, Alexis de Noailles, Édouard de Fitz-James, 
Sosthène de la Rochefoucauld, Guillaume-Isidore de Montbel, Jean-Guillaume 

13  Ibidem.
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de Neuville. Spośród innych teokratów najciekawszą postacią jest konwertyta 
na katolicyzm, duński Żyd Ferdinand d’Eckstein.

4. Gallikanizm, będący swoistą negacją papalizmu, reprezentowany głównie 
przez kardynała César-Guillaume’a de La Luzerne’a, zwolennika państwa 
okazującego posłuszeństwo religii, ale jednocześnie wymagającego posłu-
szeństwa od duchowieństwa.

5. Autorytaryzm, sprzeciwiający się wszelkiemu dzieleniu się władzą z konstytu-
cyjnymi ciałami powołanymi na mocy Karty konstytucyjnej, a reprezentowany 
m.in. przez Charlesa-Ignace’a de Peyronneta.

6. Legitymizm, par excellence skierowany przeciwko uzurpacji orleańskiej, sta-
nowiący m.in. ostatni akord myśli François-René de Chateaubrianda.

7. Legitymizm w formie romantyzmu politycznego, zainicjowany przez Charlesa 
Nodiera i literatów, takich jak Alphonse de Lamartine, Alfred de Vigny czy 
Victor Hugo.

8. Rojalizm „Nowej Francji”, rozwinięty po rewolucji lipcowej, o charakterze 
liberalno-demokratycznym, reprezentowany m.in. przez księdza Antoine-
Eugène’a de Genoud, a w późniejszym okresie przez Pierre-Antoine’a Berryera.

9. Ograniczony legitymizm „partii porządku”, autorytaryzmu prawicowego, któ-
ry w okolicznościach rewolucji 1848 roku miał opierać się, według François 
Guizota, na tradycji trzech dyktatur: konsulatu i cesarstwa, czyli dzieła Na-
poleona I, burbońskiej restauracji oraz monarchii orleańskiej.

10. Cezaryzm, czyli monarchizm realistyczny, stanowiący prawicowy zrąb ideo-
logii popierających Napoleona III. O ile część legitymistów stała po stronie 
ortodoksji (jak Henri de Riancey czy Gustave Janicot), inni (jak Arthur de 
La Guéronnière) opowiedzieli się za neobonapartyzmem jako gwarancją 
porządku społecznego.

Myśl prawicowa tamtego okresu wygeneruje jeszcze wiele ideologii o cha-
rakterze konserwatywnym, m.in. społeczny katolicyzm Albana de Villeneuve-
-Bargemonta, oscylujący w kierunku chrześcijańskiej formy socjalizmu, bliski 
mu korporacjonizm Josepha Moranda czy najbardziej wpływowy katolicko-
-monarchistyczny kontrrewolucjonizm Frédérica le Playa, głoszący istnienie 
„siedmiu filarów ładu społecznego”: fundamentów niezmiennych, czyli szacunku 
do Dekalogu i władzy ojcowskiej, podstaw podlegających zmianom – religii i su-
werennej władzy – oraz trzech „form dzierżenia ziemi”: wspólnoty, własności 
indywidualnej i ustroju patronalnego14.

Wymienione kierunki konserwatywne okazały się jednak w ogólnym roz-
rachunku schyłkowe, nie udało im się doprowadzić do powstania ruchów spo-

14  Szczegółowe omówienie tej tematyki zawiera erudycyjna praca: Bartyzel  Jacek, „Umierać, 
ale powoli”. O monarchistycznej i katolickiej kontrrewolucji w krajach romańskich 1815-2000,  
„Arcana”, Kraków 2002, s. 36-182.
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łecznych zdolnych do powstrzymania „demoliberalnego” charakteru francuskiej 
republiki, nie wspominając o powstrzymaniu republikanizmu jako takiego. Cha-
rakter kontynuatywny i bardzo brzemienny w skutkach miały za to koncepcje, 
które podobnie jak klasyczny konserwatyzm czy francuski legitymizm, stanowiły 
reakcję na rewolucję i bonapartyzm, ale zrodziły się po wschodniej stronie Renu.

1.3. Wędrówka niemieckich romantyków ku nieznanej przyszłości

W miarę postępów rewolucji niemieckie reakcje na nią przeszły daleką drogę 
od bezkrytycznego zachłyśnięcia się świętem wolności do głębokiej zadumy nad 
błędami i destrukcyjnym charakterem przemian we Francji. Pierwszymi konser-
watystami Germanii stali się zatem, mimo woli, w różnym stopniu wyleczeni z re-
wolucyjnego entuzjazmu romantycy. Novalis dostrzegał wady starego porządku, 
który był jego zdaniem raczej wypaczeniem dawnej kosmopolitycznej i religijnej 
harmonii w niepodzielnym świecie chrześcijańskim15. Rewolucja natomiast to 
dziecię zeświecczenia i kultu rozumu. Zestawienie poglądów Novalisa na abso-
lutyzm oraz istotę rewolucji wskazuje na daleko idącą zbieżność z myśleniem de 
Tocqueville’a. Friedrich Schlegel z kolei to głosiciel tezy o mechanicystycznym 
charakterze rewolucji. Teoretycy rewolucji patrzyli na kraj jak matematycy, którzy 
upoważnieni są do dowolnego krajania jego żywego ciała16. 

W niemieckiej odpowiedzi na wyzwania epoki rewolucyjnej pojawi się wresz-
cie faza późnego romantyzmu, tzw. romantyzmu heidelberskiego. Będzie on w swo-
isty sposób zakorzeniony w przeszłości i nie bez racji uważany za zdecydowanie 
konserwatywny, podkreśli bowiem mocno znaczenie pierwotnej, sięgającej nie-
pamiętnych czasów ludowości jako przedmiotu badań oraz inspiracji. To właśnie 
w Heidelbergu można doszukiwać się korzeni szkoły mitologicznej w badaniach 
kulturowych (Adalbert Kuhn, Wilhelm Schwartz i in.). Na szczególną uwagę w tym 
zakresie zasługują pisma Josepha Görresa, niegdyś entuzjasty rewolucji, który 
później, podobnie jak inni przedstawiciele grupy, poświęci się badaniu ducha 
literatury staroniemieckiej. Pobudzi go to do pierwotnego, niegroźnego jeszcze 
odniesienia do kwestii ludu, narodu (Volk) jako zagadkowej wartości. 

Görres nie był, rzecz jasna, pierwszym myślicielem na gruncie niemieckim, 
który odszedł od dominującej w minionych wiekach pogardy dla germańskości 

15  Zob. Noval is, Chrześcijaństwo albo Europa, tłum. Krystyna Krzemieniowa, [w:] Mani-
festy romantyzmu 1790-1830. Anglia, Niemcy, Francja, wyb. i oprac. Alina Kowalczykowa, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 219 nn.
16  Schlegel  Friedrich, Sygnatura epoki, tłum. Anna Wołkowicz, [w:] Państwo a społeczeń-
stwo. Wizje wspólnot niemieckich od oświecenia do okresu restauracji, wyb. i oprac. Tadeusz 
Namowicz, Wydawawnictwo Poznańskie, Poznań 2001, s. 511. 
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i szacunku dla klasycznej, łacińskiej tradycji europejskiej. Trudno przecież za-
pomnieć o Johannie Gottfriedzie Herderze potępiającym niemieckie zapatrzenie 
we francuszczyznę. Podkreśli on fundamentalną rolę języka dla kształtowania 
świadomości i wartości płynących z uszanowania własnej przeszłości17. Drama-
tyczniejszym przykładem przebudzenia narodowego w kręgu intelektualistów były 
Mowy do narodu niemieckiego (Reden an die deutsche Nation) Johanna Gottlieba 
Fichtego, który traktuje naród w sposób idealistyczny i dostrzega jego dwie strony: 

(…) do tej pory rozwój tego, co ludzkie w niemieckim narodzie, brał swój początek 
z ludu, jak też (…) jemu były zawsze najpierw powierzane wszystkie doniosłe sprawy 
narodowe, on się nimi zajmował i wspierał; tak więc obecnie po raz pierwszy zdarza 
się, że wykształconym stanom powierza się zadanie podstawowego wykształcenia 
narodu18. 

Dla Fichtego naród zatem to źródło wszelkiego rozwoju duchowego, ale 
moment historyczny ukazuje zmianę w postaci zaistnienia potrzeby aktywno-
ści elity wobec francuskiego zagrożenia. Elita ta nie stanowi jednak wartości 
autotelicznej, jest raczej wykonawcą zbawczej misji niż jej podmiotem. Mimo to 
zasługa Fichtego w ukazaniu dwu stron narodu – jego substancji i elity – trudna 
jest do przecenienia.

Kolejny krok wykonał Görres. Odniósł się do idei pobudzenia świadomości 
narodowej nieomal w tym samym czasie co Fichte, chociaż świadomy był tragedii 
odwołującej się do pojęcia narodu rewolucji. Jak twierdzi, na tle społeczności 
zwykłych ludzi można odnaleźć inny naród wśród Niemców: osób genialnych, 
moralnych, artystów i ludzi nauki. Ludzie o nadzwyczajnych przymiotach wywo-
dzą się ze wszystkich stanów. To oni tworzą wielkość historii, do której Niemcy 
powinny się odnieść w kształtowaniu swych politycznych podstaw19. Oznacza to 
de facto, że w powyższym ujęciu naród nie tyle rozumiany jest jako pierwotna 
realność, w której dokonują się wszystkie fundamentalne zmiany, ile stanowi 
raczej swoistą idealistyczną powinność, cel działań ludzi wybitnych. Narodem 
właściwym jest ten, który wykonuje prowidencjalną misję. Programowy wydźwięk 
myśli Görresa nie odbiega zasadniczo od intencji Fichtego – pomimo pierwot-
nej fascynacji romantyka hasłami rewolucji zwraca się on ku idei wyzwolenia 
Niemiec spod dominacji napoleońskiej. Uznaje bowiem, że rewolucyjne ideały 

17  Herder Johann Gottfried, Rozprawa o pochodzeniu języka, tłum. Barbara Płaczkowska, 
[w:] Herder  Johann Gottfried, Wybór pism, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 
1987, s. 59 nn.
18  Fichte Johann Gottlieb, Mowy do narodu niemieckiego, tłum. Paweł Dybel, [w:] Fichte 
Johann Gottlieb, „Zamknięte państwo handlowe” i inne pisma, wyb. Aleksander Ochocki, 
Fundacja „Aletheia”, Warszawa 1996, s. 283 nn.
19  Görres  Joseph, Die teutschen Volksbücher, [w:] Die Französische Revolution im Spiegel der 
deutschen Literatur, Hrsg. Claus Träger, Röderberg Verlag, Frankfurt am Main 1975, s. 448 nn.
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przeszły w swoje przeciwieństwo, a rewolucjonistów obdarzać będzie mianem 
desperatów i szaleńców20. W wymiarze politycznym poglądy Görresa stanowią 
przykład dojrzałej koncepcji konserwatywno-idealistycznej, zabarwionej tylko 
pewną zapowiedzią odwołania do aksjologii narodowej.

Kolejnym pokoleniem niemieckich zachowawców byli wybitni doktrynerzy 
jurysprudencji, w tym przede wszystkim Friedrich Karl von Savigny, sędzia Naj-
wyższego Sądu Prus, i jego uczeń Georg Friedrich Puchta. To właśnie oni związali 
ideę narodu z zasadą tradycjonalizmu. Ich koncepcja prawa nie może być uważana 
za w pełni oryginalną, ponieważ w pewnym sensie poprzedza ją Monteskiuszow-
ska teoria „ducha praw”. Francuski mistrz refleksji nad systemami prawnymi 
ówczesnej Europy wskazuje warunek konieczny ich sprawnego funkcjonowania: 
„Powinny być tak swoiste dla narodu, dla którego je stworzono, iż rzadki to traf, 
aby prawa jednego narodu mogły się nadać drugiemu. (…) Powinny się naginać 
do stopnia wolności, jaki dany ustrój może znieść; do religii mieszkańców, do ich 
skłonności, bogactw, liczby; do ich handlu, obyczajów, nawyków”21. 

Savigny, podobnie jak jego francuski poprzednik, przestrzega przed mecha-
nicznym traktowaniem prawa. Nie może ono być oderwane od tradycji społecznej 
środowiska, w którym powstało:

Prawo (…) rozwija się wraz z narodem, wraz z nim się doskonali, a wreszcie obumiera 
wraz z utratą przez naród jego odrębnej osobowości. Ale także w wyższym stadium 
kultury rozważanie tego wewnętrznego rozwoju natrafia na wielkie trudności. Jak 
bowiem wyżej stwierdzono, właściwym siedliskiem prawa jest wspólna świadomość 
narodu. (…) Mianowicie wraz ze wzrostem kultury kierunki działalności narodu 
wyodrębniają się coraz bardziej i to, co dotąd wykonywane było wspólnie, zaczyna 
przypadać poszczególnym stanom22.

W powyższym fragmencie autor dokonuje przemyślnej apologii ustroju 
stanowego, jednak czyni to poprzez odwołanie się do tego, co naturalne w życiu 
społecznym – narodu. W kwestii rozumienia genezy prawa w myśli Savigny’ego 
i Puchty dostrzegamy wiele elementów wspólnych z konserwatyzmem brytyjskim, 
którego początki w zakresie jurysprudencji sięgają nawet myśli Davida Hume’a. 
Dotyczy to choćby poglądu, że prawo dobrze funkcjonujące to prawo tworzone 
przez tradycję, a doświadczenie stosowania go w społeczeństwie stanowi o jego 
przydatności. Naród w systemie Savigny’ego spełnia rolę fundamentalną, ale mimo 
wszystko służebną. Celem wywodu jest bowiem apologia nie narodu, lecz tradycji. 

20  Zob. Citkowska-Kimla Anna, Romantyzm polityczny w Niemczech. Reprezentanci, idee, 
model, Księgarnia Akademicka, Kraków 2010, s. 100.
21  Montesquieu Charles, O duchu praw, tłum. Tadeusz Boy-Żeleński, [w:] Historia doktryn 
politycznych i prawnych do początku XX wieku…, s. 268.
22  Savigny Friedrich Carl von, O powołaniu naszych czasów do ustawodawstwa i nauki 
prawa, tłum. Kazimierz Opałek, [w:] Historia doktryn politycznych i prawnych do początku 
XX wieku…, s. 355.
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Mamy więc do czynienia z modelem klasycznego narodowego konserwatyzmu: 
to, co narodowe, stanowi filar tradycji, a tym samym fizjologii państwa. W ten 
sposób wykonany został znaczący krok ku doktrynie narodowej, niemieccy za-
chowawczy prawnicy wciąż jednak tkwili mocno na brzegu kontynentu zwanego 
konserwatyzmem.

Kogo należałoby uważać w Niemczech za Kolumba nacjonalizmu, nie da się 
stwierdzić całkowicie jednoznacznie, chociaż można bez trudu wskazać tych, 
którzy stosunkowo wcześnie znaleźli się na przeciwległym brzegu. Rozpatrując 
kwestię niemieckiego nacjonalizmu, należy brać pod uwagę fakt, że jego korzenie 
tkwią jeszcze w tradycji przedromantycznej. Jednym z najbardziej interesujących 
myślicieli, mających swoje zasługi w zainspirowaniu późniejszych romantyków 
do zwrócenia się ku narodowi, był bez wątpienia Johann Gottfried Herder (1744-
1803). Ów pełen rozwagi klasyk podkreśla szereg istotnych uwarunkowań, 
w których czynnik narodowy odgrywa fundamentalną rolę. Do czołowych należy 
język, formatujący matrycę intelektu jednostki, a nawet modele jej emocjonal-
ności. Nic dziwnego zatem, że w swych poszukiwaniach kulturowej tożsamości 
zwraca się Herder ku ludowości, cenionej przez niego nie tylko w odniesieniu 
do własnego narodu23:

Przyroda kształtuje rodziny; najnaturalniejszym zatem państwem jest takie państwo, 
które stanowi jeden lud o jednym narodowym charakterze. Charakter ten utrzymuje 
się w nim przez tysiące lat i może, jeśli zależy na tym jego przyrodzonemu władcy, 
zostać rozwinięty w najbardziej naturalny sposób: lud bowiem jest zarówno rodziną, 
jak rośliną wyrosłą na łonie przyrody, tylko że rośliną z licznymi rozgałęzieniami. Nic 
więc tak jawnie nie zdaje się sprzeciwiać celowi, dla którego ustanowione zostały 
rządy, jak nienaturalne powiększanie państw, dzikie mieszanie rodzajów ludzkich 
i narodów pod jednym berłem. Berło ludzkie jest zbyt słabe i za małe, by tak prze-
ciwne sobie wzajemnie części dały się w nie wcielić; dlatego skleja się te części razem 
w łamliwą maszynę państwową, a pozbawioną wewnętrznego życia i wzajemnej 
sympatii między jej częściami. Tego rodzaju imperia, w których najlepszemu nawet 
monarsze trudno zasłużyć na miano ojca ojczyzny, mają w dziejach tę samą postać, 
co owe symbole monarchii w widzeniu proroka, gdzie głowa lwa łączy się z ogonem 
smoka, a orle skrzydło z niedźwiedzią łapą w jeden niepatriotyczny twór państwowy. 
(…) Dzieje wykazują jednak dostatecznie, że te narzędzia ludzkiej pychy ulepione są 
z gliny i jak wszelka glina na świecie kruszą się lub rozpływają24.

Model nacjonalizmu Herderowskiego cechuje się szlachetną prostotą zasady 
„Jeden naród – jedno państwo”. Była to koncepcja racjonalisty i klasyka, zmie-

23  Zob. prace: Auszug aus einem Briefwechsel über Ossian und die Lieder alter Völker (ukończona 
w roku 1773); Volkslieder nebst untermischten anderen Stücken (pisana w latach 1978/79).
24  H e rd e r  Johann Gottfried, Myśli o filozofii dziejów, tłum. Barbara P ł a c z kows ka,  
[w:] Historia idei politycznych. Wybór tekstów, t. 2, s. 195-196.
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rzającego do uporządkowania europejskich stosunków poprzez jasną i wyraźną 
regułę. Skoro zawodny i niezgodny z oczekiwaniami okazał się dotychczasowy 
model zarówno partykularyzmów niemieckich państw i państewek, jak również 
wielkich mocarstw, łączących różne kulturowo i mające przez to odmienne interesy 
ludy, należało poszukać ładu, który odpowiadałby coraz bardziej zakorzeniającej 
się w umysłach osiemnastowiecznych intelektualistów wartości prawa natury. 
Za naturalne uznał Herder rodziny, a w wymiarze makro – narody, pozostawało 
wszakże kwestią dyskusyjną, jak ów naród powinien być rozumiany. Myśli o fi-
lozofii dziejów, opus magnum filozofa, sfinalizowane zostały już w pierwszych 
latach rewolucji, mógł on zatem użyć francuskiego modelu la Nation, czyli narodu 
obywatelskiego. Niemieccy teoretycy narodu postanowili jednak pójść inną drogą, 
która rozwinęła się na tle artystycznych i metafizycznych wynurzeń romantyków.

Wśród pereł europejskiego malarstwa epoki romantyzmu znajduje się obraz 
Caspara Davida Friedricha Grobowiec Huttena. Przedstawia sarkofag ukryty 
w ruinach gotyckiej kaplicy. Na nagrobku odczytać można imię tytułowego re-
zydenta25, ale również inne inskrypcje: „Jahn 1813”, „Arndt 1813”, „Stein 1813”, 
„Görres 1821”, „D… 1821”, „F. Scharnhorst”. Powstał w ten sposób malarski po-
mnik grona najbardziej prominentnych działaczy na rzecz wyzwolenia narodu 
niemieckiego spod obcej dominacji. Zatrzymajmy się zatem na chwilę przy dwóch 
pierwszych nazwiskach. 

Friedrich Ludwig Jahn (1778-1852) był urodzonym w protestanckiej Bran-
denburgii pedagogiem, teoretykiem nacjonalizmu, ale największą bodaj sławę 
przyniosło mu stworzenie w Berlinie Towarzystwa Gimnastycznego (Turnvere-
in), które służyć miało za środowisko rozwijania postaw patriotycznych wśród 
młodzieży. Jego nieprzejednane stanowisko powodowało ambiwalentny stosunek 
władz pruskich do działacza. Z jednej strony był dwukrotnie aresztowany podczas 
prześladowań tzw. Demagogów, a nawet skazany na dwa lata więzienia i zakaz 
przebywania w strefie 10 mil od Berlina, z drugiej – odznaczono go Krzyżem 
Żelaznym w 1840 roku. Na trzy lata przed śmiercią został nawet deputowanym 
do frankfurckiego Parlamentu Narodowego (Frankfurter Nationalversammlung), 
co stanowi najlepszy dowód uznania, jakim cieszył się w rodzimej Brandenburgii.

Polityczny projekt Jahna znany jest pod nazwą Teutonii, megamocarstwa reali-
zującego ideę „Wielkich Niemiec”. Podejście zaprezentowane przez niego stanowi 
odwrotność narodowych idei Herdera. O ile ten ostatni zmierza ku ograniczeniu 
państw do obszaru, na którym większość stanowią przedstawiciele jednej nacji 
w sensie kulturowym, o tyle Jahn w swoim głównym dziele Das Deutsche Volkstum, 
wydanym pierwotnie w 1810 roku, skłania się ku megastrukturze zawierającej 

25  Ulrich von Hutten, żyjący w latach 1488-1523, był niemieckim rycerzem walczącym za 
sprawę reformacji u boku Lutra w najwcześniejszym stadium jej rozwoju oraz autorem szeregu 
polemicznych dzieł, pisanych znakomitą łaciną, ale również po niemiecku, w tym Arminiusa, 
poświęconego wodzowi germańskiego powstania przeciwko Rzymianom w I wieku n.e.
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oprócz rdzennych Niemiec także Danię, Holandię, obszary wyznaczane przez takie 
miasta graniczne, jak Genf, Memel, Fiume, Kopenhagę, Dünkirchen i Sandomierz. 
W powojennych Niemczech opinie badaczy o Jahnie były bardzo zróżnicowane. 
Jedni, jak Hans Otto Hönig, zwracają uwagę na niebezpieczeństwo szowinizmu, 
w którym działacz zanurzył się w latach wojen napoleońskich26, inni wręcz oskar-
żają go o wyraźne tendencje antysemickie27, jeszcze inni bronią go, wskazując 
na wielokrotnie podkreślanie przez niego potrzeby wolności i pokoju między 
narodami28. Istnieją także liczne opracowania zbiorcze o bardziej obiektywnym 
charakterze29. Nie ulega wątpliwości, że idee Jahna opierają się na dążeniu do 
odrodzenia poczucia narodowego. Volkstum jako ludowość, narodowość stano-
wi w jego dziełach motyw przewodni. Nie jest ona jednak kształtowana przez 

państwo, geneza Volkstum sięga tego, co 
wewnętrzne, pozainstytucjonalne i obja-
wia się we wspólnotcie interesów i wza-
jemnej miłości, zatem to właśnie poczucie 
Volkstum służyć może za miernik wartości 
poszczególnych ludów30.

Drugi z wymienionych ojców nie-
mieckiego nacjonalizmu, Ernst Moritz 
Arndt (1769-1860), to postać jeszcze 
bardziej kontrowersyjna. Urodzony 
na Rugii, stanowiącej wówczas część 
szwedzkiego Pomorza, poeta był jednym 
z najaktywniejszych działaczy na rzecz 
zjednoczenia Niemiec. Cel ten pragnął 
chociaż częściowo zrealizować przez 
utworzenie Bractwa Studenckiego (Burs-
chenschaft). Zasłynął z pełnych przygód 
podróży i poświęcenia na rzecz sprawy 
niemieckiej. Szczególnie mocne wrażenie 
wywarła na nim podróż wzdłuż Renu, 

26  Hönig  Hans Otto, Jahn, Leben und Werk eines Patrioten, seltene sozialistische Widmung 
auf der ersten unbeschriebenen Seite eingeklebt, ansonsten gutes Exemplar, Verlag Das Neue 
Berlin, Berlin 1953, s. 283 nn.
27  Ueberhorst  Horst, Friedrich Ludwig Jahn and His Time 1778-1852, Moos, München 1978, 
s. 51-58. 
28  Schröder Willi, Burschenturner im Kampf um Einheit und Freiheit, Sportverlag, Berlin 
1967, s. 64.
29  W pierwszej dekadzie XXI wieku do pozycji takich należy głównie książka: Ohmann Oliver, 
Friedrich Ludwig Jahn, Sutton, Erfurt 2009.
30  Por. Snyder Louis, German Nationalism. The Tragedy of a People, Stackpole Co., Harris-
burg, Pa. 1958, s. 33.

Ernst Moritz Arndt
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gdzie ruiny zamków wzbudziły w nim resentyment w stosunku do Francji. Było 
to jednym z motywów jego późniejszego zaangażowania w działania przeciwko 
napoleońskiej dominacji w krajach niemieckich. Szczególnie mocny wyraz tego 
doświadczenia stanowiła napisana w 1806 roku książka Duch czasu (Geist der 
Zeit), w której otwarcie namawia niemieckie chłopstwo do buntu przeciwko na-
jeźdźcy. Spowodowało to zresztą konieczność jego powrotu na tereny szwedzkie. 
W późniejszym okresie dzięki zaproszeniu słynnego dyplomaty i mediewisty 
Heinricha vom Steina, którego został sekretarzem, odbył podróż do Petersburga 
w celu organizowania koalicji antynapoleońskiej. Po zakończeniu wojen został 
w 1818 roku profesorem uniwersytetu w Bonn, z którego zwolniono go ze względu 
na zbyt reformatorskie żądania wobec władz, a nawet na krótko aresztowano. 
Ponowne zatrudnienie nastąpiło w 1840 roku, przybierając wręcz tryumfalny 
charakter, bowiem Arndta wybrano na stanowisko rektora uniwersytetu. Co 
ciekawe, podobnie jak Jahn, został deputowanym frankfurckiego Parlamentu 
Narodowego. W historii niemieckiej myśli politycznej cieszył się zasłużoną sławą 
największego budziciela narodu do walki o zjednoczenie. Formułę niemieckości 
wraz z całym systemem politycznego wartościowania zawiera jego słynny wiersz 
Gdzie Niemiec ma ojczyznę swą? (Was ist der Teutschen Vaterland?): 

Gdzie Niemiec ma ojczyznę swą?
Czymże jest, powiedz, jego dom?
Czy tym, co książąt fałsz i jad
Cesarstwu, władcy jego skradł?
Ach nie, nie tym!
Większej ojczyzny pragnąłbym

Gdzie Niemiec ma ojczyznę swą?
Gdzie stoi, mówże, jego dom?
Kędy niemieckiej mowy pieśń
Rozbrzmiewa głosząc Bożą cześć:
Nasz dom jest tam!
Takiej ojczyzny trzeba nam!31

Arndtowskie argumenty wynikają bezpośrednio z poczucia rozdarcia Niemców 
pomiędzy liczne państwa, którego nie zdołał przełamać także kongres wiedeński, 
powołujący mglisty i całkowicie nieskuteczny w wymiarze kompetencji Związek 
Niemiecki. Teoretyk wszechniemieckości dorasta do uświadomienia rodakom 
jedności ludów, które niegdyś stanowiły integralną część jednolitego Cesarstwa. 
Niemcy jako cywilizacja, jako naród, są dla Arndta wszędzie tam, gdzie rozbrzmie-

31  Fragm. Arndt  Ernst Moritz, Gdzie Niemiec ma ojczyznę swą?, tłum. Jacek S. Buras,  
[w:] Państwo a społeczeństwo. Wizje wspólnot niemieckich od oświecenia do okresu restauracji, 
wyb. i oprac. Tadeusz Namowicz, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2001, s. 350.
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wa niemiecki język; nie ma na myśli zatem jedynie jakiś rdzennych, rodzimych 
terytoriów, lecz światową komunię ludzi tego samego języka i tradycji. Tak rodzi 
się Alldeutschtum, tłumaczone dość niezdarnie jako Pan-Germanism. Chodzi tu 
bowiem nie tyle o zjednoczenie Germanów, ile o zjednoczenie Niemców. Sprawa 
niemiecka powinna więc dla Niemca być ważniejsza od wszystkich innych. Bio-
rąc pod uwagę ogólne tendencje niemieckiego romantyzmu, idea ta nie jawi się 
może jako coś szczególnie zaskakującego, ale trzeba pamiętać, że stała się ona 
praktyczną doktryną tożsamości ogromnej rzeszy niemieckojęzycznej ludności 
zamieszkującej obszary położone poza rdzenną Germanią: w Alzacji i Lotaryngii, 
w bałtyckich prowincjach Rosji, nad Wołgą, w Rumunii czy na ziemiach polskich. 
Poczucie takie charakterystyczne było dla niemieckiej ludności Łodzi, Bielska, 
Poznania, Bydgoszczy, miast śląskiego zagłębia węglowego, osad w Galicji i wielu 
innych miejsc, czego dowodem są głównie pozostałe protestanckie świątynie 
i mieszczańskie kamienice.

Poczucie solidarności zasadzało się jednak także na czynniku znanym od 
pradziejów jako jeden z najsilniejszych motywatorów: na poczuciu istnienia 
zewnętrznego wroga. Podobnie jak wiele lat później Brytyjczycy stworzą zjed-
noczone Indie, które skutecznie wyprą kolonizatorów, tak na początku wieku XIX 
to Napoleon obudził śpiącego lwa, który w 1870 roku odbierze Francji Alzację 
i Lotaryngię. Apel o walkę z wrogiem, podobnie jak było to w przypadku Fichtego 
czy Jahna, wprowadza do romantycznej tradycji element agresji – to solidarność 
nie tylko dla kogoś i z kimś, to także solidarność przeciwko komuś. 

Żelazo zaczerwienimy krwią, 
krwią oprawców, krwią Francuzów –
O słodki dniu zemsty!
Tych słów usłucha każdy Niemiec,
Bo wielka to jest rzecz32.

Czy powyższa konstatacja oznacza, że w myśli Arndta, jak wcześniej u Jahna, 
mamy do czynienia z narastającą ksenofobią? Trudno byłoby wykluczyć taką linię 
interpretacyjną. Do dziś toczy się dyskusja, czy uzasadnione jest utrzymywanie 
jego imienia w nazwie uniwersytetu w Greifswaldzie. Jak wskazują krytycy Arndta, 
głosił przecież w sposób niedwuznaczny zagrożenie, jakie płynie dla Niemców 
od Wschodu, od Rosji poprzez Polskę. Mało tego, w opinii wielu badaczy okre-
su powojennego trudno uniknąć napiętnowania jego oczywistej słowianofobii 
i obraźliwej retoryki wobec Polaków czy Serbołużyczan33. W istocie rzeczy dość 

32  Idem, Pieśń o ojczyźnie, tłum. Tadeusz Namowicz, [w:] Państwo a społeczeństwo. Wizje 
wspólnot niemieckich od oświecenia do okresu restauracji, s. 353.
33  Schmidt  Jörg, Ernst Moritz Arndt. Fataler Patron, Zeit Online, [on-line:] http://www.zeit.
de/zeitlaeufte/fataler_patron/seite-3 (27.03.2012). Zob. także: Lieskounig Jürgen, “Brann-

Diec.indb   38 2018-08-15   16:59:17



391.3. Wędrówka niemieckich romantyków ku nieznanej przyszłości

jasno wypowiadał się na temat kulturowego i cywilizacyjnego dorobku Polaków, 
oskarżając ich o pogrążenie się w „dzikości i barbarzyństwie”, przynajmniej 
w porównaniu ze spuścizną narodu niemieckiego. Na tym tle nieuzasadniona 
była narodowo-cierpiętnicza histeria, którą Polacy rozpętali w Europie w celu 
uzyskania partykularnych korzyści34. Jeszcze wyrazistsze sądy wygłaszał na temat 
Żydów, jednoznacznie stwierdzając, że nie tylko są intrygantami rozgrywającymi 
swoje interesy na terenie Niemiec, ale nade wszystko nie pasują do niemieckie-
go państwa. Nie uważał ich zatem za element pożądany w kraju, który chciałby 
zachować jako rdzennie germański35.

Arndtowska wizja ojczyzny, obecnej wszędzie tam, gdzie słychać język nie-
miecki bez względu na administracyjne regulacje, i jasne wyodrębnienie narodu 
z masy obcoplemieńców stanowią swoistą dekonstrukcję biblijnego etosu narodu 
wybranego. To dramat plemienia, któremu obiecano ziemię przeznaczenia, ale 
jednocześnie wezwano je do wierności powołaniu i nieulegania pokusie mie-
szania się z innymi ludami, aby nie skierowało się ku obcym bogom i zasadom 
życia innym niż Prawo. Odrzucenie Żydów jako elementu obcego nastąpiło 
więc niejako na skutek zastosowania stricte żydowskiej zasady. Idee narodowej 
czystości i uniwersalizmu abstrahującego poza konkretne miejsce odniesienia 
w przedziwny sposób wyrastały z tradycji obcej średniowiecznemu Cesarstwu, 
chociaż na nie się powoływały, i równie fascynująco na odrzucone środowisko 
żydowskie oddziaływały. Przykładem takiej tendencji mogą być znaczące re-
fleksje zawarte w pochodzącym z początku XX wieku dramacie Dybuk Szymona 
An-skiego, wypowiadane przez postać reb Ezryela:

Świat Boży jest wielki a święty. Najświętszą krainą na świecie jest Erec Izrael. W niej 
najświętszy gród to Jeruszalajim, w Jeruszalajim najświętszym miejscem była Świąt-
nica, a w niej Najświętszy Przybytek. (…) Na świecie żyje siedmdziesiąt ludów, a z nich 
najświętszy – lud Izraela. Lewici to najświętsze pokolenie wśród synów Izraela, a z po-
śród Lewitów Kohanim. Wśród Kohanim najświętszym był arcykapłan. (…) Rok ma 
354 dni, a wśród nich dni świąteczne. Wyższa świętość opromienia sabbaty. Pośród 
sabbatów najświętszy Jom Kipur, sabbat sabbatów. (…) Siedmdziesiąt języków jest 
na świecie, a wśród nich najświętsza Mowa Święta. Najświętszą jest Tora w Mowie 
Świętej, a w Torze Dziesięcioro przykazań. W Dziesięciorgu przykazań nad wszystko 
świętszem jest Imię Boga, Szem hawaja. (…) A raz do roku, w oznaczonej godzinie 
jednoczyły się cztery Najwyższe Świętości, gdy w Jom Kipur arcykapłan wchodził 
do Najświętszego Przybytku i wymawiał Imię Boże… I ta oto godzina bez granic była 

tweintrinkende Wilde” Beyond Civilization and Outside History. The Depiction of the Poles in 
Gustav Freytag’s “Soll und Haben”, [w:] Germany and Easter Europe. Cultural Identities and 
Cultural Diffeences, Hrsg. Keith Bul l ivan, Goeffrey J. Gi les, Walter Pape, Editions Rodopi 
B.V., Amsterdam–Atlanta 1999, s. 144.
34  Arndt  Ernst Moritz, Polenlärm und Polenbegeisterung (1848), [w:] Arndts Werke. Kleine 
Schriften, Bong & Co., Berlin 1912, s. 128.
35  Arndt  Ernst Moritz, Blick aus der Zeit auf die Zeit, Eichenberg, Frankfurt 1814, s. 188-197.
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świętą i straszliwą i wielce groźną dla arcykapłana i ludu izraelskiego. Albowiem 
jedna niezbożna, grzeszna myśl arcykapłana, a świat runąłby w odmęt zagłady. (…)
Gdziekolwiek człowiek wzrok ku niebu wznosi, tam – Przybytek Najświętszy, każdy 
człowiek, którego Pan Bóg stworzył na obraz swój i podobieństwo, to arcykapłan, 
każdy dzień jego żywota, to Jom Kipur, każde zaś słowo, które wymawia z nabożeń-
stwem jest Imieniem Boga, Szem hawaja36.

Na tym tle Arndtowska ksenofobia nabiera szczególnego wydźwięku. Trzeba 
jednak przyznać, że pomimo przejawów oczywistej niechęci wobec Słowian i an-
tysemityzmu Arndt nigdy nie namawiał ani do działań imperialistycznych, ani do 
stosowania przemocy wobec ludności niewywodzącej się z germańskiego pnia. 
Mało tego, racja polityczna posiada w jego myśli bardzo istotne ograniczenie, 
o czym można się przekonać z lektury Krótkiego katechizmu żołnierzy niemieckich. 
Arndt zagrzewa w nim żołnierzy do walki w słusznej sprawie, ale wysuwa także 
oskarżenia wobec głównych sprawców zła. Nie chodzi tylko o „wiarołomnych 
i podstępnych Francuzów”, lecz również o książąt, którzy niejednokrotnie sprze-
niewierzyli się swemu powołaniu:

Władców, którzy tak możnie i chwalebnie rządzą berłem i mieczem, niechaj mają 
ludzie za świętych i nietykalnych, są oni bowiem obrazem Boga na ziemi i podobień-
stwem majestatu niebieskiego. Takim też zacnym i sprawiedliwym władcom niechaj 
każdy daje posłuch niczym Bogu samemu (…). Gdy jednak książę jakiś czyni inaczej 
niż mu wyznaczył Bóg i nie rządzi po książęcemu na obraz Boży, wtedy żołnierz 
i chrześcijanin powinien bardziej Boga słuchać niż ludzi37.

Trauma przeżywana z powodu rozbicia narodu i postępowanie władców 
poszczególnych krain wywołują u Arndta resentyment względem rządzącej eli-
ty. To ona, nie zaś obcoplemieńcy, stanowi dlań prawdziwy problem w procesie 
odrodzenia Niemiec. Co prawda, nie znajdujemy tu rewolucyjnego sprzeciwu 
wobec poszczególnych monarchów, ale posłuszeństwo poddanych zostaje uwa-
runkowane postawą władców w odniesieniu do tradycji i Narodu. Świadomość 
zdrady, destrukcyjnego działania wroga wewnętrznego jest w tej doktrynie nie 
mniej ważna od obcego najeźdźcy. Postawie egoizmu i służalczości przeciw-
stawiono pamięć wyidealizowanego Cesarstwa sprzed wieków, gdzie zarządcy 
poszczególnych ziem bywali srogo karani za sprzeniewierzenie się cesarzowi 
imperium wzbudzającego w poddanych radość z potęgi, a w obcych strach. 
Arndt bierze zatem udział w kształtowaniu pewnego konstruktu ideowego, który 
okaże się w nadchodzących czasach bardzo nośny. Jest to, po pierwsze, iluzja 

36  An-ski  Szymon, Dybuk, Akt trzeci, tłum. Maksymilian Koren, [on-line:] http://literat.
ug.edu.pl/xxx/dybuk/003.htm (7.03.2011).
37  Arndt  Ernst Moritz, Krótki katechizm żołnierzy niemieckich, tłum. Jakub Ekier, [w:] Pań-
stwo a społeczeństwo. Wizje wspólnot niemieckich od oświecenia do okresu restauracji, s. 356.
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jednego narodu, istniejącego przed wiekami i prowadzącego szczęśliwe życie, 
narażonego na upokorzenia przez historię i nieprzychylnych możnowładców. 
Po drugie – to pamięć wielkich Niemiec od Bałtyku po Adriatyk i Alpy oraz od 
Morza Północnego po Wisłę38. 

Krótki katechizm… stanowi tekst zagrzewający do walki ze znienawidzonym 
wrogiem, ale jest także wyrazem woli podporządkowania żołnierskiej postawy 
zasadom chrześcijańskim. Pozostaje wszakże pytanie, czy religijne podstawy 
mają w tym przypadku charakter autoteliczny, czy też stanowią jedynie element 
służebny w kształtowaniu żołnierza-patrioty. Wątpliwość ta wzrasta tym bardziej, 
im silniejsze w swej wymowie są hasła nawołujące do fizycznej anihilacji wroga. 
Wydaje się, że w charakterze religijności niemieckiego nacjonalizmu romantyczne-
go widoczna jest coraz wyraźniejsza dominacja wartości narodowych nad chrześ-
cijańskimi, te ostatnie bowiem wykluczają ksenofobię, a uniwersalizm warunkują 
dążeniem do ogólnoludzkiego zjednoczenia w Chrystusie. Niewątpliwie jednak 
sytuacja zewnętrzna sprzyjała instrumentalizacji chrześcijaństwa, szczególnie 
w wersji protestanckiej: napoleońska Francja była, przynajmniej deklaratywnie, 
państwem laickim, nieopierającym się na prowidencjalnym powołaniu, Żydzi 
odrzucili chrześcijaństwo w ogóle, Polacy z kolei stanowili żywioł katolicki, obcy 
duchowo znacjonalizowanemu luteranizmowi Jahna i Arndta.

Stricte programowe sklasyfikowanie tego ostatniego jako wizjonera ustroju 
politycznego nie jest proste, albowiem z jednej strony można go uważać za kon-
serwatystę, a z drugiej – za zwiastuna demokracji. Ponad wszelką wątpliwość 
nie ma w nim konserwatywnej egzaltacji de Maistre’a, zmierzającego do restau-
racji absolutyzmu – Arndt jest raczej zwolennikiem monarchii konstytucyjnej. 
Jednocześnie z zapałem przyjmuje inicjatywę zgromadzenia frankfurckiego 
i uczestniczy w jego pracach. Mało tego, wyraźnie wyklucza wolność w sensie 
politycznym, która nie pociągałaby za sobą wolności poszczególnych obywateli. 
Był zdecydowanym zwolennikiem zniesienia zależności pańszczyźnianej i przy-
czynił się do pozytywnego i wczesnego załatwienia tego problemu w państwie 
pruskim. Poglądy te ukształtowane zostały podczas współpracy z vom Steinem, 
którego działalność reformatorska bez wątpienia wysunęła Prusy na pierwsze 
miejsce w Związku Niemieckim39. 

W obszarze systemu politycznego nie uważa się Arndta za demokratę w ści-
słym tego słowa znaczeniu40, jednak trzeba pamiętać, że podobnie jak Jahn, został 
on aresztowany w ramach nagonki na ruch Demagogów. Mianem tym określano 

38  Ibidem, s. 359.
39  Por. Krüger Joachim, Die Leibeigenschaft in Schwedisch-Pommern und Ernst Moritz Arndt, 
„HEMAG” 2004, H. 9, s. 33-51.
40  Zob. Stamm-Kuhlmann Thomas, Ernst Moritz Arndt über Demokratie und Volkssou-
veränität. Sein Abstimmungsverhalten in der Frankfurter Nationalversammlung nach dem 
stenographischen Bericht,„Baltische Studien” Bd. 92, 2006, s. 112.
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antyfeudalną opozycję w krajach niemieckich, powstałą w 1819 roku na mocy 
uchwał karlsbadzkich41 i kontynuowaną aż do Wiosny Ludów. W pewnym sen-
sie zatem Arndta można określić jako demokratę, pomimo że nie zmierzał ku 
republice. Zdaniem Karla-Edwarda Tietza demokratyzm autora Geist der Zeit, 
chociaż nie ma charakteru systemowego, odgrywa dużą rolę przez budowanie 
tzw. „demokracji domowej” (Hausdemokratie)42. Nie wolno ponadto zapominać, 
że unikanie republikanizmu mogło mieć u Arndta bardzo oczywiste podłoże: 
z pewnością nie chciał powielać modelu genetycznie związanego ze znienawidzo-
nym przeciwnikiem. Nie ulega jednak wątpliwości, że znacząco konserwatywne 
Niemcy ku niemu przybliżał.

Ogólna wymowa romantycznego nacjonalizmu niemieckiego, którego główny-
mi wyrazicielami byli Jahn i Arndt, sprowadza się do kilku zasadniczych uwarun-
kowań i postulatów. Po pierwsze, wychodząc z traumy związanej z utratą przed 
wiekami silnego cesarstwa, tworzą oni inny fundament konsolidacji – Alldeutsch-
tum, ideę narodowej jedności wszystkich Niemców, bez względu na miejsce ich 
zamieszkania. Po drugie, katalizatorem zarówno powstania, jak i popularyzacji 
koncepcji Jahna i Arndta stał się wróg zewnętrzny, w tym przypadku Francuzi. 
Po trzecie, w związku z poczuciem zagrożenia doktryna ta charakteryzowała się 
wyraźną niechęcią do elementu obcego jako źródła turbulencji wewnętrznych 
i kontaminacji zdrowego pnia narodu. Po czwarte wreszcie, przywołane warto-
ści chrześcijańskie mają wyraźnie znaczenie służebne wobec ważniejszej idei 
narodowej.

Poglądy klasyków romantycznego nacjonalizmu niemieckiego stanowią 
istotne preludium do konserwatywnego nacjonalizmu, w znacznej mierze odpo-
wiadając jego głównej idei – zachowania i triumfu narodu poprzez odwołanie do 
tradycyjnych form organizacji społecznej i politycznej. Trzeba jednak zaznaczyć, 
że postulaty Jahna i Arndta tylko częściowo układają się w harmonijny, logiczny 
wywód. Racja narodowa w nich dominuje na tyle, że sięgnięcie do idei restytucji 
dawnego cesarstwa i odrzucenie francuskich rozwiązań społecznych stanowią 
stosunkowo przypadkowy zbiór narzędzi, dzięki którym możliwe byłoby od-
budowanie zdrowego bytu narodu niemieckiego. Ich zastosowanie wiąże się 
raczej z aktualną sytuacją, skłaniającą do poszukiwania ewentualnych rozwiązań. 
Naród – cel nadrzędny – rozumiany był w tym przypadku jako wspólnota ducha 
i kultury. Nie była to bynajmniej jedyna z możliwych opcji.

41  Zob. Die Karlsbader Beschlüsse (1819), [on-line:] http://www.uni-leipzig.de/~agintern/
uni600/ug164d.pdf (7.03.2011).
42  Tietz  Karl-Edward, Für die Beibehaltung des Namens Ernst-Moritz-Arndt-Universität 
Greifswald, [on-line:] http://www.uni-greifswald.de/fileadmin/mp/e_senat/Media_Arndt/
Anhoerung11-12-2009_Ref-Tietz.pdf (7.03.2011).
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Wielka Brytania, Francja czy państwa niemieckie w ciągu kilku dekad, które 
upłynęły po burzy lat dziewięćdziesiątych XVIII stulecia i wojnach napoleońskich, 
miały wystarczająco dużo czasu, aby poddać intelektualizacji zło płynące z tam-
tych doświadczeń. Trudno nie docenić owego potoku intelektualnych oskarżeń 
wysuniętych pod adresem rewolucji i jej zapału do burzenia dawnego porządku, 
a przede wszystkim wobec fundamentu tych zmian – idei encyklopedystów. Gdyby 
jednak spojrzeć na zgromadzenie stronników monarchii europejskich, czy nawet 
ich funkcjonariuszy, dostrzeżemy przedziwne zjawisko, którego nie omieszkał 
uwypuklić nieoceniony de Tocqueville:

W niespełna rok po wybuchu Rewolucji Mirabeau pisał potajemnie do króla: „Proszę 
porównać nowy stan rzeczy z dawnymi rządami; porównanie takie jest źródłem 
pociechy i nadziei. Część aktów zgromadzenia narodowego, i to część najpoważ-
niejsza, niewątpliwie sprzyja rządowi monarchicznemu. Czyż to mała rzecz pozbyć 
się parlamentu, pozbyć się prowincji ze zgromadzeniami stanowymi, korporacji, 
duchowieństwa, uprzywilejowanych, szlachty? Myśl uformowania tylko jednej klasy 
obywateli spodobałaby się Richelieu: taka jednolita powierzchnia ułatwia sprawo-
wanie władzy. Kilku monarchów absolutnych nie zdziałałoby dla władzy królewskiej 
tyle, ile ten jeden rok Rewolucji”. (…)

Dzisiaj wpatrują się w nią najuważniej władcy. Wpatrują z podziwem i zawiścią, 
nie tylko ci, którzy rewolucji zawdzięczają swoje istnienie, ale nawet i ci, którym jest 
ona jak najbardziej obca i wroga; wszyscy usiłują na podległych sobie obszarach 
obalać immunitety, znosić przywileje. Przetasowują pozycje społeczne, zrównują 
kondycje, w miejsce arystokracji wprowadzają urzędników, w miejsce lokalnych swo-
bód – jednolitość urządzeń, w miejsce rozmaitych władz – jeden rząd. Z niesłabnącą 
przemyślnością wykonują tę rewolucyjną robotę; a jeśli napotykają przeszkody, nieraz 
zdarza się im zapożyczyć od Rewolucji jej sposobów i jej haseł. Widywano, jak w po-
trzebie podburzali biednych przeciwko bogatym, plebs przeciwko szlachcie, chłopów 
przeciwko panom. Rewolucja francuska była dla nich zarazem i klęską, i mistrzynią43.

Francja bez wątpienia stała się prawdziwym poligonem dla gwałtownej ak-
celeracji centralizmu, ale wysiłki te zostały przyćmione przez ambitny projekt 
Ottona von Bismarcka. Żelazny kanclerz, pomimo że należał do znacznie młodszego 
pokolenia, podobnie jak romantyczni nacjonaliści posiadał doświadczenie bycia 
posłem frankfurckiego Parlamentu Narodowego. Jako premier państwa pruskiego 
doprowadził do przywrócenia Niemcom prowincji północnych na pograniczu 
duńskim (na skutek wojny z Danią Prusy zagarnęły Szlezwik, a sprzymierzona 
z Prusami Austria – Holsztyn). Zastosował siłowe rozwiązanie wobec słabszych 
państw niemieckich, powołując się na bezpieczeństwo Prus, i doprowadził w ten 
sposób do zjednoczenia Niemiec. Uczestnictwo w pracach Związku Niemieckiego 

43  Tocquevi l le  Alexis de, Dawny ustrój i rewolucja, s. 43.
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uzewnętrzniło jego negatywny stosunek do Austrii, którą uważał za słabego, 
niesprawnego i mało zdeterminowanego w kwestii narodowej jedności hege-
mona tej organizacji. Trudno zatem się dziwić, że sprawę zjednoczenia związał 
z wojną przeciwko monarchii Habsburgów, której jednak z poczucia pragmatyzmu 
nie chciał zanadto drażnić. Nie myślał też o likwidowaniu status quo w Europie 
Środkowej czy na Bałkanach. Zwycięstwo w sprowokowanej przezeń wojnie 
francusko-pruskiej pozwoliło na aneksję zamieszkałej częściowo przez Niemców 
Alzacji i sporej części Lotaryngii.

W polityce wewnętrznej Bismarck kojarzony jest z konsekwentną walką 
przeciwko zbytniemu wzrostowi znaczenia liberałów i dążeniem do powstania 
monarchii konstytucyjnej. Bez skrupułów, do końca starał się zwalczać socjal-
demokratów, co uznane zostało przez ostatniego z niemieckich monarchów, 
Wilhelma II, za przesadę i doprowadziło do dymisji kanclerza w 1890 roku. 
W społeczeństwie Bismarck został zapamiętany przede wszystkim jako inicjator 
uchwalonych w latach osiemdziesiątych ustaw socjalnych dotyczących: ubez-
pieczenia zdrowotnego, ubezpieczenia od wypadków oraz reformy emerytalno-
-rentowej. Na czym zatem polegała doktryna Bismarcka, co stanowiło właściwy 
przedmiot jego działań i w czym upatrywał źródła pomyślności?

W opinii części badaczy Bismarck był w duchu konserwatywnym monarchi-
stą, a jego złożona polityka w zakresie kształtowania systemu państwa wynikała 
z konieczności zawierania kompromisów. Jak wskazuje na przykład Sebastian 
Haffner, tworzenie państwa przez żelaznego kanclerza oparło się na założeniu 
kompromisu konserwatystów i liberałów, którzy w jednakowym stopniu byli 
nacjonalistami. Z czasem jednak pomimo szczerości intencji z okresu liberalnego 
zauważył, że dla zachowania pokoju wewnętrznego sojusz ten nie wystarczy. 
Rozpoczęła się więc uporczywa walka o wyeliminowanie ze sceny politycznej 
socjaldemokratów44.

Nie wszyscy jednak mogliby się zgodzić z oceną Bismarcka jako konserwatyw-
nego monarchisty i lewicożercy, wskazując na odmienne podłoże jego Realpolitik. 
Bogdan Szlachta skłania się ku stwierdzeniu, że:

Był on raczej nacjonalistą, zwolennikiem „polityki faktów spełnionych”, niechętnym 
niezależności ciał pośredniczących, poddanych scentralizowanej, posługującej się 
rozbudowanym aparatem urzędniczym władzy. Argumenty konserwatywne służyły 
usprawiedliwianiu działań politycznych zmierzających do wzmocnienia władzy, 
poddania wszystkich dziedzin aktywności dziełu umacniania państwa. Nawet próba 
porównania Bismarcka z Metternichem wskazuje, że o ile drugi znał granice działań 
rządu wewnątrz państwa i nie zamierzał gwałcić niezależności ciał pośredniczących, 
na zewnątrz akcentując konieczność respektowania zasady równowagi, to Bismarck 

44  Haffner Sebastian, Von Bismarck zu Hitler. Ein Rückblick, Knaur, München 1987, s. 53-54.
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nie uwzględniał już niemal żadnych ograniczeń i gotów był podjąć wszelkie środki, 
byle wzmocnić Królestwo Prus, a potem „narodowe cesarstwo”45.

Jednak, jak zauważa m.in. Otto Pflantze, pytanie, czy Bismarck kierował się 
ściśle pojętym nacjonalizmem, pozostaje kwestią dyskusyjną46. Ku takiemu za-
kwalifikowaniu doktryny i ducha uprawianej przez żelaznego kanclerza polityki 
skłaniali się już najwcześniejsi badacze tego problemu w samych Niemczech47. 
W późniejszym okresie coraz częściej odrzucano interpretację jego działań 
w duchu konserwatyzmu, ale ta stricte nacjonalistyczna byłaby także nie do 
końca usprawiedliwiona. Mariusz Kopczyński, nie bez powodu przytaczając ko-
respondencję Bismarcka z Leopoldem von Gerlachem, zwraca uwagę, że kanclerz 
był zagorzałym krytykiem zasady legitymizmu monarszego. Zdaniem Bismarcka 
legitymiści nie zauważali zmienności świata, który w danej epoce charakteryzuje 
się określonym ładem, ale nie zachowuje go na wieczność48.

Kopczyński zwraca uwagę na jeszcze inny fundamentalny aspekt doktryny 
Bismarcka – jej zakorzenienie w dialogu z bonapartyzmem. Kanclerz bez ogró-
dek stwierdzał przecież, że prawdziwym winowajcą rewolucji francuskiej był 
dom Burbonów, który poprzez absolutyzm Ludwika XIV, niegodziwość regencji 
i Ludwika XV, wreszcie przez słabość Ludwika XVI, który przyjął konstytucję, bar-
dziej zasłużył się dla przewrotu niż Napoleon I. Prawdziwie niebezpieczny byłby 
także bonapartyzm wsparty o sakralny legitymizm królów49. Napoleon III jednak, 
mimo że zachowuje się jak monarcha, legitymizacji teologicznej jest pozbawiony, 
ponieważ wspiera się na trzech konstytucyjnych przesłankach: antylegitymizmie 
(czyli „rządach najlepszego”, ale nie uprawnionego poprzez porządek sukcesji), 
monarchizmie cesarskim oraz plebiscytaryzmie, czyli „narodowo-rewolucyjnym 
mechanizmie legitymującym”50.

Trudno nie zgodzić się z poglądem, że Bismarck, wnikliwy obserwator, starał 
się wykorzystać wzorzec, jaki stanowiło dla niego odnowione cesarstwo francu-
skie, w gruncie rzeczy bowiem traktował zasadę monarchii, a tym bardziej legity-
mizmu, czysto instrumentalnie i poważał tak długo tylko, jak było mu wygodnie. 

45  Szlachta  Bogdan, op. cit., s. 113.
46  Pf lanze Otto, Bismarck and German Nationalism, „The American Historical Review” 
Vol. 60, 1955, No. 3, s. 548.
47  Zob.: Friedjung Friedrich, Die Kampf um die Vorherrschaft in Deutschland, 1859 bis 1866, 
Bd. 1, Cotta, Stuttgart 1916, s. 141; Brandenburg Erich, Die Reichsgründung, Bd. 2, Quelle 
& Meyer, Leipzig 1922, s. 30 nn.
48  Kopczyński  Mariusz, Otto von Bismarck-Schönhausen – pruski konserwatysta czy nie-
miecki nacjonalista?, [w:] Nacjonalizm a konserwatyzm i monarchizm. Action Française i jej 
promieniowanie, pod red. Jacka Bartyzela  i Dariusza Góry-Szopińskiego, Wydawnictwo 
Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 323.
49  Bismarck Otto von, Gedanken Und Erinnerungen, Cotta, Stuttgart–Berlin 1922, s. 204.
50  Kopczyński  Mariusz, op. cit., s. 332.
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Idea zjednoczenia Niemiec to dla niego imperatyw dalece bardziej motywujący 
niż uszanowanie monarchii we wchłoniętych przemocą landach. Wzbudziło to 
trwającą długi czas krytykę kanclerza ze strony środowiska konserwatywnego, 
zgromadzonego wokół brata Leopolda von Gerlacha, Ernsta Ludwiga, który 
w gazecie „Kreuzzeitung” prowadził rubrykę Rundschau. Zajadły atak pisma na 
Bismarcka wywołał odruch obronny u jego zwolenników, którzy podkreślali 
lojalność kanclerza wobec króla Prus, a następnie cesarza. W anonimowej apo-
logii polityki Bismarcka z 1890 roku znajdujemy szereg argumentów przeciwko 
nieprzejednanemu stanowisku konserwatystów, którzy, zdaniem jej autora, nie 
potrafili docenić najgłębszego uzasadnienia działań żelaznego kanclerza – po-
wołania męża stanu (Staatsmann)51. 

Co ważniejsze, podkreśla się także najważniejszą z batalii Bismarcka – jego 
walkę z tym, co sam nazywał ultramontanizmem (Ultramonatnismus)52. Ultra-
montanizm (kojarzony zresztą w tamtych czasach ze wspomnianym już nurtem 
upadającego francuskiego legitymizmu) w jego właściwym znaczeniu pozosta-
wał w oczywistej sprzeczności z działaniami kanclerza, który był zagorzałym 
protestantem, a poza tym nie mógł pogodzić się z jakimkolwiek autorytetem 
stawiającym się ponad państwem. Ponieważ ultramontaniści, wywodzący się 
z jezuickiego radykalizmu pierwszych wieków istnienia tego zakonu, dążyli do 
swoistego nowożytnego papalizmu, siłą rzeczy nie mogli stanowić przedmiotu 
sympatii pruskiego przywódcy. Pamiętać należy, że Prusy od 1860 roku nie 
utrzymywały stosunków dyplomatycznych z Watykanem, zostały one wznowione 
dopiero po dwudziestu latach, a konflikt obu podmiotów zakończył się ostatecz-
nie w roku 1890. Nie zmienia to jednak faktu, że odium walki z integrystycznym 
Kościołem pozostało na państwie pruskim, a następnie na Drugiej Rzeszy do 
końca jej istnienia. Dla Bismarcka była to de facto batalia o dusze. Jak przypomina 
Józef Feldman:

Dla Bismarcka Kulturkampf stał się zagadnieniem dominującym nie tylko w polity-
ce wewnętrznej, ale europejskiej. Przekonany o istnieniu wielkiego sprzysiężenia 
międzynarodowych elementów katolickich, którego głowa mieści się w Watykanie, 
ramionami, opasującymi Niemcy, są Francja i Polacy, najruchliwszymi zaś propaga-
torami Jezuici, zamierzał zorganizować w odpowiedzi solidarną akcję rządów prze-
ciwko Kościołowi. Poseł austriacki w Berlinie Karolyi pisał, że dążeniem Bismarcka 
jest „prześladować i tamować każde poruszenie serca katolickiego również w innych 
państwach”53.

51  Bismarck und die Deutsche Nation, Rengersche Buchhandlung, Leipzig 1890, s. 10 nn.
52  Ibidem, s. 33 nn.
53  Feldman Józef, Bismarck wobec Kościoła katolickiego, Wydawnictwo Księży Jezuitów, 
Kraków 1932, s. 17.
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Ultramontanizm oznaczał jednak dla żelaznego kanclerza także coś bardziej 
ogólnego, albowiem w metaforycznym sensie obejmował wszelkie ruchy ogól-
noświatowe niepodporządkowane państwu. Do tego samego worka wrzucono 
zatem obok rzeczywistego ultramontanizmu także socjaldemokrację, ponadpań-
stwowe ruchy narodowe, w tym polski, czy światowe żydostwo. Tak rozumiany 
ultramontanizm jest zawsze ruchem antypatriotycznym, starającym się osłabić 
państwo, siły zbrojne etc. Bismarck i jego zwolennicy objawiali w ten sposób 
właściwy sens swojej doktryny. Poprzez paniczny lęk przed religiami czy ru-
chami ideologicznymi, których centrum dowodzenia nie znajduje się na terenie 
własnego państwa, pokazali, że właśnie owo państwo stanowi dla nich naczelny 
sens politycznego działania. Tym samym wszelkie siły odśrodkowe (a religie 
i międzypaństwowe ruchy społeczne z pewnością mogły być o to podejrzewane) 
musiały zostać uznane za niepożądane. 

Czym zatem dla obozu Bismarcka jest na tym tle Volk? Światło rzuca na ten 
problem polityka wobec Austrii, której wpływy konsekwentnie tępił. Dla pruskie-
go premiera, a potem kanclerza Niemiec, nie mogło pozostać obojętne państwo 
będące najważniejszym konkurentem Prus w procesie jednoczenia Niemiec. 
Bismarck, podobnie jak współczesny mu Heinrich von Treitschke54, traktował 
Austrię jako monarchię pozbawioną narodowego ducha, zbyt pluralistyczną 
i wielonarodową, co gorsza, związaną katolickimi zobowiązaniami. Prusy z tej 
perspektywy jawiły się jako państwo z wyraźną misją55, którą, jak się wydaje, 
można streścić następująco: zbudowanie „małych Niemiec”. Bismarck pragnął 
zjednoczenia wszystkich obszarów, których ludność spełniałaby warunek Arndta, 
co oznaczało pewne ograniczenia w ewentualnej ekspansji. Skoro jednak Prusy 
wchłonęły znaczną część ziem polskich, wraz z kolebką narodu, jedynego sposobu 
na załatwienie tego problemu Bismarck upatrywać musiał w idei Kulrturkampfu. 
Hasło Germanisieren oder vernichten stało się remedium na problem mniejszości. 
Austria na tak sformułowaną politykę nie była w stanie sobie pozwolić, gdyż 
jej społeczeństwo składało się głównie z mniejszości. Bismarck zatem takiego 
cesarstwa nie mógł poważać. 

Bismarckowska polityka ujednolicania kraju pod względem językowym 
i kulturowym stanowi ekwiwalent procesów zainicjowanych w porewolucyjnej 
Francji. Niemcy, czując się zdeptani przez francuskiego przeciwnika niosącego 
idee rewolucyjnej homogenizacji, dokonali zjednoczenia drogą bezwzględnego 
militaryzmu, nieustępującego zbytnio militaryzmowi francuskiemu. Odsunęli, 
a następnie pokonali bonapartystowskie mocarstwo, wyrosłe na negacji legity-
mizowanego króla, jednocześnie sami zdetronizowali monarchów i wprowadzili 
jednolite państwo dążące do uniformizacji języka i kultury i odrzucające idee 
paneuropejskiego Kościoła powszechnego. Intuicja nie zawiodła de Tocqueville’a. 

54  Treitschke Heinrich von, Historische und politische Aufsätze, Hirzel, Leipzig 1865.
55  Por. Kopczyński  Mariusz, op. cit., s. 327.
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Odpowiedzią Niemiec na bezczelność i ekspansjonizm francuskiej rewolucji 
stała się ich własna rewolucja, której radykalizmu nie zdążyli zauważyć. Henry 
Kissinger bardzo trafnie przypomina w kontekście Bismarcka opinię Ludwiga 
Bambergera, iż tylko przypadek decyduje, czy rewolucjonista przyjmie barwę 
czerwoną czy białą. Co ważne, sam kanclerz szczerze utożsamił się z tym po-
glądem, wyznając, że Bamberger należał do nielicznych, którzy zrozumieli jego 
intencje56. W ten sposób Bismarck w przebraniu konserwatysty ułożył Niemcy 
wedle własnego planu.

Powyższa konkluzja nie stanowi jednak odpowiedzi na pytanie o naród 
w polityce Bismarcka. Szczegółowej analizie problematykę tę poddała Szilvia 
Odenval-Varga, zwracając uwagę, że z czasem Bismarck przejdzie od rozumia-
nego jako wspólnota pochodzenia, ducha, obyczaju i języka Volk do terminu die 
deutsche Nation, uwypuklającego raczej kolektywistyczny i państwowy aspekt 
narodu57. Wydaje się zatem, że Bismark jako Staatsmann, człowiek państwowy, 
kierował się przede wszystkim racją stanu, ale także ideą państwa samoistnego, 
wewnętrznie koherentnego pod względem kulturowym. Nie dopuszczał tym 
samym ultramontanistycznego pluralizmu w duchowej jedności przekraczającej 
wszelkie granice administracyjne. Naród Bismarcka był narodem państwowym, 
etatystycznym substratem mocarstwa. Idea Zollverein (wielkiej przestrzeni eko-
nomicznej państw niemieckich) Friedricha Lista znalazła godnego kontynuatora. 
Teraz jednolitość wielkiej przestrzeni miała objąć także kulturę, a wszystko po 
to, aby zbudować mocarstwo przeniknięte spójną na wszystkich poziomach 
strukturą, zdolne do skutecznej konfrontacji z państwami ościennymi.

1.5. Francuski naród w drodze do samoświadomości

Zwycięstwo Bismarcka, którego fenomen stanowił produkt długotrwałego 
rozwoju nacjonalizmu niemieckiego, począwszy od Herdera i Fichtego, dla Fran-
cuzów stało się dopiero zaczynem kształtowania nowoczesnego nacjonalizmu, 
chociaż sama idea la Nation pochodzi z francuskiej Delaracji Praw Człowieka 
i Obywatela. Jest to, zdaniem Armina Mohlera, swoiste przekroczenie „osi czasu” 
przez francuski konserwatyzm, gdy po zaniku tradycjonalizmu rodzi się „nacjo-
nalizm integralny”58.

56  Kissinger Henry, The White Revolutionary. Reflections on Bismarck, „Daedalus” Vol. 97, 
1968, No. 3, s. 888.
57  Odenval-Varga Szilvia, „Volk“ bei Otto von Bis marck. Eine historisch-semantische Analyse 
anhand von Bedeutungen, Konzepten und Topoi, Walter de Gruyter GmbH, Berlin 2009, s. 252, 
Studia Linguistica Germanica.
58  Zob. Mohler  Armin, Konserwatyzm niemiecki po 1945, „Arcana” 2000, nr 1, s. 65-66.
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Jak słusznie wskazuje Jacek Bartyzel, narodziny nowoczesnego nacjonalizmu 
francuskiego miały miejsce w mateczniku Trzeciej Republiki, gdy zdecydowany 
republikanin i antyklerykał Léon Gambetta, przewodniczący Komisji Edukacji 
Wojskowej, wystąpił z pomysłem utworzenia formacji, która przysposabiałaby 
młodzież do obrony kraju. Ponieważ władze oświatowe zamierzały ograniczyć tę 
inicjatywę do towarzystwa gimnastycznego, wyszła ona spod kurateli rządowej 
i już jako prywatna Liga Patriotów (la Ligue de patriotes) zaczęła gromadzić 
różnego autoramentu osobowości o nastawieniu patriotycznym. Pierwszym 
przewodniczącym Ligi został Henri Martin, zaś w 1855 roku schedę objął po nim 
Paul Déroulède (1846-1914)59.

Déroulède uczestniczył w wojnie francusko-pruskiej. Jako jeniec zdołał zbiec 
z niewoli. W późniejszym okresie kontynuował karierę wojskową, służąc pod 
dowództwem generałów Antoine’a Chanzy’ego i Charlesa Denisa Bourbaki. Był 
uczestnikiem walk przeciwko Komunie Paryskiej. Prowadzona przezeń Liga 
Patriotów rozpadła się po niepowodzeniach działań politycznego ekscentryka, 
generała Georges’a Boulangera. Pomimo że Déroulède’owi udało się odtworzyć 
Ligę w 1898 roku w atmosferze procesu Dreyfusa, nigdy nie odzyskała już ona 
dawnej świetności. Za groteskową próbę zamachu stanu w 1899 roku Déroulède 
został skazany na dziesięcioletnie wygnanie, ale na mocy amnestii pozwolono 
mu powrócić już po sześciu latach.

Pisma Déroulède’a to przede wszystkim tomy poezji; jego poglądy polityczne 
dobrze odzwierciedla proklamacja Do Narodu z 1899 roku, w której postuluje 
zasadniczą zmianę systemu politycznego z demokracji parlamentarnej na ple-
biscytarną. Dzięki temu wyrażona miałaby zostać w sposób pelny „wola narodu” 
realizującego swe „organiczne prawa”. Déroulède proponuje także zwiększenie 
roli wodza, co stanowi odzwierciedlenie idei bonapartyzmu epoki II Cesarstwa. 
Oprócz zmian w systemie politycznym domaga się walki z korupcją, a także ści-
ślejszego związania narodu z wojskiem60.

Idee Déroulède’a można określić przede wszystkim jako pierwszy akt nacjo-
nalizmu integrystycznego. Skłania się on do upodmiotowienia woli powszechnej 
narodu. Zasadniczo chodzi w nim o narodową mobilizację w obliczu niepowodze-
nia w konfrontacji z przeciwnikiem. Trzeba jednak pamiętać, że wydarzenia 1870 
roku były już w momencie kształtowania idei integrystycznych faktem odległym 
i mogą one wynikać przede wszystkim z przekonania, że ani parlamentaryzm, 
który stanowi wyraz interesów partykularnych, ani łabędzi śpiew konserwatystów 
nie pozwalają Francji odnieść sukcesu w warunkach narastającej konkurencji. 

Fakt, że Déroulède w czasie sporów związanych ze sprawą Dreyfusa stanął po 
stronie oskarżycieli, mógł już wówczas podpowiedzieć, że francuski nacjonalizm 
III Republiki będzie oscylował w kierunku antysemityzmu. Najpełniejszy wyraz 

59  Bartyzel  Jacek, „Umierać, ale powoli”…, s. 444.
60  Zob. Chiron Yves, Maurice Barrès. La Prince de la jeunesse, Perrin, Paris 1986, s. 198.
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tej tendencji obserwujemy w działaniach Édouarda Drumonta (1844-1917), 
twórcy Ligi Antysemickiej i redaktora gazety „La Libre Parole”. Głównym dziełem 
Drumonta z zakresu myśli społeczno-politycznej była pieciotomowa książka 
O końcu pewnego świata (La fin d’un monde)61, ale jego opinie przebijają dobitnie 
także z innych publikacji.

Poglądy Drumonta oscylują głównie wokół tematu choroby dreczącej społe-
czeństwo. Ma ona zasadniczo charakter uleczalny, ale wymaga to zdecydowanej 
woli, co może być bardzo trudne do osiągnięcia. Cechą charakterystyczną bytów 
społecznych jest bowiem ich samozakłamanie, unikanie prawdy o własnej agonii, 
o stanie społecznej anomii, która w przypadku Francji wynika z rewolucyjnego 
dążenia ku powszechnej szczęśliwości. Zbudowana na tym imperatywie demo-
kratyczno-liberalna Republika zostaje wykorzeniona ze wszystkiego, co święte, 
zasadą działania staje się nienawiść do tradycyjnych instytucji. Ponieważ nie 
da się na tej podstawie zbudować niczego pozytywnego, tworzy się najgorsza 
z możliwych moralna anarchia. Tymczasem jedyną gwarancją przetrwania jest 
przywiązanie do korzeni, tj. do religii, rasy i ojczyzny, byt ludzki nie jest bowiem 
wyizolowaną monadą, lecz skomplikowanym układem zależności, w tym także 
tych łączących go z pokoleniami przeszłymi62.

Jacek Bartyzel zauważa fundamentalnie istotny fakt dotyczący znaczenia 
Drumonta, myśliciela wyklętego, w rozwoju francuskiego nacjonalizmu: był to 
przecież pierwszy przypadek, gdy przyjął on wartości tradycyjne, chociaż jeszcze 
nie konserwatywne63. Nastąpiła jednak jakościowa zmiana w łonie rodzącego 
się nurtu, która wkrótce znajdzie doskonalsze odzwierciedlenie w dorobku 
teoretycznym Barrésa.

Maurice (właśc. Auguste-Maurice) Barrés (1862-1923) w latach młodo-
ści skłaniał się ku romantycznej formie nacjonalizmu, być może pod wpływem 
lektury romantyków niemieckich. W działalności publicznej zasłynął w czasie 
procesu Dreyfusa, opowiadając się, podobnie jak wymienieni wcześniej Déroulède 
i Drumont, przeciwko oskarżonemu. Myśl polityczna Barrésa wynika bardziej 
z przesłanek filozoficznych niż percepcji sytuacji społeczeństwa. Chodzi przede 
wszystkim o przezwyciężenie obecnego wcześniej w jego poglądach egocentry-
zmu, siegającego niemal inspiracji stirnerowskich. Z czasem egocentryzm ten 
urasta do rangi uwarunkowanego narodowo relatywizmu: każdy naród ma swoją 
prawdę, jeśli zatem jednostka nie chce zagubić swej tożsamości, musi prawdzie 
własnego narodu się podporządkować. Inaczej stanie się częścią zgromadze-

61  Drumont Édouard, La fin d’un monde. Étude psychologique et sociale, Savine, Paris 1889.
62  Idem, La dernière bataille. Nouvelle etude psychologique et sociale, Savine, Paris 1900, 
s. 140 nn.
63  Bartyzel  Jacek, „Umierać, ale powoli”…, s. 452.
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nia „wykorzenionych” (les déracinés)64. W ten sposób zasada indywidualizmu 
zamienia się w zasadę kolektywną – ten, kto sądzi, że jest wyłącznym kowalem 
swego losu kształtowanego tylko przez osobistą racjonalność, nieuchronnie 
zmierza do katastrofy. Aby więc ustrzec się przed tego rodzaju dezintegracją, 
konieczne jest głębokie zrozumienie specyfiki swego narodu i regionu. Temu 
celowi slużyć powinna edukacja rozwijająca się od najniższego do najwyższego 
poziomu w regionach65. 

Nacjonalizm Barrésa łączy się zdecy-
dowanie z socjalizmem, ale nie w sensie 
lewicowym czy liberalnym, jest raczej 
rodzajem narodowego solidaryzmu, któ-
ry wiąże się z inicjatywami podjętymi 
przez Bismarcka czy ustawodawców bry-
tyjskich, pozostających pod wpływem 
rosnącej roli związków zawodowych66. 
Również w tym wypadku mamy do czy-
nienia z pewnego rodzaju korporacjoni-
zmem, ideą odtworzenia dawnej Francji 
poprzez socjalizm, podniesienie moralne 
i materialne najliczniejszej części naro-
du. Co uderzające, socjalizm jest w tym 
wypadku rozwiązaniem lepszym niż po-
rządek liberalny, kojarzący się Barrésowi 
z małostkowym antyklerykalizmem67. 
Stanowi to główne podłoże zamieszania, 
jakie koncepcja ta wprowadza w rozu-
mienie pojęć prawicy, lewicy czy konser-
watyzmu, w tym bowiem wypadku mamy 
do czynienia z całkowitą dekonstruk-
cją podstawowych ich znaczeń. Wola 
oparcia się na wspólnej własności i na 
demokracji wyrażanej w głosowaniu powszechnym jest tu konserwatyzmem, 
natomiast tradycyjna gospodarka wolnorynkowa i bezwzględne przestrzeganie  

64  Zob. Barrés Maurice, Les Déracinés, French and European Publication Inc., Sant-Amand-
-Montrond 1988, s. 84. Por. Barut  Arkadiusz, Podmiot skontekstualizowany, wspólnota tra-
dycjonalistyczna, naród etniczny. Nacjonalizm Maurice’a Barrésa jako konserwatywna krytyka 
filozofii świadomości, [w:] Nacjonalizm a konserwatyzm i monarchizm. Action Française i jej 
promieniowanie, s. 63.
65  Barrés Maurice, Leurs figures, LIBRAIRIE PLON, Paris 1932, s. 98 nn.
66  Zob. idem, Étude pour la protection des ouvriers français, Grande Imprimerie Parisienne, 
Paris 1893, s. 15 nn.
67  Por. Bartyzel  Jacek, „Umierać, ale powoli”…, s. 470-471.

Maurice Barrés
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prawa własności, połączone z ograniczonym cenzusem majątkowym parlamen-
taryzmem – rewolucją. W 1789 roku monarcha i funkcjonariusze ancien régime’u, 
poznawszy te poglądy, mogliby się poczuć jak po drugiej stronie lustra. Socjalizm 
w tej doktrynie nie ma jednak wartości autotelicznej i uniwersalnej, dotyczy 
bowiem rzeczywistości nieistniejącej w roku rewolucji – rzeczywistości narodu, 
który przez sto lat zdążył już dojrzeć do samoświadomości.

La Nation Barrésa, co zresztą logicznie wynika z konstrukcji jego doktryny, 
miała charakter irracjonalny i stanowiła zjawisko w pełni naturalne, na które 
jednostki nie mają zasadniczego wpływu i z czym nie powinny walczyć, jeśli nie 
chcą narazić się na autodestrukcję. Każdy naród jest zatem genetycznie inny, je-
dyny w swoim rodzaju. Co ciekawe i brzemienne w skutkach dla innych (chociaż 
rzadkich) przypadków nacjonalizmu w późniejszym okresie, Barrés nie sądzi, że 
naturalna etniczność oznacza homogeniczność. Naród stanowi bowiem zespo-
lenie nie tyle jednostek podobnych, ile połączonych poczuciem solidarności – to 
poczucie wspólnoty żołnierzy pochodzących z różnych regionów68.

W powyższym poglądzie przebija specyficzna misja nacjonalizmu Barrésa: 
chodzi w niej o koncyliację, pogodzenie wszystkich wartości narodu. To właśnie 
dlatego myśliciel broni tradycji katolickiej, powołując się na fakt, że jest ona 
organicznie zespolona z francuskością. Nie chodzi jednak tylko o obronę religii, 
lecz wszystkiego, co tworzy naród: „Kocham biednych i bogatych, księży i wro-
gów księży (…). Klerykał, antyklerykał, radykał, konserwatysta, monarchista, 
republikanin, są to imiona żołnierzy Francji. Francuz to nazwisko całej tej rodziny, 
która o tej godzinie walczy we wsi Douaumont i wokół jej umocnień”69. Walka 
o zachowanie tradycji, także katolickiej, jest zatem u Barrésa mocno podkreślona, 
ale, tak czy owak, podporządkowana zasadzie bardziej fundamentalnej: orga-
nicznej całości narodu. Doktryna Barrésa okazała się zatem kolejną hipostazą 
konserwatywnego nacjonalizmu ze szczególnym rozumieniem konserwatywno-
ści. Skoro zaś myśl polityczna potrafiła dojrzeć do świadomości stanu idei tak 
poważnie przetransformowanego, nadszedł czas, aby mogła ona poddać samą tę 
transformację, a nade wszystko początki owego procesu, elementarnej analizie 
pojęciowej. Zawdzięczamy ją niektórym historykom epoki Barrésa, w szczególno-
ści zaś Augustinowi Cochinowi, którego myśl wyrasta z refleksji nad egzystencją 
wspólnoty okradzionej z tożsamości przez pewną siłę o niejasnym pochodzeniu.

68  Zob. Barrés Maurice, Les diverses familles spirituelles de la France, Émile-Paul, Paris 1917, 
s. 9 nn.
69  Apel Do wszystkich synów Francji, „La Depeche” 1916, 3 III, cyt za: Bartyzel  Jacek, „Umie-
rać, ale powoli”…, s. 464.
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Idea dwóch narodów w jednej masie społecznej została już dość niejasno 
wyeksplikowana przez Görresa w szczytowej fazie rozwoju niemieckiego roman-
tyzmu, jednak Francja epoki modernizmu miała większe szanse i lepszą intuicję 
narodowego sporu, aby dokonać precyzyjnej analizy procesów, z którymi miało 
do czynienia starsze pokolenie burzycieli dawnego porządku. Twórcą takiej ana-
lizy jest Augustin Cochin (1876-1916), francuski historyk i potomek rodziny od 
pokoleń kultywującej tradycje konserwatywnego katolickiego antyliberalizmu. 
Głównym tematem książek badacza jest rewolucja francuska, którą interpretuje 
w sposób wyjątkowo przenikliwy, proponując schematy myślowe wnoszące trwały 
wkład w studia nad historycznymi pro-
cesami nowożytności. Większość prac 
Cochina ukazała się pośmiertnie. Autor, 
wcielony do armii francuskiej podczas 
pierwszej wojny światowej, był czte-
rokrotnie ranny, zawsze jednak prosił 
o przywrócenie do jednostki bojowej. 
Zginął na polu walki, a publikacją jego 
dzieł zajął się współpracownik Charles 
Charpentier.

Zasługi Cochina, inaczej niż w oma-
wianych poprzednio przypadkach, pole-
gają nie tyle na oryginalności jego dok-
tryny (takowej bowiem jako człowiek 
nauki starał się osobiście nie formu-
łować), ile na dokonaniach metodolo-
gicznych, na dogłębności analizy i pasji 
zrozumienia procesów społecznych, 
które doprowadziły do rewolucji. Jego 
wysiłek można porównać do krytycz-
nego spojrzenia Tocqueville’a na histo-
rię przedrewolucyjnej Francji, chociaż 
w swych dociekaniach nie sięga w aż tak odległe czasy. 

Stosowana przez Cochina metodologia zawdzięcza bardzo wiele wcześniejszym 
dociekaniom Hippolyte’a Taine’a, które ten zawarł w swej książce o pochodzeniu 
współczesnej mu Francji70. Tym, co uderza w dziele Taine’a, jest oryginalne ujęcie 
mentalności funkcjonariuszy rewolucji, porównanych do purytanów z czasów 
Cromwella i rewolucji brytyjskiej. Cochin pozostawał pod wrażeniem wnikli-
wości Taine’a, a przede wszystkim jego przywiązania do wymowy ogromnej 

70  Taine Hippolyte, Les origins de la France contemporaine, Hachette, Paris 1885.

Augustin Cochin
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ilości materiałów archiwalnych. Przy tym jednak, w opinii Cochina, posiadł 
umiejętność całościowego spojrzenia na rewolucję jako na proces przyczynowo-
-skutkowy. W szczególności imponowały Cochinowi Tainowskie „socjologia 
jakobinizmu” i analiza „mistyki ludu” jako kluczowe drogi do reinterpretacji 
wydarzeń rewolucyjnych71.

Cochin wskazuje zatem, że w wieku rewolucji doszło do przedziwnego zjawi-
ska społecznego: powstania towarzystw filozoficznych. To „towarzystwa myśli” 
(les sociétés de pensée), którym poświęca mniej lub bardziej bezpośrednio swe 
główne książki o rewolucji. Zasadniczy cel tych związków miał charakter stricte 
intelektualny: nie chodziło w nich o żadne funkcje praktyczne, lecz wyłącznie 
o dyskusję, głosowania i rozpowszechnianie opinii. O ile większość społeczeństwa 
albo rodzi się już w pewnych wspólnotach, takich jak rodziny, wsie czy narody, 
albo tworzy je w określonych celach (związki, szkoły, jednostki wojskowe), o tyle 
oświeceniowe towarzystwa zajmowały się wyłącznie kształtowaniem opinii, 
a mechanizm tego kształtowania doprowadził do praktyki opinii uśrednionej, 
utożsamianej z opinią publiczną.

Nie działo się tak zresztą bez powodu: arystokracja biorąca udział w towa-
rzystwach została wszak uwolniona przez Ludwika XIV od zobowiązań, także 
podatkowych. W rezultacie doszło do niebezpiecznego, prowadzacego do rozru-
chów rozdźwięku: o ile reszta społeczeństwa musiała znosić większe obciążenia, 
o tyle arystokracja jako stan próżniaczy mogła zająć się wyłącznie myślą. Salon 
dyskusyjny wkrótce ustąpił pola zjawisku les philosophes. W niedługim czasie szy-
derstwo zastąpiło jednak zabawę, a polityka – przyjemności. Powstało przedziwne 
towarzystwo kanapowych mężów stanu, które mogło koncentrować się poważnie 
na bieżących wydarzeniach, nie ponosząc przy tym żadnej odpowiedzialności72.

Powstała w ten sposób Republika Pism prawdopodobnie stanowila kom-
pensację niemożności uczestnictwa w rzeczywistym życiu politycznym. Les 
philosophes stworzyli idealną republikę, w której istniały ich konstytucja, lud, 
urzędy, godności i bitwy, swoiste Małe Państwo, niemal dokładne odzwierciedle-
nie Wielkiego, z jedną wszakże różnicą – było to państwo nieistniejące, nie dało 
się zatem na nim uczyć rozwiązywania realnych problemów. W analogii do tego 
Małego Państwa wprowadza Cochin swój (aczkolwiek wynikający z inspiracji 
w postaci prac Taine’a) fundamentalny termin – le Petit Peuple (Mały Lud), który 
stanowi sobowtóra, iluzoryczny odpowiednik ludu rzeczywistego. Rewolucyjne 
rządy ustanawiają w ten sposób osobiste panowanie bóstwa – narodu (la Nation), 
naród ten jest jednak rozumiany specyficznie. Nie chodzi bowiem o naród realnie 
egzystujący, o ile w ogóle można było wówczas mówić o samoświadomym naro-
dzie. Rolę prawdziwej społeczności przejmuje wytwór wyobrażeń przywódców 

71  Cochin Augustin, Les sociétés de pensée et la revolution. Études d’histoire révolutionnaire, 
LIBRAIRIE PLON, Paris 1921, s. 95 nn.
72  Idem, La revolution et la libre-pensée, LIBRAIRIE PLON, Paris 1924, s. 8 nn.

Diec.indb   54 2018-08-15   16:59:19



551.6. Dzieło Augustina Cochina

rewolucji, wola narodu utożsamiona zostaje z opinią panującą wśród teoretyków. 
Analogicznie tworzy się ludowa moralność. Odtąd nieistotne jest już, czy czyn 
jest dobry czy zły. Powstaje nowe kryterium różnicujące – czy postępki są rewo-
lucyjne czy nie, czy odpowiadają woli rewolucyjnego boga73. 

W zasadzie zatem interpretacja Cochina zmierza do wniosku, że społeczeń-
stwo rewolucyjne stanowi swego rodzaju teokrację, oficjalnie zatwierdzoną de-
kretem Konwentu (z 10 marca 1793 roku), który de facto wprowadzał kult Woli 
Powszechnej w imię powszechnego dobra74. Problem stanowiła jedynie realna 
publika, która niestety nie była wystarczająco „oświecona”, aby pojąć właściwy 
sens tego dobra. W dziełach Cochina les philosophes byli więc „wykorzenionymi 
intelektualistami”, którzy odrzucali jako przesądy i uprzedzenia rdzenne wie-
rzenia i praktyki otaczającej ich ludności. Zwrócmy uwagę, że Cochin przez takie 
rozumienie dziedzictwa encyklopedystów i twórców rewolucji odwołuje się do 
terminu Barrésa, dając w ten sposób do zrozumienia, że wpisuje się w tradycję 
tych, którzy poszukują narodowej autentyczności, czyli życia w jego realnym 
kształcie zagubionym przez dialektykę politycznych ideologii, przybierających 
w ostatecznym rozrachunku kształty groźne i niszczące żywą tkankę społeczną.

Groza rewolucji nie wynika jednak ze spisku, jak interpretowało wydarzenia 
rewolucyjne wielu konserwatystów. Cochin jest świadomy, że wszystkie reżimy 
społeczne mają swoje obsesje, wiodące hasła aksjologiczne, niekoniecznie po-
siadające racjonalne uzasadnienie. Tak jak obsesją ancien régime’u było „uświę-
cone prawo”, tak dla społeczności demokratycznej stała się nią obrona przed 
naruszeniem własnych praw lub przed zagrożeniem zewnętrznym. Opresywne 
działania władzy rewolucyjnej zawsze ukazywane są jako akt samoobrony. Swo-
ista logika rewolucji, wojującej demokracji, uczyniła z tej ostatniej broniącą się 
twierdzę w stopniu większym niż dawny ustrój. Historyk nie rozgrzesza go, lecz 
podobnie jak Tocqueville wskazuje, że przez jego błędy doszło do systemowego 
budzenia się demonów75.

Mały naród stanowi zatem w koncepcji Cochina swoisty analogon wysubli-
mowanego narodu Görresa, ale w postaci odwróconej. Ten ostatni prezentował 
generalnie idealistyczną wizję narodu, opierającą się na opozycji Volk jako masy, 
która nie prezentuje wyższych przymiotów, oraz Volk jako ludzi wielkich, praw-
dziwie oddanych ojczyźnie i zmierzających ku realizacji powołania ich państwa. 
W tekście Görresa ów żyjący na łonie ogólnej masy zespół jest narodem w bar-
dziej właściwym tego słowa znaczeniu. Określając to nieco kolokwialnie, Görres 
zasadniczo odróżnia „prawdziwych” – czy „właściwych” – Niemców od Niemców 
„zwyczajnych”. Dla tych ostatnich duchowa elita stanowi wzór, który należy z po-
dziwem naśladować. Cochin nie rezygnuje z tej opozycji, sięgającej korzeniami 

73  Idem, Les sociétés de pensée et la revolution…, s. 73 nn.
74  Convention, „Moniteur” 1793, 10 III.
75  Cochin Augustin, Les sociétés de pensée et la revolution…, s. 107 nn.

Diec.indb   55 2018-08-15   16:59:19



56 1. Spadkobierca umarłych autorytetów. Naród jako suweren nowej generacji

romantycznego oraz idealistycznego konserwatyzmu, ale nadaje jej inny sens. 
W tym przypadku prawda nie jest w posiadaniu elity, ta bowiem stanowi elitę 
fałszywą, która sama siebie mianowała narodem. 

Jak trafnie zauważa F. Roger Devlin, krytyczny punkt argumentacji Cochina 
stanowi wskazanie w rewolucyjnej logice praktycznej identyfikacji „woli po-
wszechnej” z konformizmem wobec zasad. Wola powszechna w tym rozumieniu 
istnieje tylko wirtualnie – w świadomości „wolnych ludzi”, „patriotów”. Jest zatem 
ideą pewnego legitymizowanego ludu, analogiczną do idei legitymizowanego 
księcia. Lud dla doktrynerów nowego reżimu okazał się więc bytem idealnym76.

Zasługi Cochina dla objawienia jakobińskiej „mitologii ludu”, co słusznie pod-
kreśli François Furet, są ogromne, pokaże on bowiem, jak można uczynić wolę 
ludu zasadą legitymizacji władzy, jednocześnie w najmniejszym stopniu tego 
ludu do realnej władzy nie dopuszczając. Koncepcja Cochina posiada wszakże 
oczywiste ograniczenia: o ile opisana logika trafnie charakteryzuje rewolucję 
rządzoną duchem jakobinizmu, o tyle nie potrafi już wyjaśnić wydarzeń po 
przewrocie termidoriańskim. Jakobinizm opierał się wyłącznie na legitymizacji, 
po zgilotynowaniu Robespierre’a istniała już tylko legalność77. W odniesieniu 
do wydarzeń poprzedzających przewrót analiza Cochina jest jednak bezcenna, 
pokazuje bowiem fenomen elity podszywającej się pod wielką la Nation.

W Studium historii Arnolda Toynbee’ego elita w pozytywnym znaczeniu na-
zwana zostałaby „twórczą mniejszością” (creative minority), a w negatywnym – 
„mniejszością dominującą” (dominating minority)78. U Cochina z kolei mamy do 
czynienia z jeszcze innym przypadkiem: mniejszość rzeczywiście inspiruje wielki 
naród, ale inspiracje te nie są zgodne z jego duchem i, co gorsza, raczej nie leżą 
w jego interesie. Tym samym mamy do czynienia z dekonstrukcją propozycji Gör-
resa – narodem prawdziwszym, właściwym, jest le Grand Peuple, to on powinien 
stanowić cel służebnych działań elit. 

Francuska myśl polityczna zatem dokonała z czasem reinterpretacji pojęcia 
ludu, który w procesie transformacji stał się nie tylko narodem samoświadomym, 
ale także przechowującym konstruktywne wartości. Synteza zasady narodowo-
ści i aksjologicznej skarbnicy najbardziej chyba wyraziście odzwierciedliła się 
w ideologii Action Française.

76  Devlin F. Roger, From Salon to Guillotine. Selections From Augustin Cochin, „The Occidental 
Quarterly” Vol. 8, 2008, No. 2, s. 74.
77  Furet  François, Prawdziwy koniec rewolucji francuskiej, tłum. Barbara Janicka, „Znak”, 
Kraków 1994, s. 89.
78  Toynbee Arnold, Studium historii. Skrót dokonany przez D.C. Somervella, tłum. Józef Ma-
rzęcki, PIW, Warszawa 2000, s. 327 nn.
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1.7. Maurras i jego Action ku narodowemu zachowawstwu

Charles Maurras (1868-1952) był postacią pod wieloma względami para-
doksalną. Urodzony w rodzinie katolickiej, utracił jednak wiarę pod wpływem 
tragedii związanej z postępującą głuchotą, ale jako zdecydowany ateista stał się 
jednocześnie zagorzałym antyrewolucjonistą i monarchistą, a nawet zwolenni-
kiem katolickiej monarchii. Skoro tak zaskakujące zestawienie okazało się faktem, 
nie bez racji można zadać pytanie o „transcendentalne” warunki zaistnienia tego 
zjawiska. Ponieważ myśl polityczna Maurrasa i znaczenie Action Française po-
siadają już bogatą literaturę, także w Polsce79, ograniczymy się do zaznaczenia 
zaledwie kilku aspektów istotnych dla zrozumienia tego fenomenu.

Sama Akcja Francuska, dla której Maurras stanowił spiritus movens, założona 
została 8 kwietnia 1898 roku jako Comité d`Action Française przez Henriego 
Vaugeois (notabene również ateistę, a jednocześnie admiratora francuskiej 
kultury katolickiej) i Maurice’a Pujo. Jej powstanie stanowi tylko jedną z wielu 
„patriotycznych” inicjatyw związanych ze sprawą Dreyfusa. Maurras, przystępu-
jąc do niej, z czasem nadawał Akcji coraz bardziej monarchistyczny charakter, 
ale jednocześnie dokonywał się inny proces, który miał sfinalizować dzieło 
zapoczątkowane przez Barrésa. Istotę tej przemiany stanowi przejście Akcji 
na stanowisko bardziej nacjonalistyczne, a znaczenie tej transformacji trafnie 
syntezuje Adam Wielomski:

Do epoki Maurrasa nacjonalistami we Francji byli zawsze jakobini, rewolucjoniści. 
Emigranci-kontrrewolucjoniści powtarzali słynną formułę où sont les lys, là est la Patrie 
(gdzie są lilie Burbonów, tam jest Ojczyzna). Maurras czyni z nacjonalizmu doktrynę 
kontrrewolucyjną. I czyni to tak skutecznie, że trudno sobie dziś francuski nacjonalizm 
wyobrazić jako ruch lewicowy, a i sama lewica francuska tak uległa temu obrazowi, 
że mamy problem, aby jako nacjonalistyczną ją sobie nawet pomyśleć. Dlaczego na-
cjonalista Maurras stał się kontrrewolucjonistą? Gdyż jest nacjonalistą, a Republika 
była kosmopolityczna, rozrywana przez partie polityczne, partykularne interesy, 
rządzona przez Żydów, masonów, meteków, protestantów czyli nie-Francuzów80.

Wielomski nie bez racji twierdzi, że stanowisko to może wynikać z faktu 
utraty przez Francję mocarstwowej pozycji w obliczu rodzenia się nowych geo-
politycznych gigantów81. Ogólnie rzecz ujmując, koncepcja Maurrasa posiada dość 

79  W Polsce najważniejsze prace, w których kwestia ta została szczegółowo omówiona, to 
wspomniane już: Bartyzel  Jacek, „Umierać, ale powoli”…, s. 489-708, 859-906; Nacjonalizm 
a konserwatyzm i monarchizm. Action Française i jej promieniowanie; Bartyzel  Jacek, Action 
Française 1944-2000. Działalność i doktryna, [w:] Konserwatyzm. Historia i współczesność, pod 
red. Stefana Stępnia, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003, s. 113-128.
80  Wielomski  Adam, Konserwatyzm. Główne idee, nurty i postacie, Fijorr Pulishing Company, 
Warszawa 2007, s. 295-296.
81  Ibidem, s. 296 nn.
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pragmatyczne podłoże, zakłada bowiem, że parlamentaryzm jest nieskuteczny 
poprzez znaczne straty energii i uwagi poświęconej wewnętrznej rywalizacji 
międzypartyjnej. Stąd też zasada monarchiczna gwarantuje znacznie większą 
stabilność państwa i lepsze możliwości prowadzenia skutecznej polityki, szcze-
gólnie zagranicznej82.

Tak czy owak, istotą zabiegów Maurrasa i Akcji Francuskiej było mimo wszyst-
ko bardziej dobro narodu niż zasada monarchiczna jako taka. Maurras nieodległy 
był również od krytyki stanu wykorzenienia, którego zgubny wpływ tak mocno 
akcentowali jego poprzednicy: Drumont, Barrés i Cochin. Francja upadła na skutek 
odrzucenia monarchii, co wynikało z działalności meteków, czyli ludzi będących 
w ciągłym ruchu, w dużej mierze Żydów, ale i europejskich nomadów. Argument 
ten na pierwszy rzut oka wydaje się absurdalny, trudno bowiem przypisywać dzieło 
rewolucji obcokrajowcom. Sąsiedzi Francji starali się raczej zdusić rewolucję, o czym 
najlepiej świadczy polityka Prus. Trzeba jednak pamiętać, że w „towarzystwach 
myśli” liczba kosmopolitycznych arystokratów była znaczna. Najbardziej kontro-
wersyjni, skrajnie ateistyczni encyklopedyści – Claude-Adrien Helvétius i Paul-Thiry 
d’Holbach – byli przecież z pochodzenia Niemcami, którzy jednak już wtedy nie 
mieliby czego szukać w kręgach intelektualnych po wschodniej stronie Renu. 

Nomada w pismach Maurrasa nie mógł odczuwać związku z Francją, zatem 
podstawą społeczeństwa powinno pozostać tradycjonalistyczne chłopstwo. 
Generalnie ideologia Action Française preferowała powrót do społeczeństwa 
stanowego, zakorzenionego w swych regionach i sposobie życia wspólnotowe-
go83. Krytykowała rzeczywistość industrialną – państwa wędrowców za chle-
bem, owładniętych wyłącznie chęcią zarobku, bez jakiegokolwiek zakorzenienia 
i solidarności społecznej. W tym świetle katolicyzm, a więc wzorzec życia śred-
niowiecznej Francji, stanowił gwarancję stabilności i zaangażowania w dobro 
wspólne. Stanowił podporę narodowej więzi. Wiara nie była tu najważniejsza, 
albowiem przedmiotem prawdziwej wiary Maurrasa nie był już Bóg, ale naród 
i jego odwieczne prawa. W taki też sposób możliwy jest fenomen „katolickiego 
ateisty”, który wyznaje tak bardzo charakterystyczny dla współczesnej prawicy 
synkretyzm idei komponujących się dla niej w harmonijną całość: „Wszystkie na-
sze ulubione idee, ład, tradycja, dyscyplina, hierarchia, autorytet, ciągłość, jedność, 
praca, rodzina, korporacja, decentralizacja, autonomia, organizacja robotnicza, są 
zachowywane, doskonalone przez katolicyzm”84.

Tym jednak, do czego doktryna ta zmierzała naprawdę, była wartość inna, 
nazywana przez Maurrasa „nacjonalizmem integralnym”, który myśliciel utożsa-

82  Maurras  Charles, La blessure intérieure, Nouvelle Librairie Nationale, Paris 1918, s. 298.
83  Por. Skarzyński  Ryszard, Konserwatyzm. Zarys dziejów filozofii politycznej, Wydawnictwo 
Naukowe Scholar, Warszawa 1998, s. 212.
84  Maurras  Charles, Credo, tłum. Jacek Bartyzel , [w:] Nacjonalizm a konserwatyzm i mo-
narchizm. Action Française i jej promieniowanie, s. 53.
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mia także z rojalizmem. Katolicyzm, rojalizm oraz nacjonalizm stanowiły zatem 
dla Akcji Francuskiej wyrażenia synonimiczne. W świetle faktu, że nacjonalizm 
przeszedł jako doktrynalny wzór tak fundamentalną ewolucję, współczesny ba-
dacz jego dojrzałych form mógł pozwolić sobie na reinterpretację tego pojęcia, 
która prowadzi do terminologicznego rozróżnienia pomiędzy nacjonalizmem 
a pierwotną, prymitywną, a przez to istotowo odmienną postacią tej doktryny, 
czyli nacjonalitaryzmem:

Nacjonalizm różnią (…) od nacjonalitaryzmu fundamentalne zasady ideowo-ustrojowe; 
nacjonalista nie uznaje zasady „suwerenności narodu”, ponieważ nie jest on egalita-
rystą, a naród nie stanowi dla niego ani masy, ani sumy jednostek aktualnie żyjącego 
(i głosującego w wyborach) pokolenia. Nacjonalista „integralny”, jak Maurras, będzie 
stale podkreślał, że „zło (…) idei nacjonalitarnej nie pochodzi z nacjonalizmu, lecz 
z wszczepienia narodom idei równości” (…). Ustrojowo, zasada nacjonalistyczna nie 
jest narodowościowa i demokratyczna, tylko państwowa i najczęściej monarchiczna, 
albo przynajmniej (jak u Barresa) autorytarna i elitarystyczna. Dla nacjonalizmu 
suwerenem nie jest naród, tylko państwo personifikowane przez „szefa”, toteż naród 
jest w nim pojmowany „jako odpowiednik państwa, czy to dlatego, że przedstawia 
państwo, co znikło, lub państwo istniejące, lub wreszcie dąży do stworzenia państwa 
w przyszłości” (…).

W doktrynie nacjonalizmu naród nie jest, i nie może być, suwerenem także dlatego, 
że stanowi on wspólnotę wielopokoleniową, obejmującą – oprócz żyjących – generacje 
już minione i te, które dopiero się narodzą; głosów przodków i nienarodzonych jeszcze 
potomków nie można „zliczyć”, lecz należy je „zważyć”. Dla nacjonalisty naród jest 
dziedzictwem historii, którego nie wolno roztrwonić, i „wspólnotą przeznaczenia”; 
dziedzictwo to winno być kontynuowane i przekazane (tradere) dalej: w słynnym 
adagium Barresa naród to „wspólne posiadanie starożytnego cmentarza i pragnienie 
zachowania go niepodzielnym”. Nacjonalizm jest zatem z istoty zachowawczy, czyli 
tradycjonalistyczny, zaś tym, na którym spoczywa główny ciężar „przekazania”, jest 
suwerenny traductor i „zachowawca” (conservator) narodu85.

Nawet jednak jeśli przyjmiemy ową apologię nacjonalizmu, nie unikniemy 
konstatacji, że naród pozostanie w nim racją nadrzędną i tak, a jego absolutyzacja 
przez Maurrasa doprowadzi z czasem do postulatów skrajnych, które z katoli-
cyzmem mają tylko luźny związek. Przykładem może być treść manifestu Akcji 
z marca 1923 roku:

REPUBLIKA JEST ZŁEM.
Republika to rządy Żydów – Żydów zdrajców, (…) jak Dreyfus, Żydów złodziei jak 
baron Jacques de Reinach, Żydów demoralizatorów ludu i prześladowców religii 
katolickiej, jak żydowski wynalazca ustawy rozwodowej (…).

85  Bartyzel  Jacek, Nacjonalitaryzm, [on-line:] http://haggard.w.interia.pl/nacjonalitaryzm.
html (27.02.2012).
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OBALIĆ REPUBLIKĘ!86

Losy Maurrasa i jego środowiska to zasadniczo historia tragiczna ze wzglę-
du na rozziew pomiędzy dążeniami a ich konsekwencjami. Opowiadając się za 
powrotem do wspólnot wiejskich i krytykując społeczeństwo industrialne jako 
destrukcyjne dla ducha narodowego, religii i całej cywilizacji, Maurras zapomi-
nał, że ukształtowanie Francji w ten sposób naraża ją na nieuchronną klęskę 
w konfrontacji z innymi narodami, których wzmocnienia tak bardzo się obawiał.

Zwolennik „katolicyzmu integralnego” i łączności z Rzymem został ekskomu-
nikowany w 1926 roku przez bynajmniej nie „postępowego” Piusa XI. Krytyczny 
stosunek do Żydów i ich roli w państwie, a także do republiki doprowadził Maur-
rasa do kontrowersyjnych kroków politycznych: pogróżki wobec legitymującego 
się żydowskim pochodzeniem premiera Léona Bluma zakończyły się aresztowa-
niem Maurrasa i delegalizacją Akcji Francuskiej. Jakby tego było mało, Maurras 
w okresie wojny odszedł od poparcia dla generała de Gaulle’a i zaczął pozytywnie 
wypowiadać się na temat możliwości odrodzenia Francji pod przewodnictwem 
rządu Vichy w ramach idei rewolucji narodowej87. 

Na pierwszy rzut oka trudno dociec, jak Maurras godził swój nacjonalizm 
z realiami kolaboracji Pétaina z niemieckimi nazistami, których ani z monar-
chią, ani z katolicyzmem, ani z przyjaznym stosunkiem do narodu francuskiego 
i jego roli w Europie z pewnością nie można było kojarzyć. Jeszcze w okresie 
przedwojennym dokonywał na łamach swego pisma („Action Française”) krytyki 
konserwatystów, którzy z sympatią wypowiadali się o nazizmie88. Rząd Vichy 
gwarantował wszakże odwołanie do idei narodowej, odejście od republikańskiego 
partyjniactwa i załatwienie „problemu żydowskiego”. Mimo pewnego uwikłania 
w kontekst kolaboracji Maurras miał nadzieję na uniknięcie zdominowania ducha 
Francji przez Niemcy, co nawet groziło przywódcy Action Française aresztowa-
niem. Ostatecznie jednak i tak nie uniknął procesu karnego: po klęsce okupan-
tów został skazany na dożywocie; przed śmiercią, która nastąpiła w 1952 roku, 
powrócił na łono Kościoła.

Jeśli jednak rozważamy uwikłanie w nazizm i jego rozliczne konotacje histo-
ryczne, nie możemy przeoczyć faktu, że droga doń była samodzielną inicjatywą 
niemiecką, i to w warunkach dla narodu bynajmniej nie traumatycznych.

86  Maurras  Charles, Credo, s. 54.
87  Idee odrodzenia w warunkach trudnego wyzwania historycznego zawiera jego dzieło: 
idem, La seule France. Chronique des jours d’épreuve, Lardanchet, Lyon 1941.
88  Zob. „Action Française” 1938, 23 III.
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Powstanie zjednoczonego i socjalnego państwa niemieckiego nie skutkowało 
bynajmniej zanikiem idei spontanicznego i organicznego Volk. Przeciwnie, miała 
ona przed sobą wielką przyszłość – nacjonalizm niemiecki zaczął bowiem rozwi-
jać się w sposób niekontrolowany, niekoniecznie zgodnie z intencjami żelaznego 
kanclerza. Co istotne, idee nacjonalistyczne zaczęły przyjmować często odcień 
konserwatywny, co mogło powodować problemy z ich klasyfikacją. Problem 
ten dotyczył z jednej strony pewnych wybitnych, choć niekiedy bardzo kontro-
wersyjnych osobowości, z drugiej zaś całych kierunków o mniej lub bardziej 
jednolitym charakterze.

Spośród znaczących indywidualności, które jako swoiste samorodki przecie-
rały w Niemczech szlaki ku konserwatywnemu nacjonalizmowi już po wygaś-
nięciu tendencji romantycznych, warto wymienić przede wszystkim Paula de 
Lagarde’a (1827-1891) oraz Juliusa Langbehna (1851-1907). 

De Lagarde (właśc. Paul Anton Bötticher) był znaczącym orientalistą, a także 
znawcą kultur europejskich. Sporo uwagi poświęcił biblistyce i patrystyce, jed-
nak bardziej interesowały go urządzenia polityczne wewnątrz jego własnego 
kraju. Należał do pruskiej Partii Konserwatywnej, jednak jego pomysły dalece 
wykraczały poza profil tej partii. 

Głównym rezerwuarem myśli politycznej Paula de Lagarde’a pozostają jego 
artykuły zawarte w wydawanym przezeń w latach 1878-1881 piśmie „Deutsche 
Schriften”. Oscylują one wokół wielu zagadnień, spośród których na plan pierw-
szy wybijają się dwa. Pierwszym była idea powstania niemieckiego Kościoła 
narodowego, czy wręcz narodowej religii mającej swe korzenie w germańskich 
instynktach i rytuałach. Koncepcja ta, jak się wydaje, wynikała nie tylko z pobu-
dek nacjonalistycznych, ale miała podłoże w niezadowoleniu, jakie wzbudzały 
w myślicielu tradycyjne związki wyznaniowe89. Drugi filar ideologii delagardy-
zmu stanowił skrajny antysemityzm. To właśnie de Lagarde był pomysłodawcą 
osiedlenia Żydów na Madagaskarze90. Antysemityzm de Lagarde’a nie był jednak 
zjawiskiem autonomicznym w jego myśli, lecz wpisuje się w szerszą panoramę 
ksenofobii, wykluczającej istnienie w niemieckiej cywilizacji jakiegokolwiek 
elementu obcego, szczególnie tak wpływowego jak Żydzi. 

Radykalizm nacjonalistyczny wydawcy „Deutsche Schriften” prowadził go do 
poszukiwań drogi wiodącej ku realizacji idei etnicznej i kulturowej czystości. Od-
nalazł ją w skrajnym konserwatyzmie o charakterze retrospektywnym, albowiem, 
jak trafnie wskazuje Ryszard Skarzyński, nie potrafił dostrzec we współczesnych 

89  Zob. Stern Fritz, The Politics of Cultural Despair. A Study in the Rise of the German Ideology, 
University of California Press, Berkeley 1961, Chap. 1: Paul de Lagarde and a Germanic Religion.
90  Zob. S ieg Ulrich, Deutschlands Prophet. Paul de Lagarde und die Ursprünge des Modern 
Antisemitismus, Carl Hanser, München 2007.
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mu Niemczech niczego, co zasługiwałoby na zachowanie. Zwracał się zatem ku 
rewitalizacji kultury czasów dawnego Świętego Cesarstwa i odrzuceniu hańby 
wieków, które minęły po jego upadku91. Nacjonalizm de Lagarde’a okazał się 
nacjonalizmem konserwatywnym w jego najskrajniejszej formie.

Langbehn, drugi z wyróżnionych indywidualistów tego okresu, nie bez racji 
uważany był za „autora jednej książki”, i to dość niespójnej pod względem wy-
wodu logicznego. Nigdy nie udało mu się zdobyć posady na uniwersytecie, co 
wynikało prawdopodobnie z jego mało zintegrowanej osobowości i badawczej 
niestaranności. Jego dzieło z 1890 roku, Rembrandt jako wychowawca wszystkich 
Niemców (Rembrandt als Erzieher von allen Deutschen)92, zdobyło jednak ogromną 
popularność i do końca roku kolejnego wznawiane było trzydzieści siedem razy. 
Praca ta zawiera druzgocącą krytykę niemal wszystkich aspektów ówczesnego 
życia Niemiec, takich jak materializm, liberalizm czy kultura masowa. Naród 
niemiecki, zdaniem Langbehna, znajdował się w jego czasach w stanie zapaści, 
a wyrażało się to daleko idącą dezintegracją wszystkich aspektów działalności 
intelektualnej, którym brak było wspólnego ducha. Wola ludu odchodzi od in-
dukcji, którą karmią naród przyrodnicy, wewnętrzny instynkt narodu zmierza 
ku syntezie. Syntezę tę rozumie Langbehn przede wszystkim jako zjednoczenie 
jednostki z narodem. Wzorem tej jedności były dawne, średniowieczne Niem-
cy, w których szlachta i chłopstwo stanowiły duchową jedność. Nie pogardzał 
także wymogiem czystości rasy, co prowadziło go, podobnie jak de Lagarde’a, 
do antysemityzmu, o nieco jednak bardziej wyważonym charakterze. Znacznie 
istotniejsza była w jego koncepcji konieczność transformacji nacji przyrodników 
w nację artystów. To Rembrandt stanowić miał najdoskonalszy wykwit „rasy 
południowoniemieckiej”.

Ostatecznie w swym opus magnum Langbehn wskazał Niemcom trzy fun-
damentalne cele: indywiduację narodowego ducha, jego konsolidację oraz mo-
numentalizację. Zadania te, co ciekawe, podjęli nie tyle kolejni indywidualiści, 
ile przedstawiciele pewnej powszechnej fali, która miała radykalnie zmienić 
oblicze ideologiczne Germanii kolejnych dziesięcioleci. W niemieckich kręgach 
badawczych XX wieku upowszechniło się określanie tej fali zbiorczym terminem 
konserwatywnej rewolucji. Jej wewnętrzna kategoryzacja nie jest kwestią łatwą, 
albowiem ideowy związek wszystkich podciąganych pod to określenie doktryn 
czy ideologii pozostaje dyskusyjny, chociaż odpowiada intuicji badaczy sytuowa-
nych po prawej stronie sceny politycznej. Uczeń Carla Schmitta Armin Mohler, 
klasyk nacjonalizmu i jeden z najlepszych znawców tego tematu, wymienia pięć 
podstawowych nurtów stanowiących fundament konserwatywnej rewolucji 
w Niemczech, wydaje się zatem, że zastosowanie jego kategoryzacji może być 

91  Skarzyński  Ryszard, op. cit., s. 203.
92  Langbehn Julius, Rembrandt als Erzieher von allen Deutschen, Duncker, Weimar 1922 
(pierwotnie wydana w roku 1890).
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przynajmniej punktem wyjścia do dalszych prób uszeregowania zjawisk poprze-
dzających pojawienie się narodowego socjalizmu93. 

Jednym z wymienionych nurtów jest ruch volkistowski (Völkische Bewe-
gung). To zbiorcza nazwa dla różnych ugrupowań powstających od lat siedemdzie-
siątych XIX stulecia, które odwołując się do pogańskich i ezoterycznych wierzeń, 
dążyły do odrodzenia germańskiej kultury w oparciu o jej ludowe, plemienne 
podstawy. To właśnie w tym kręgu idea „krwi i ziemi” (Blut und Boden) zyskała 
najpełniejsze odzwierciedlenie. 

Ruch volkistowski rozpatrywany może być z różnych punktów widzenia. Jed-
nym z jego fundamentalnych aspektów jest z pewnością projekt budowy nowej 
religii o charkterze narodowym. Generalnie rzecz biorąc, volkiści wychodzili od 
projektów specyficznej formy germańskiego chrześcijaństwa, aby ostatecznie 
stworzyć koncepcje neopogańskie, czy wręcz okultystyczne94. 

Ruch volkistowski czerpał także z założeń rasistowskich, w jego rozmaitych 
odmianach element ten występuje w różnym stopniu. Co zatem zrozumiałe, 
grupy te z natury rzeczy sprzeciwiały się wpływom obcoplemiennym, głównie 
romańskim i słowiańskim. Szczególny wymiar przybrały te tendencje na terenie 
Austrii, gdzie obecność Słowian, Węgrów, Rumunów i innych grup narodowoś-
ciowych mocno dawała się we znaki nacjonalistycznie nastawionym obywa-
telom niemieckojęzycznym. Jak zauważa George L. Mosse, w środowisku tym 
zaszła poważna reinterpretacja pojęcia Volk. Z pewnością nie był to jedynie lud 
rozumiany jako stan lub klasa. Volk stawał się wspólnotą obdarzoną kulturową 
specyfiką, bezcennym ziarnem germańskości, nową energią, powołaniem. Zjawi-
sko to mogło wynikać zarówno z uwarunkowań obiektywnych, takich jak późne 
i niepełne zjednoczenie (w kontekście oderwania niemieckojęzycznej ludności 
Austrii i pozostawania znacznej liczby Niemców w innych krajach europejskich, 
poza granicami Rzeszy), jak i z tradycji romantycznych95. 

Ruch volkistowski wywodzi się zatem z różnych źródeł. Nicholas Goodrick- 
-Clarke trafnie zauważa, że wbrew pozorom korzeni okultyzmu volkistowskiego 
nie należy poszukiwać w Niemczech, lecz raczej postrzegać go jako element szer-
szej „reakcji przeciw panującym koncepcjom materialistycznym, racjonalistycznym 
i pozytywistycznym, która pojawiła się w utylitarnych i przemysłowych kulturach 
Ameryki i Anglii”96. Moda na ezoterykę rozpowszechniona została między innymi 
przez rosyjską wizjonerkę Jelenę Pietrownę Bławatską (1831-1890), założyciel-
kę Towarzystwa Teozoficznego w Nowym Jorku. Jej koncepcje miały charakter 

93  Mohler  Armin, Die Konservative Revolution in Deutschland 1918-1932, Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, Darmstadt 1972, s. 130-138, 165 nn.
94  Zagadnienie omawia książka teologa zaangażowanego w neoreligijny projekt: Lother 
Helmut, Neugermanische Religion und Christentum, Bertelsmann, Gütersloh 1934.
95  Mosse George L., The Crisis of German Ideology, Grosset & Dunlap, New York 1964, s. 1 nn.
96  Goodrick-Clarke Nicholas, Okultystyczne źródła nazizmu. Tajemne kulty aryjskie i ich 
wpływ na ideologię nazistowską, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2010, s. 32.
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skrajnie eklektyczny. Opus magnum Bławatskiej, Doktryna tajemna, łączyło 
elementy hinduistyczne (w tym przekonanie o reinkarnacji) z ewolucjonizmem 
i wysublimowanym rasizmem. Opisywało historię ludzkości z punktu widzenia 
pojawiania się kolejnych ras o bardzo zróżnicowanych właściwościach. Co waż-
ne, jedną z tez książki było przekonanie o mieszaniu się ras jako przyczynie ich 
upadku i rodzenia się potworów97. Z drugiej strony, rasizm wywodził się także 
ze znacznie bardziej bezpośredniego i naukowego w swych ambicjach źródła, 
jakim był słynny Esej o nierówności ras ludzkich (Essai sur l’inégalité des races 
humaines) Arthura Josepha de Gobineau (1816-1882), który zakładał oczywiste 
różnice w zdolnościach wyszczególnionych trzech ras gatunku ludzkiego (bia-
łej – aryjskiej rasy władców i intelektualistów, żółtej – wytrwałej rasy kupców, 
i czarnej – zmysłowej rasy „kobiecej”)98. Wspomniane inspiracje wskazują na 
bardzo charakterystyczną cechę wędrówki idei ze środowisk pierwotnych do 
wtórnych, które przejmując je, zostają naznaczone ich piętnem w sposób tak 
trwały, że włączają je do katalogu wyznaczników tożsamości.

Ezoteryka ruchu volkistowskiego określana jest zwykle mianem ariozofii. Jej 
reprezentację stanowiły towarzystwa, powstające zarówno na terenie Austrii, jak 
i właściwych Niemiec. W przypadku tej pierwszej tło dla ich inicjacji stanowiła 
„narodowa” kampania antykatolicka wyrażająca się w haśle „Precz z Rzymu” (Los 
von Rom). Szczególne zasługi w rozwijaniu tej tendencji przypisać należy Guidowi 
von Listowi, zwolennikowi tezy, że dominacja Kościoła katolickiego w monarchii 
austro-węgierskiej stanowi przedłużenie okupacji terenów germańskich przez 
imperium rzymskie. Von List interesował się żywo symboliką runiczną i kabałą, 
był też zdecydowanym przeciwnikiem kosmopolitycznej kultury miejskiej, do-
konał apologii ludowej, wiejskiej germańskości. Towarzystwo Guido von Lista 
(Guido-von-List-Gesellschaft) kultywowało idee Armanenschaft (kapłańskości 
armańskiej) jako połączenia pogańskiej władzy religijnej i politycznej na terenie 
Austrii i Niemiec99. Bardzo wpływowym uczniem von Lista był Jörg Lanz von Lie-
benfels, przez pewien czas mnich zakonu cystersów, założyciel Zakonu Nowych 
Templariuszy (Ordo Novi Templi).

Inny odłam ruchu volkistowskiego nie wiązał się z ezoteryką, lecz postulował 
budowę narodowego Kościoła niemieckiego. Idee te głosiły takie ugrupowania, jak 
Zakon Niemiecki (Deutscher Orden) Ottona Siegfrida Reutera i Związek Kultury 
Osobowości (Bund für Persönlichkeitskultur) Ludwiga Fahrenkroga, który dążył 
do zjednoczenia obu grup. Statut stworzony przez Fahrenkroga zakładał, że wszy-
scy członkowie zjednoczonego towarzystwa staną się automatycznie Niemiecką 
Wspólnotą Religijną. Planowane na rok 1911 zjednoczenie nie powiodło się, ale 

97  Zob. ibidem, s. 34-35.
98  Gobineau Arthur Joseph de, Essai sur l’inégalité des races humaines, Editions Pierre 
Belfond, vol. 1-4, Paris 1853-1855.
99  Zob. Goodrick-Clarke Nicholas, op. cit., s. 79 nn.
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wkrótce Fahrenkrog stworzył kolejną wspólnotę, która w 1913 roku przyjęła 
nazwę Germańskie Towarzystwo Wiary (Germanische Glaubens-Gemeinschaft). 
W 1925 roku powstało mniej wpływowe Germańskie Towarzystwo Nordycko-
-Religijnego Stowarzyszenia Pracy (Germanische Glaubensgemeinschaft der 
Nordisch-Religiösen Arbeitsgemeinschaft) pod przywództwem Norberta Seibertza 
i Wilhelma Kusserowa. Rozwój Germańskiego Towarzystwa Wiary przebiegał 
dość dynamicznie, od zaledwie kilkudziesięciu członków do kilkunastu oddziałów 
lokalnych, jednak ostatecznej liczby wyznawców nie da się oszacować w sposób 
bardziej precyzyjny. Po drugiej wojnie światowej popularność Towarzystwa 
znacznie osłabła, a śmierć Fahrenkroga w 1952 roku przyśpieszyła agonię or-
ganizacji, która nastąpiła w latach sześćdziesiątych.

Religijne credo GGG, wyrażone w licznych publikacjach twórcy stowarzysze-
nia, zakładało przede wszystkim samoistność germańskiej religii jako zdolnej do 
odkrycia sensu istnienia. Najdoskonalszą formą przeżywania istoty wszechświata 
i drogą do doskonalenia duchowego miała być praktyka kultu germańskich bogów. 
Zadanie każdego Niemca to zatem kontemplacja własnej natury w połączeniu 
z harmonią wszechświata100.

Jeszcze inną formą religijnego volkizmu byli tzw. Niemieccy Chrześcijanie 
(Glaubebewegung Deutsche Christen). Ruch ten zrodził się w skrajnie nacjona-
listycznym środowisku niemieckich protestantów, dążących do stworzenia ściśle 
narodowej formy chrześcijaństwa, wskrzeszając tym samym starą ideę Paula de 
Lagarde′a. Niemieccy Chrześcijanie podążali drogą rasizmu, stanowczo odrzucając 
żydowskie pochodzenie Chrystusa i tradycję Starego Testamentu. Chrystus miał 
być potomkiem germańskiego najemnika stacjonującego w Galilei101. 

Z ideami Niemieckich Chrześcijan korelowały poglądy Alfreda Rosenberga 
wyłożone w jego książce Mit dwudziestego stulecia, gdzie postuluje pozbawienie 
chrześcijaństwa elementów obcych duchowi germańskiemu, szczególnie żydow-
skich. Katolicyzm i marksistowska międzynarodówka stanowiły dla Rosenberga 
analogiczne formy światowego spisku przeciwko duchowi narodowemu i ger-
mańskości102. Uderza w tym przypadku zbieżność pomiędzy skrajnym ujęciem 
Rosenberga a „cywilizowaną” praktyką polityczną Bismarcka, który katolicyzm 
i miedzynarodową socjaldemokrację traktował jako jednakowo silne przejawy 
antynarodowego ultramontanizmu. W sensie organizacyjnym czołową postacią 
Niemieckich Chrześcijan był Ludwig Müller, naczelnik Kościoła Niemieckich 
Chrześcijan w Prusach Wschodnich, który na synodzie NC w 1933 roku wy-

100  Idee zawarte m.in. w książce: Fahrenkrog Ludwig, Aufsätze zum Germanenglauben, 
Fahrenkrog Verlag, Leipzig 1936.
101  Zob. Fenske Wolfgang, Wie Jesus zum „Arier“ wurde. Auswirkungen der Entjudaisie-
rung Christi im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 
Darmstadt 2005. 
102  Rosenberg Alfred, Der Mythus des 20. Jahrhunderts. Eine Wertung der seelish-geistigen 
Geselstaltkämpfe unserer Zeit, Hoheneichen Verlag, München 1930.
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brany został jednogłośnie biskupem Rzeszy. W roku 1939 powstał w Eisenach 
Instytut ds. Badań i Likwidacji Żydowskiego Wpływu na Niemieckie Życie Koś-
cielne (Institut zur Erforschung und Beseitigung des jüdischen Einflusses auf 
das deutsche kirchliche Leben), wpisujący się otwarcie w nazistowską politykę 
dejudaizacji Niemiec103. Ta forma ruchu volkistowskiego, o ile można w tym wy-
padku zastosować taką kategoryzację, dotyka już bezpośrednio kwestii związku 
konserwatywnej rewolucji z nazizmem, a przez to budzi szereg wątpliwości co 
do semantyki samego terminu. 

Sam nazizm jako taki stanowi punkt szczytowy rozwoju agresywnego na-
cjonalizmu „ludowego”, który sięgając do elementu rodzimego, do krwi i ziemi, 
ostatecznie zacznie oscylować w kierunku neopogaństwa, a następnie rasizmu 
i skrajnego antysemityzmu. Mamy w tym przypadku do czynienia z antypodami 
nacjonalizmu konserwatywnego, który odwoływać się powinien do tradycyj-
nych wartości cywilizacyjnych i religijnych w celu odrodzenia narodu. Ruch 
volkistowski upodmiotowił naród, który zajął miejsce wszystkich poprzednich 
świętości: chrześcijaństwa, Cesarstwa, Rechtstaat. Dokonując apologii narodu 
bez uwzględnienia tych tradycji, volkiści rozpoczęli poszukiwania specyfiki no-
wego podmiotu na oślep i stali się inspiratorami dla nazistów. Z drugiej jednak 
strony trzeba przyznać, że sam Hitler, chociaż korzystał z broszur volkistowskich 
w okresie wiedeńskim i znał osobiście Lista, lekceważąco traktował ariozoficzną 
obrzędowość i jej mistyczne podłoże. Uważał, że volkiści tego typu byli raczej 
niezręcznymi i nieskutecznymi bojownikami o sprawę niemiecką104.

Znacznie ważniejszą inspiracją dla Hitlera była ideologia Houstona Stewarta 
Chamberlaina (1855-1927), Anglika, który poprzez lekturę Richarda Wagnera, 
Friedricha Nietzschego i Artura Josepha de Gobineau stał się niemieckim myśli-
cielem rasistowskim. Przywiązanie do niemieckich idei narodowych podkreślały 
jego małżeństwo z Evą Wagner, córką kompozytora, a także przynależność do 
bawarskiego Koła Bayreuth. Swe główne idee zawarł Chamberlain w głośnej 
dwutomowej książce Zasady dziewiętnastego stulecia (Die Grundlagen des XIX 
Jahrhunderts). Podobnie jak wcześniej de Gobineau i Gustave Le Bon, pojmował on 
historię powszechną jako arenę działalności ras interpretowanych jako zjawiska 
warunkowane zarówno biologicznie, jak i kulturowo. Wymieniał rasy: grecką, 
której przypisywał zdolności artystyczne, rzymską – utożsamianą z tworzeniem 
państwa i prawa, żydowską – o dużych możliwościach, używanych wszakże do 
niszczenia dziedzictwa innych ras, w szczególności zaś najbardziej wartościowej – 
rasy teutońskiej, której najczystszy przejaw dostrzegał w Niemcach. Zdaniem 
Chamberlaina jego czasy były okresem decydujących zmagań ras. Zwycięstwo 
Żydów oznaczałoby koniec wielkiego dziedzictwa europejskiego, dlatego też 

103  Zob. Arnhold Oliver, „Entjudung“ – Kirche im Abgrund, Institut Kirche und Judentum an 
der Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin 2010.
104  Zob. Hit ler  Adolf, Mein Kampf, Eher, München 1934, s. 395 nn.
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powinnością Europejczyków jest położenie kresu aktywnej działalności tej rasy 
i stworzenie warunków dla swobodnego rozwoju i przetrwania elementu teu-
tońskiego. Chamberlain (w piątym rozdziale swej książki) określa Żydów jako 
plemię obce, ale niemożliwe do zignorowania ze względu na szczególną rolę 
odgrywaną w XIX wieku w Europie. Za najbardziej istotne uznał zatem unikanie 
mieszania się ras, szczególnie mieszania się Teutonów z Żydami, które mogłoby 
przekreślić pozytywną przyszłość ludzkości przez destrukcję plemienia właści-
wych liderów105.

Rola Chamberlaina okazała się o tyle nowatorska, że dokonał on bardziej do-
głębnej analizy miejsca środowiska żydowskiego we współczesnej mu Europie. 
Zauważył bowiem odmienność jego położenia w okresie starożytnym i w erze 
przemysłowej. Żydzi w jego ujęciu przestali być tylko innym ludem, stali się waż-
nym czynnkiem dynamiki historycznej współczesności. W tym sensie Chamberlain 
uczynił problem żydowski przedmiotem analizy naukowej w aspekcie historycz-
nym i społecznym. Przyczyniło się to niestety do ukształtowania agresywnego 
i bezkompromisowego antysemityzmu nazistowskiego i początku nowego aktu 
dramatu żydowskiego udziału w cywilizacji zachodniej.

Wśród ruchów klasyfikowanych jako aspekty konserwatywnej rewolucji 
w Niemczech wymienia się także grupy związkowe (Bündische Gruppen). Naj-
wieksze znaczenie spośród nich miały związki młodzieżowe (Bündische Jugend, 
die Bündischen). Ich początki wiążą się z grupami typu harcerskiego, z których 
pierwsza – Wandervogel – powstała w Steglitz pod Berlinem w 1896 roku. 
Wkrótce grupy skautów i wędrowców zainspirują inne środowiska, o zdecydo-
wanie bardziej politycznym charakterze. Powstaną m.in. związki takie jak: Ruch 
Artamanów (die Artamanen), monarchistyczny Niemiecki Narodowy Związek 
Młodzieżowy (Deutschnationale Jugendbund), z którego wyemanuje wkrótce 
Związek Młodonarodowy (Jungnationale Bund, Junabu), katolicki Związek No-
wych Niemiec (Bund Neudeutschland), Deutsche Freischar i in. W 1933 roku 
kilka z nich połączy się w Związek Wielkoniemiecki (Großdeutsche Bund), który 
stanowić miał przeciwwagę dla Hitlerjugend, został jednak po trzech miesiącach 
istnienia zlikwidowany, a jego członkowie zaliczeni w poczet członków HJ.

Ideologie związków były zróżnicowane, ale generalnie oscylowały wokół 
idei skautingu: samodoskonalenia, wspólnoty, służby ojczyźnie. Niekiedy, jak 
w przypadku Deutschnationale Jugendbund, ich profil polityczny był wyraźniej 
nakreślony. Związek ten najbardziej odpowiadał terminowi konserwatywnej 
rewolucji. Jego członkowie nie akceptowali ustroju Republiki Weimarskiej, propo-
nując rozwiązanie określane enigmatycznym terminem „wspólnoty narodowej” 

105  Chamberlain Houston Stewart, Die Grundlagen des XIX Jahrhunderts, Bruckman, Mün-
chen 1901.
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(Volksgemeinschaft)106. Odniesienie do narodu miało w tym wypadku wyraźny 
związek z poczuciem utraty ważnego elementu tożsamości po klęsce 1918 roku. 
Odbudowa Niemiec miała oznaczać przede wszystkim odbudowę narodu jako 
racji wysiłków podejmowanych na rzecz ojczyzny.

Innym wyrazem konserwatywnej rewolucji był w klasyfikacji Mohlera ruch 
agrarystyczny (Volksbandbewegung). Zapoczątkowany został w Szlezwiku-
-Holsztynie, później objął także inne regiony państwa. Reprezentował interesy 
rolników, stosując polityczne akcje w duchu biernego oporu, demonstracje i bojkot 
podatków107. Podstawy ideowe ruchu zbliżone były do klasycznego agraryzmu 
czeskiego i amerykańskiego i wynikały z założeń fizjokratycznych.

Ciekawą grupę „konserwatywno-rewolucyjną” stanowili tzw. narodowi re-
wolucjoniści (Nationalrevolutionäre Bewegung), z którymi kojarzy się takich 
działaczy, jak Ernst Jünger, Friedrich Georg Jünger, Friedrich Hielscher, Ernst von 
Salomon, Hartmut Plaas, Franz Schauwecker i Harro Schulze-Boysen, a także 
niektóre osoby z kręgu Ottona Strassera i Ernsta Niekischa. 

Ruch Narodowo-Rewolucyjny, dość paradoksalnie, negował kapitalizm i spo-
łeczeństwo technokratyczne, ale uznawał konieczność dogłębnego poznania 
nowoczesnej technologii. Wyimaginowany nowy typ społeczeństwa miał mieć 
charakter egalitarny, lecz jego zbudowanie nie było możliwe bez odwołania do 
idei narodu. Poglądy niektórych narodowych rewolucjonistów były de facto 
eksplikacją tzw. narodowego bolszewizmu (szczególnie w wypadku Niekischa). 
Niekiedy z kolei przyjmowały charakter wyraźnie antysemicki, jak w przypad-
ku Ernsta Jüngera, który dążył do spójności ideowej organizacji rewolucyjnych 
i przez to nie mógł się pogodzić z udziałem Żydów. Był zatem zdecydowanym 
przeciwnikiem ich asymilacji, uważając ją za nierealną i szkodliwą w perspektywie 
budowy jednolitego, egalitarnego narodu108.

O ile poglądy te stanowiły eksplikację nacjonalizmu o charakterze lewicowym, 
zdecydowanie antyliberalnym i antydemokratycznym, lecz jednocześnie o nieco 
futurystycznym zabarwieniu, o tyle kolejna grupa z punktu widzenia celów naszej 
rozprawy wydaje się o wiele bardziej interesująca, ma bowiem charakter specy-
ficznie konserwatywny. Mohler nadaje jej wspólny szyld młodokonserwatystów, 
ale wydaje się, że obejmuje on zbyt szeroką grupę myślicieli, reprezentujących 
dość odmienne stanowiska. Zwykle zalicza się do nich (tak zresztą czyni także 
Mohler) takie postacie, jak Arthur Moeller van den Bruck, Tomasz Mann (we 
wczesnym okresie twórczości), Heinrich Freiherr von Gleichen, Edgar Julius 
Jung, Hans Bogner, August Winnig, Hermann Ullmann, Wilhelm Stapel, Ulrich 

106  Zob. Krabbe Wolfgang R., Kritische Anhänger – unbequeme Störer. Studien zur Politisierung 
deutscher Jugendlicher im 20. Jahrhundert, Berliner Wissenschaftsverlag, Berlin 2010, s. 20 nn.
107  Mohler  Armin, Die Konservative Revolution in Deutschland 1918-1932, s. 198-203.
108  Idee te zawarł w pochodzącym z 1930 roku eseju Nationalismus und Judenfrage.
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von Brockdorff-Rantzau, Hans von Seeckt, Friedrich Gogarten, Georg Quabbe, 
Paul Althaus, Othmar Spann, a nawet Carl Schmitt109. 

Stanowisko ideowe tego nurtu wyraźnie różniło się od innych kierunków 
konserwatywnej rewolucji w Niemczech z trzech przynajmniej powodów. Po 
pierwsze, miało znacznie mniej rewolucyjne nastawienie – zasadniczo nie zmie-
rzało ani do rewolucji politycznej, ani do całkowitej transformacji społeczeństwa, 
co postulowali volkiści czy ruch narodowo-rewolucyjny. Akcentowali raczej 
potrzebę zachowania tradycyjnego układu o charakterze hierarchicznym, wy-
nikającym z nagromadzonego przez wieki doświadczenia. Po drugie, koncepcja 
państwa, do realizacji której zmierzali, jest głęboko retrospektywna i pozostaje 
w stanie równowagi pomiędzy wspólnotą narodu etnicznego, którą uważali za 
zbyt ograniczoną i nie do końca możliwą do zrealizowania ze względu na trud-
ność w identyfikacji suwerena, a ideą wielonarodowego imperium, zagrożonego 
z kolei rozpadem ze względu na wewnętrzną niekoherencję. Ideałem młodo-
konserwatystów było raczej Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego. 
Oznaczało to, że odrzucali oni rozwiązania zmierzające ku państwu totalnemu, 
regulującemu życie społeczne obywateli; wyznacznikiem tego ostatniego miała 
być raczej tradycja. Rzesza Bismarcka, nie wspominając już o państwie Hitlera, 
nie do końca zadowalała ambicje młodokonserwatystów, chociaż poszukiwali 
oni kompromisu w obliczu zwycięstwa nazistów. Jak zauważy jeden z czołowych 
przedstawicieli nurtu, Edgar Julius Jung, państwo ściśle narodowe byłoby czymś 
w rodzaju przeniesienia indywidualnej fizyczności na najwyższy poziom społeczny. 
Jedność państwa i plemienia możliwa jest tylko w doktrynie „narodowodemo-
kratycznej”. Tym samym pozostaje jednak podstawą zagrożenia anihilacją nieak-
ceptowanych przez większość grup etnicznych. Nie dotyczyło to gloryfikowanej 
Rzeszy, która miałaby się wznosić ponad podziały i pozostając domeną Narodu 
w sensie duchowym i cywilizacyjnym, zachowywać odrębności i autonomie110.

Apologia Świętego Cesarstwa wiązała się wreszcie z trzecim istotnym wy-
znacznikiem młodokonserwatywnej doktryny – odwołaniem do chrześcijaństwa. 
Stoi ono w zdecydowanej opozycji nie tylko do ariozofii volkistów, ale także do 
idei narodowo-bolszewickiej czy dominacji rasy nad religią i kulturą w ideologii 
nazistów. Kościół młodokonserwatystów nie jest przez nich określany zupełnie 
jednoznacznie ze względu na różnice wyznaniowe w Niemczech, które myśliciele 
musieli uwzględnić. Stąd też „Kościół Chrystusa” zachodził w ich myśleniu na 
nowe Święte Cesarstwo, w którym schronić się mogły konfesyjne partykularyzmy.

Owa ogólna charakterystyka nie może wszakże przesłonić oczywistych różnic 
pomiędzy przedstawicielami zaprezentowanego wyżej kierunku. Za jego inicjatora 
uważa się zwykle Arthura Moellera van den Brucka (1876-1925), który był apolo-

109  Mohler  Armin, Die Konservative Revolution in Deutschland 1918-1932, s. 172-176.
110  Jung Edgar Julius, Sinndeutung der deutschen Revolution, Stalling Verlag, Oldenburg 
1933, s. 78, 95.
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getą państwa pruskiego, utożsamianego przezeń z najpełniejszym wyrazem woli 
państwotwórczej111. Jego idee stoją w opozycji do rozwiązań demokratycznych 
i liberalizmu, a głosił je nie tylko po klęsce 1918 roku, ale jeszcze wówczas, gdy 
militaryzm inspirowany przez Hindenburga, Ludendorffa i samego Wilhelma II 
był u szczytu podczas działań wojennych.

Poglądy Moellera van den Brucka wyraźnie oscylowały w kierunku nacjonali-
zmu, który znalazł pełny wyraz w jego pracy Prawa młodych narodów (Das Recht 
der jungen Völker), gdzie snuje wizję „trzeciej drogi” (Sonderweg) jako motywu 
rozwojowego niemieckiej cywilizacji przed pierwszą wojną światową. Odrzuca 
skrajności w postaci zdegenerowanej demokracji i kapitalizmu Zachodu, jak też 
radzieckiego bolszewizmu poprzedzonego rosyjskim samowładztwem. W opi-
nii Moellera Niemcy potrafiły umiejętnie łączyć zasadę państwa narodowego 
z rozwiązywaniem problemów społecznych (jak w przypadku ustaw socjalnych 
Bismarcka)112.

Idee Moellera van den Brucka, pomimo krytycznego stosunku do zbyt „pry-
mitywnego” charakteru NSDAP, stały się dzięki jego idei Trzeciej Rzeszy, państwa 
przyszłości, duchowo nawiązującego do Świętego Cesarstwa i Niemiec kaiserow-
skich i odmiennego od niedoskonałych państw współczesnej mu Europy, inspiracją 
dla nazistów, podobnie zresztą jak analogiczna idea u Oswalda Spenglera, autora 
słynnego Zmierzchu Zachodu (Der Untergang des Abendlandes)113.

Jeśli na tym tle umieścić poglądy późniejszych młodokonserwatystów, nie-
trudno zauważyć oczywiste różnice, uzewnętrzniające się przede wszystkim 
w ewolucji ducha ich pism. Jest to szczególnie widoczne u Junga, a jeszcze bardziej 
u Tomasza Manna, który wyraźnie podążył w kierunku zasady obrony europej-
skiego ducha Niemiec. Do historii przeszła wszak słynna mowa Manna Niemcy 
i naród niemiecki (Deutschland und die Deutschen), wygłoszona w waszyngtoń-
skiej Bibliotece Kongresu w 1945 roku, w której pisarz wyraził obawy dotyczące 
skrajnie woluntarystycznego, antyzachodniego rozwoju ducha niemieckiego114. 
W świetle powyższego powstaje pytanie, czy możliwe jest odnalezienie w nie-
mieckiej konserwatywnej rewolucji przykładu najbardziej klasycznego, który 
najpełniej odzwierciedlałby historyczną rolę grupy. Wydaje się, że najbardziej 
precyzyjnie spełnia ten wymóg mało doceniane w kręgu badaczy myśli konser-
watywnej Koło Hamburskie. 

111  Zob. Moel ler  van den Bruck Arthur, Der Preußische Stil, Piper, München 1916.
112  Idem, Das Recht der jungen Völker, Piper, München 1919.
113  Idem, Das dritte Reich, Ring Verlag, Berlin 1923. Zob. także: Maass  Sebastian, Kämpfer 
um ein drittes Reich. Arthur Moeller van den Bruck und sein Kreis, Regin-Verlag, Kiel 2010.
114  Tekst dostępny on-line: http://www.scribd.com/doc/51545362/Thomas-Mann-Deu-
tschland-und-die-Deutschen (29.04.2012).
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Założycielem Koła był Wilhelm Stapel (1882-1954), syn zegarmistrza z Kal-
be, posiadający bardzo eklektyczne wykształcenie: w Monachium, Getyndze 
i Berlinie studiował kolejno historię sztuki, filozofię i ekonomię. W 1911 roku 
pod kierunkiem Edmunda Husserla zdobył stopień doktorski w zakresie historii 
sztuki. Przed pierwszą wojną światową, znajdując się pod wpływem Ferdinanda 
Avenariusa i Friedricha Naumanna, był reprezentantem opcji liberalnej; przyjął 
zresztą stanowisko redaktora politycznego w reprezentującej ją gazecie „Stutt-
garter Beobachter”. 

W późniejszym okresie, także ze względu na osobisty konflikt z Avenariu-
sem, poglądy Stapla zaczęły przechylać się zdecydowanie na prawą stronę. Po 
zakończeniu wojny zamieszkał w Hamburgu i zaczął wydawanie miesięcznika 
„Deutsches Volkstum”, popularyzującego w okresie Republiki Weimarskiej treści 
umiarkowanie antysemickie i nacjonalistyczne. Grono jego współpracowników 
w redagowaniu pisma przyjęto nazywać Kołem Hamburskim. Należeli do niego 
oprócz założyciela: Hans Bogner (1895-1948), profesor filologii klasycznej, 
przed pierwszą wojną światową zbliżony do koła Edgara Juliusa Junga, Albrecht 
Erich Günther (1893-1942), ukształtowany pierwotnie w kręgu idei narodo-
wych rewolucjonistów, głównie Ernsta Niekischa i Ernsta Jüngera, oraz jego 
brat – Rudolf (właśc. Max Rudolf Hermann Gerhard) Günther (1889-1976), który 
poszedł drogą ojca i otrzymał gruntowne wykształcenie teologiczne, a drugą, 
nacjonalistyczną formację duchową zawdzięczał doświadczeniu wojny. Był za-
łożycielem pisma „Glaube und Volk”, mającego ambicje stworzenia platformy 
nacjonalistyczno-teologicznej115.

W Hamburgu Stapel związał się także ze zlokalizowanym w tym mieście wy-
dawnictwem Hanseatische Verlagsanstalt, w którym publikował odtąd większość 
swoich rozpraw. Stworzył autonomiczną wobec nazistowskiej szkołę antysemity-
zmu, co wzbudziło z jednej strony zazdrość, a z drugiej – metodologiczną krytykę 
płynącą z kręgów nazistowskich fundamentalistów. Nacisk na Stapla, także ze 
strony SS, był tak poważny, że zdecydował się zrezygnować ze stanowiska re-
daktora naczelnego „Deutsches Volkstum” i przeszedł na emeryturę. Pozostawił 
jednak po sobie kontrowersyjny dorobek, którego treści można kategoryzować 
w różny sposób, ale wydaje się, że składają się nań przede wszystkim cztery 
komponenty tematyczne.

1. Kościół
Stapel pochodził z rodziny protestanckiej, studiował jednak także w miejscach, 

gdzie zdecydowanie przeważało środowisko katolickie. Stąd też jego wysiłki 

115  Maass Sebastian, Starker Staat und Imperium Teutonicum. Wilhelm Stapel, Carl Schmitt 
und der Hamburger Kreis, Regin-Verlag, Kiel 2011, s. 42-44.
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skierowane były ku pewnej syntezie chrześcijaństwa. Zawsze pozostawał bardzo 
daleki od idei unarodowienia Kościoła, pomysły w stylu Niemieckich Chrześcijan 
były mu zasadniczo obce. Nie chodziło jednak o wzięcie strony religijnego uni-
wersalizmu: próbując pozostać wierny zasadom konstruowania swej doktryny, 
postrzegał je po prostu jako niezakorzenione w autentycznej tradycji niemieckiej. 

Kościół rozumiał zatem Stapel inaczej niż teoretycy państwa liberalnego: o ile 
tamci chcieli go postrzegać w kategoriach pewnych konfesyjnych stowarzyszeń  

(Reliogionsgesellschaften), których za-
daniem miałoby być pielęgnowanie 
pewnego typu światopoglądu, o tyle 
sam Stapel proponuje wizję upodmioto-
wionego jedynego Kościoła Chrystusa. 
Myśliciel ostro krytykuje proces wy-
łączenia Kościoła z życia publicznego, 
który zaczął się dokonywać intensyw-
nie w czasach Bismarcka, a nabrał 
pełnego wyrazu w okresie Republiki 
Weimarskiej. Nie do przyjęcia pozo-
staje w świetle jego konserwatywnego 
punktu widzenia równouprawnienie 
wszystkich wyznań i światopoglądów, 
łącznie z ateizmem, taka postawa bo-
wiem wykazuje kompletny brak zrozu-
mienia istoty Kościoła. W akcie pew-
nej naiwności miał jednak nadzieję, że 
państwo Hitlera, które, jak początkowo 
przypuszczał, dążyć będzie do ukształ-
towania konserwatywnego narodu, 
zmieni ów niekorzystny dla Kościoła 
(czy raczej tradycyjnych Kościołów) 
stan rzeczy. Powoływał się na punkt 24 

programu NSDAP, w którym partia deklarowała zachowanie swobody wyznania, 
lecz jednocześnie wspierania „pozytywnego chrześcijaństwa” bez względu na 
konkretną konfesję. Dla Stapla był to krok naprzód, albowiem oznaczał zaan-
gażowanie, a nie obojętność państwa wobec religii. Kościół wydobyty został ze 
sfery prywatnego światopoglądu i przywrócony życiu publicznemu116.

Stapel próbuje także atakować wrogów mariażu ołtarza z tronem pocho-
dzących z łona chrześcijaństwa. Dokonuje krytyki wynikającej z pism św. Jana 
teologii demonizującej państwo. Koncepcja państwa ziemskiego jako demona, 
zdaniem Stapla, nie zachowuje aktualności w czasach ukształtowania państw 

116  Stapel  Wilhelm, Die Kirche Christli und der Staat Hitlers, Hanseatische Verlag-Anstalt, 
Hamburg 1933, s. 24-26.

Wilhelm Stapel
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chrześcijańskich, gdy ich twórcy stali się obrońcami Kościoła. Równie dobrze, 
jak twierdzi, można sobie wyobrazić Kościół jako demona, takim zresztą (w od-
niesieniu do katolicyzmu) postrzegał go Luter.

Demonizowanie państwa może, zdaniem Stapla, wynikać także z innych uwa-
runkowań, a konkretnie z wyobcowania teoretyków z własnego narodu i państwa. 
Myśliciel nie omieszkał tu wspomnieć wpływu marksizmu, mogącego prowadzić 
do takich konkluzji. Kościół poprzez absolutyzację swej roli i całkowitą niezawi-
słość (Unabhängikkeit) zamienia się z czasem w organ o charakterze moralnym, 
decydującym o ludzkiej winie117. Stąd też protestancka intuicja Stapla nakazuje 
pochwałę dzieła reformacji, która przywiodła Kościół do świata i wprowadziła 
harmonię pomiędzy ziemią a niebem. Jej dzieło stanowi swoisty przywilej na-
rodu niemieckiego doświadczającego religijności odmiennej od gwałtownego 
wtargnięcia religii w życie. Zasada siły przeszła w ten sposób w zasadę porządku 
i harmonii, oświecając przyszłe jego dzieje118. Jak zatem nietrudno spostrzec, 
Staplowska koncepcja Kościoła przyczynia się do apologii narodu, ale w nie 
mniejszym stopniu – apologii państwa.

Podobną relację państwa do Kościoła proponuje Rudolf Günther. Jego pismo 
„Glaube Und Volk” odchodzi od idei niemieckiego Kościoła narodowego, jednak 
optuje za wersją pośrednią w postaci autonomicznego Kościoła w autorytarnym 
państwie. Państwo takie nie znałoby stanu całkowitego oderwania tych dwóch 
instytucji, byłoby jednak zdecydowanie antyświeckie119.

Stosunek Stapla do kwestii Kościoła zaskakuje pewną dywergencją. Z jednej 
strony mamy bowiem do czynienia z obroną religijności państwa i z autonomią 
tradycyjnych wspólnot, traktowanych w jego pismach jako jeden Kościół Chry-
stusowy, lecz z drugiej rozumienie roli chrześcijaństwa i jego prawd nie nadaje 
mu bynajmniej pełnej autonomii. Dekalog traktowany jest przez Stapla jako 
zbiór przykazań prywatnych, nieodnoszących się do życia społecznego. O ile 
bowiem zakaz zabijania można uzasadnić w odniesieniu do jednostki, nie należy 
go przenosić na poziom państwa. Analogicznie należy traktować nakaz miłości 
nieprzyjaciół: chodzi w nim wyłącznie o wrogów w sensie indywidualnym120.

Stapel natarczywie poszukuje w Ewangelii uzasadnienia prerogatyw państwa 
i odrzucenia pacyfizmu. Zasada oddania Bogu tego, co boskie, towarzyszy zasadzie 
oddania cesarzowi, co cesarskie. Chrystus w mowie pożegnalnej nakazuje kupić 
miecz, obdarza także łaską setnika z Kafarnaum. Kościół Koła Hamburskiego 

117  Ibidem, s. 28-29.
118  Ibidem, s. 42-43.
119  Zob. np. Günther Rudolf, Aus der Zeit, „Glaube und Volk” 1933, s. 180 nn.
120  Stapel  Wilhelm, Der christliche Staatsmann, Hanseatische Verlag-Anstalt, Hamburg 
1932, s. 40-41.
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nie jest zatem wędrującym Kościołem ubogich, lecz Kościołem stanowiącym 
podporę państwa121.

2. Państwo i jego system polityczny
Polityczny byt, do urzeczywistnienia którego zmierzała ideologia Koła Ham-

burskiego, nie miał wiele wspólnego z realiami Republiki Weimarskiej, chociaż 
koncepcje członków Koła nie zawsze były w tej materii identyczne. Hans Bogner, 
najbliższy idei Kościoła państwowego, pisał o Polisgott, czyli o bóstwie konkret-
nego państewka, gdzie mamy do czynienia z faktyczną teokracją. Nomos narodu 
(Volksnomos) kształtuje wówczas elitę władzy122. Bogner obstaje za „silnym 
państwem, kierowanym przez wyrastającą z jego gleby elitę zjednoczoną wokół 
chrześcijańskiego króla”123. Jest jednak świadomy, że realizacja takiego ideału nie 
wchodziła w rachubę w realiach nieszczęsnej epoki weimarskiej, ocenianych jako 
jedne z najgorszych możliwych dla kreowania władzy. Stąd też jego koncepcja 
polega na czymś bardzo dla konserwatywnej tradycji istotnym – na pewnym 
nieustającym dążeniu do realizacji zasad ponadczasowych. Przez przywiązanie 
do pryncypiów nadprzyrodzonych uczyni się jednak, paradoksalnie, zadość natu-
rze124. Jak słusznie zauważa Sebastian Maass, pogląd ten wpisuje się w kluczową 
koncepcję Moellera van den Brucka, wedle którego „niemiecki nacjonalizm jest 
dążeniem do Ostatecznej Rzeszy (Endreich). Jest zawsze obietnicą; nigdy nie speł-
nioną. Jest doskonałością, którą osiąga się wyłącznie w tym, co niedoskonałe”125.

Republika Weimarska w żaden jednak sposób nie zdawała się dążyć do owej 
doskonałości. Przeciwnie, nie tylko wypijała najgroźniejszą dla ciała narodu 
truciznę w postaci liberalizmu126, ale narażała naród na niebezpieczeństwo 
zgubnego w swych skutkach przewrotu. Egalitarna państwowość mogła wszak 
przejść w nacjonalistyczną, świecką tyranię. Optymalnym sposobem ułożenia 
państwa jest uwzględnienie naturalnego pluralizmu, a co za tym idzie, hierarchii, 
stratyfikacji stanowiącej podstawę Rzeszy127. Argumenty Bognera nie wykraczają 
w tym przypadku zasadniczo poza konstatowane już przez Arystotelesa zagrożenie 
despotią demokratyczną, która w rezultacie może wykreować jednostkę znacz-
nie bardziej dotkliwą niż ancien régime. Gdy zapanował już nazizm, publicysta 
odniósł się do niego w sposób ambiwalentny – o ile akceptował autorytaryzm 

121  Ibidem, s. 36-45.
122  Bogner Hans, Die verwirklichte Demokratie. Die Lehrender Antike, Hanseatische Verlag-
-Anstalt, Hamburg 1930, s. 218.
123  Idem, Die Bildung der politischen Elite, Gerhard Stalling Verlag, Oldenburg 1932, s. 13.
124  Ibidem, s. 14.
125  Moeller  van den Bruck Arthur, Das dritte Reich, s. 260. Por. Maass Sebastian, Starker 
Staat und Imperium Teutonicum. Wilhelm Stapel, Carl Schmitt und der Hamburger Kreis, s. 48.
126  Bogner Hans, Die Bildung der politischen Elite, s. 24.
127  Ibidem, s. 25.
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jego form sprawowania władzy, o tyle nie sądził, by Hitler mógł zostać uznany 
za duchowego wyraziciela woli narodu (Volkswille)128.

Stapel krytykował demokrację okresu międzywojennego z analogicznych 
powodów. Podobnie jak skrajny antydemokrata Bogner, życzliwie spoglądał na 
monarchię, chociaż nie absolutyzował jej wartości, albowiem monarchia ab-
solutna miała tendencję do zerwania więzi z Volkswille. W kwestii demokracji 
poglądy Stapla nie były jednak aż tak jednoznaczne. Bardzo krytycznie oceniał 
demokrację liberalną, uważając ją za produkt partyjniactwa, prowadzący do 
osłabienia woli. Znacznie więcej pozytywów dostrzegał w nie do końca jasno 
sprecyzowanej demokracji konserwatywnej, która pozwalała, aby rzeczywista 
wola narodu znalazła pełny wyraz129. Naród (Volk) był właściwym suwerenem 
państwa, jednak racjonalna legitymizacja tej suwerenności, w odróżnieniu od 
pogladów oświeceniowych i liberalnych, była w Staplowskim myśleniu o pań-
stwie wykluczona.

Istotę ducha państwa demokratycznego stanowi, zdaniem Stapla, poczucie 
wspólnoty (Gemeingeist), opisane w okresie romantyzmu przez Arndta i vom Ste-
ina. Dobrze skonstruowane państwo demokratyczne możliwe jest jedynie w wy-
padku, gdy poczucie to opanuje wszelkie sfery życia społecznego: parlament, 
prasę, szkolnictwo. Wówczas demokracja stanie się wyrazem swych podstawo-
wych wartości: dumnego pragnienia wolności, waleczności, wierności duchowi 
ojców i ojczystej ziemi, troski o młode pokolenie i jego dziedzictwo, rzeczowego 
obiektywizmu, umiejętności podejmowania dialogu z innymi, ignorowania spraw 
błahych, życia dla Boga i bliźnich130. W tym sensie demokracja ukazana zostaje 
w ramach opozycji demokracji formalnej i funkcjonalnej. Pierwsza stanowi 
czysto teoretyczny konstrukt i nie daje gwarancji powodzenia państwa, które 
może być pozbawione poczucia wspólnoty. Demokracja jako wyraz narodowej 
woli, opisana przez Stapla, to demokracja funkcjonalna, czyli taka, która spełnia 
stawiane przed nią zadanie cementowania i rozwoju narodu. W innym wypadku 
nie ma sensu – społeczność, która nie osiągnęła stadium narodowego, będzie 
ustrukturyzowana lepiej przez monarchię.

Istotniejszy charakter ma jednak w myśli Stapla inny podział demokracji, 
który siłą rzeczy różnicuje też funkcjonujące w jej ramach państwa. Pierwszy 
z wariantów nazywa Stapel demokracją liberalną (liberale Demokratie), drugi 
natomiast – narodową (volkhafte Demokratie). Fundamentalne różnice pomiędzy 
nimi funkcjonują głównie w trzech obszarach myślenia:

128  Por. Maass  Sebastian, Starker Staat und Imperium Teutonicum. Wilhelm Stapel, Carl 
Schmitt und der Hamburger Kreis, s. 57.
129  Stapel  Wilhelm, Die Fiktionen der Weimarer Verfassung. Versuch einer Unterscheidung der 
Formalen und Funktionalen Demokratie, Hanseatische Verlag-Anstalt, Hamburg 1928, s. 5 nn.
130  Ibidem, s. 112-113.
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a) demokracja liberalna charakteryzuje się myśleniem organizacyjnym, porzuca 
tradycyjne formy tam, gdzie nie spełniają postawionych przez polityków za-
dań; z kolei demokracja narodowa przeniknięta jest myśleniem organicznym, 
czyli dążeniem do całościowości, porzucenie narodowych form działania 
możliwe jest wówczas wyłącznie w skrajnych przypadkach, gdy zagrożone 
jest przetrwanie narodu,

b) demokracja liberalna charakteryzuje się myśleniem logicznym, podczas gdy 
narodowa – myśleniem w duchu naturalnym; życie, jak przypomina Stapel, 
nie zawsze układa się według reguł matematycznych,

c) liberalni demokraci myślą indywidualistycznie, wyrażają ideę narodu jako 
luźnego zbioru niezależnych jednostek, ich oponenci prezentują myślenie 
narodowe, w którym naród nie tyle z jednostek się składa, ile się w nich 
przejawia131.
Trudno dziwić się, że formalistyczna demokracja ustanowiona przez Weimarer 

Maiorität 31 lipca 1919 roku nie mogła zadowalać Stapla. Była ona, jako oparta na 
fałszywych założeniach indywidualizmu, uważana przezeń za demokrację fikcyjną, 
niewyrażającą woli narodowej132. Albrecht Günther z kolei twierdził nawet, że 
demokratyzacja w stylu weimarskim była celowym działaniem, zmierzającym 
do osłabienia Niemców przez zwycięskie mocarstwa. Podobnie liberalizacja, 
skierowana rzekomo przeciwko uciemiężeniu, uczyniła Niemcy państwem fak-
tycznie bezbronnym133.

System polityczny pojmowany w sensie prawnokonstytucyjnym nie był 
bowiem dla Stapla, wbrew pozorom, najistotniejszą kwestią w kształtowaniu 
państwa. Jak przypomina Heinrich Keßler, Stapel w swych artykułach na łamach 
„Deutsches Volkstum” już od 1929 roku opowiadał się za zrodzeniem nowego 
typu państwowości – po obywatelskim Rechtstaat powstać miałoby państwo 
oparte na wewnętrznej sile (Strenge im Innern), cechującej się surowością, im-
manentną ostrością, która przezwycięży wolnomyślicielstwo panujące od 1789 
roku134. Chodzi zatem w ogólnym rozrachunku o zbudowanie państwa nielibe-
ralnego, potrafiącego nie tylko domagać się obiektywnych wartości, lecz także je 
instytucjonalizować. Kluczowym zadaniem w tym kontekście jest rozróżnienie 
pomiędzy przyjacielem i wrogiem135.

Państwo młodokonserwatystów oparte jest przede wszystkim na hierarchii, 
umocowanej w naturalnej nierówności pomiędzy ludźmi i przejawiającej się w ich 

131  Idem, Volk. Untersuchungen über Volkheit und Volkstum, Hanseatische Verlag-Anst., 
Hamburg 1942, s. 145-146.
132  Ibidem, s. 147.
133  Günther Albrecht Erich, Waffen, „Deutsches Volkstum” 1926, s. 471.
134  Stapel  Wilhelm, Strenge im Innern, „Deutsches Volkstum” 1929, s. 799.
135  Zob. Keßler  Heinrich, Wilhelm Stapel als politischer Publizist. Ein Beitrag zur Geschichte 
des konservativen Nationalismus zwischen den beiden Weltkriegen, Spindler, Nürnberg 1967, 
s. 149-150.
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bardzo zróżnicowanych osiągnięciach136. Przekonanie to uzasadnia skłonność 
Koła Hamburskiego do arystokratyzmu, a tym samym jego odmienność od tota-
litaryzmów lat międzywojennych. Konsekwencją tego elitaryzmu była koncepcja 
ładu międzynarodowego, w której poszczególne nacje miały zostać „biologicznie” 
zhierarchizowane stosownie do zdolności i osiągnięć. Zasada równości, na którą 
powoływali się ojcowie ładu wersalskiego, traktowana była przez Stapla jako iluzja. 
Przypominał on zresztą bardzo trzeźwo zasady głosowania ważonego w Lidze 
Narodów, które stanowiły najlepszy dowód na faktyczne uznanie nierówności137.

Stapel prezentował zatem wizję Europy, której wolność i pomyślność możliwe 
byłyby do zrealizowania tylko w okolicznościach panowania niemieckiego. Teore-
tycznie zadanie takie mogłaby spełnić także Francja, ta jednak skaziła kontynent 
ideą praw człowieka i innymi zgubnymi pomysłami w postaci sprzeciwu wobec 
karania homoseksualistów czy niezdolnością do kontrolowania imperium kolo-
nialnego, a przez to oddolną „nigeryzacją” Europy138. Dlatego też Stapel opowia-
dał się jednoznacznie za paneuropejskim Imperium Teutonicum pod dominacją 
niemiecką. Dzięki niej docenione zostaną nomoi poszczególnych narodów bez 
względu na ich terytorialne rozmieszczenie. Niemcy mogliby stanowić główny 
substrat kulturowy imperium niezależnie od ich liczebności w poszczególnych 
państwach Europy. Kultury narodów wschodnioeuropejskich, wśród których 
Niemcy są rozsiani, nie mogą zostać uznane za równoprawne, mają bowiem 
charakter wtórny139. Stanowisko to tłumaczyło żywe zainteresowanie Stapla 
problemami rodaków za granicą. Pomimo że pozostawali oni mniejszością, nie 
mogli być uznani za element mniej istotny. Przeciwnie, ich dominacja uzasadniona 
była nie przez liczebność, lecz przez rangę kulturową140.

Idea Imperium Teutonicum, czyli Europy zdominowanej przez etniczny ele-
ment niemiecki, stanowi kolejną kostkę domina w ciągu, którego początkiem 
był romantyczny zryw ideologów dążących do jedności pod wpływem agresji 
francuskiej, a dalszymi elementami doktryna Bismarcka i różne formy ruchu vol-
kistowskiego. Po młodokonserwatystach następuje już bezpośrednio nazistowska 
forma idei Trzeciej Rzeszy, która przyćmiła ich swym rozmachem i wyrazistością 
apoteozy niemieckości. W miarę upływu czasu konkretyzuje się też koncepcja 
wroga, który realizacji najdoskonalszych form przeciwdziała.

Stapla i Koło Hamburskie bardziej interesował nieprzyjaciel wewnętrzny 
(chociaż zagrożenie ze strony innych narodów, głównie kulturowe i polityczne 
oddziaływanie Francji i Stanów Zjednoczonych, także odgrywało określoną 
rolę). W swej publicystyce Stapel stara się przekonywać o konieczności skaza-

136  Stapel  Wilhelm, Der christliche Staatsmann, s. 247.
137  Ibidem, s. 249-264.
138  Ibidem, s. 253, 265-266.
139  Ibidem, s. 268.
140  Ibidem, s. 255.
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nia wewnętrznego nieprzyjaciela na polityczną banicję. Kim zaś był ów wróg, 
który prowadził do najbardziej destruktywnych skutków? Wydawca „Deutsches 
Volkstum” wytacza armaty przede wszystkim przeciwko pacyfizmowi i paneuro-
peizmowi, które należy uważać za „wyłom do obozu niemieckiego”141. Państwo 
Stapla objawia tu istotny składnik doktryny konserwatywno-nacjonalistycznej: 
nastawienie na mobilizację, korelujące paradoksalnie z rewolucjonizmem, ale 
stojące w oczywistej opozycji do wycofania państwa z życia obywateli, jak ma to 
miejsce w społeczeństwie liberalnym. Tak legitymizowane państwo narodowe 
mogło sobie zatem pozwolić na swego rodzaju totalność, zachowawczy charakter 
doktryny młodokonserwatystów prowadził jednak do ograniczenia jego kom-
petencji. Państwo ma do spełnienia niezwykle istotne zadania społeczne, także 
w odniesieniu do Kościoła w ujęciu luterańskim: może go doskonalić w sensie 
organizacyjnym, wspomagać zachowanie jego jedności, ale nie może zapewnić 
samej wiary, jak i kształtować jej doktrynalnej treści. Tym samym zachowana 
zostaje odrębność obu sfer. Państwo i Credo nie stanowią jednak ciał rozłącznych. 
Swoją jedność zawdzięczają Narodowi142.

3. Naród
O narodzie w doktrynie Stapla można mówić pod warunkiem zaistnienia Volks-

wille. Jej aspektami są: krew (Blut), sprawność (Leistung) i większość (Majorität). 
Wola narodowa nie jest tożsama z kaprysem (Laune), indywidualną zachcianką, 
wynika bowiem z idealistycznie pojmowanej wspólnoty, dojrzewania wspólnego 
ducha, uświadamianego najpierw przez niektórych, później zaś przez większość. 
W tym sensie naród (Volk) różni się od masy (Masse), charakteryzującej społecz-
ności niedojrzałe, przedwcześnie egalitarne143. Zwróćmy uwagę, że Stapel używa 
w tym wypadku terminu wprowadzonego wcześniej przez Oswalda Spenglera 
w jego Zmierzchu Zachodu i oznaczającego społeczność zamieszkującą metropolię 
(Weltstadt), wykwit ostatniego, schyłkowego okresu rozwoju wszelkiej społecz-
ności, czyli fazy cywilizacji144. Masa nie jest opanowana wolą narodową, stąd też 
demokracja, która mogłaby jej dotyczyć, może mieć charakter wyłącznie formalny.

Naród zdaniem Stapla to nie pozbawiona samoświadomości masa, lecz pod-
miot ludzkości (Menschkeit). Ta bowiem nie stanowi bynajmniej zbiorowości 
ludzi, lecz zbiorowość narodów145. Staplowskie rozumienie narodu ma zatem 
tylko minimalny związek z jego biologicznym uwarunkowaniem, generalnie na-
ród ujęty jest w tej koncepcji jako swego rodzaju osobowość, posiadająca wolę 

141  Idem, Pazifisten sind biologische Pestträger, „Deutsches Volkstum” 1932, s. 175.
142  Idem, Die Kirche Christli und der Staat Hitlers, s. 50.
143  Idem, Die Fiktionen der Weimarer Verfassung…, s. 28 nn.
144  Spengler  Oswald, Der Untergang des Abendlandes, Bd. 1, C. H. Beck Verlag, München 
1923, s. 41 nn.
145  Stapel  Wilhelm, Antisemitismus, Verlag des Deutschen Volkstum, Hamburg 1920, s. 5.
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i intelekt, spełnia zatem fundamentalne cechy suwerena. Co wiecej, suweren ten 
nie ma charakteru wyłącznie formalnego, stanowi raczej efekt długotrwałego, 
kompleksowego dojrzewania. Naród wszakże kształtuje się również pod wpływem 
obiektywizacji w świecie zewnętrznym, szczególnie w konfrontacji ze zjawiskami 
obcymi czy wręcz wrogimi. 

Rozumienie narodu jako czegoś odmiennego od masy nie wyczerpuje nega-
tywnych zabiegów interpretacyjnych Stapla. Przeprowadza on dość konsekwen-
tną eliminację błędnego pojmowania pojęcia narodu jako podmiotu doktryny 
nacjonalistycznej, dokonując tym samym precyzacji terminologicznej.

Naród nie jest więc przez młodokonserwatystów traktowany w duchu fran-
cusko-amerykańskim, obywatelskim. Dla Stapla nie stanowi z pewnością zbioru 
obywateli, jak wskazuje się na przykładzie Szwajcarii. Niemiec w każdym pań-
stwie, które zamieszkuje, pozostaje Niemcem. Państwo stanowi fenomen wtórny 
wobec prymarności narodu, jest tylko wyrazem woli politycznej lub zbioru woli 
politycznych w narodzie. To naród, nie państwo, stanowi podstawową (grundle-
gende) i kompleksową (umfassende) wspólnotę ludzką146. Naród nie może być 
także traktowany stricte synchronicznie, jako zbiór ludzi żyjących współcześnie. 
Należą do niego bowiem również zmarli i ci, którzy dopiero się narodzą. Nacja 
ma zatem wymiar czasowy, diachroniczny i ewolucyjny147.

Narodu nie da się wreszcie pomyśleć bez „narodowościowości” (Volkheit). 
Naród bez duszy narodowej byłby jedynie masą jednostek. Pojedynczy czło-
wiek jest zaś tylko częścią narodu. Różnice pomiędzy narodami przejawiają się 
w jednostkach we wszystkich niemal sferach, takich jak formy życia społecznego 
i obyczaje ludowe, sztuka i nauka, religia czy język, którego charakterystyka także 
nie jest sprawą przypadkową148.

Naród utrzymywany jest w jedności nie tylko wolą, ta bowiem cementuje 
państwa, towarzystwa (Gesellschaft) i organizacje, ale nie narody i wspólnoty 
(Gemeinschaft). Uwaga ta nawiązuje pośrednio do fundamentalnego rozróżnie-
nia, któremu poświęcona jest książka Ferdinanda Tönniesa149, wskazującego 
socjologiczną podstawę doktryny narodowców, nie tylko niemieckich. Narody 
w koncepcji Stapla nie są czyimś wytworem, lecz stały się same przez się. O ile 
więc państwa i organizacje łączy przymus, o tyle nie jest on potrzebny w przypad-
ku narodu, zachowującego wszak integralność przez sam swój byt (Sein), przez 
życiową współzależność, krew i „duszę”. Owa dusza może nawet (w pewnych 
granicach) porwać do narodu kogoś, kto do niego pierwotnie nie należał, czego 
dowodzi przykład Houstona Stewarta Chamberlaina.

146  Idem, Volk. Untersuchungen über Volkheit und Volkstum, s. 19.
147  Ibidem, s. 20.
148  Ibidem, s. 22.
149  Tönnies  Ferdinand, Gemeinschaft und Gesellschaft, Fues, Leipzig 1887.
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Naród to trwająca przez wieki życiowa jedność (Lebenseinheit) ludzi o wspólnej 
charakterystyce, przekazywanej duchowo i cieleśnie z pokolenia na pokolenie, 
która rozwija z siebie wspólne dziedzictwo i dobra kulturowe. Tym samym jed-
nostka w tej konstrukcji jest tylko częścią narodu i przezeń uzyskuje sens150. Jeśli 
zatem spojrzeć na wartościowanie państwa i narodu, to pierwsze ma charakter 
stricte służebny, formalny. Jest ono tylko środkiem do celu, który stanowi naród. 
Państwo to wspólnota pracy, podczas gdy naród – wspólnota życia. Państwo 
nie panuje nad nastrojami wspólnoty, wyznacza je mimowolnie dusza narodu 
(Volksseele). Jest ono zatem w gruncie rzeczy tylko instrumentem władzy wypo-
sażonym w możliwość fizycznego nacisku. W żadnym jednak wypadku nie może 
nad narodem zapanować. Zasada cuius regio eius natio jest nie tylko szkodliwa, 
lecz zasadniczo nieskuteczna. Wysiłki władz szwajcarskich zmierzających do 
utworzenia jednego narodu to „poprawianie natury”. Naród rozumiany jest zatem 
jako fenomen stricte naturalny, z którym formy polityczne powinny współbrzmieć, 
aby zachować skuteczność. Wynoszenie państwa ponad przysługującą mu w po-
rządku naturalnym miarę poprzez paralelizowanie Staatsnation i Kulturnation 
powoduje szkodę dla człowieka i jego macierzystej wspólnoty. Za przykład takiej 
błędnej postawy podaje Stapel bagatelizowanie przez władze niemieckie losów 
Niemców rosyjskich na skutek absolutyzacji zasady samostanowienia państwa. 
Volk jest bytem naturalnym, tak jak rafa koralowa lub rój pszczół; jeśli poddaje 
się tej analogii, istnieje jako naród naprawdę, stanowi bowiem, tak jak tamte, 
byt całościowy151.

Przywódca Koła Hamburskiego wprowadza do swego dyskursu także ter-
min narodowościowość (Volksheit), który pozostaje w takiej relacji do narodu 
jak osobowość do osoby. Nie powinna ona być traktowana jako „typowość”, ta 
bowiem stanowi wynik zestawienia o charakterze statystycznym, to przekrój 
poprzez całość. Normatywy, prawa, którymi zwykle opisuje się Volkheit, są na 
ogół sztuczne, osobliwe, nie określają adekwatnie żywych ludzi152. Z właściwego 
rozumienia narodowościowości wynikać powinny dobrze ułożone prawa. W wie-
lu pracach młodokonserwatyści jako ich podstawę wskazywali Volkswille, wolę 
narodu. Stapel dokonuje jednak, dla większej ostrości wywodu, jeszcze innego 
rozróżnienia: na wolę ludu (Wille de Volkes) oraz wolę narodowościową (Wille 
des Volkheit) jako wyraz woli narodu we właściwym znaczeniu. Niemcy przez 
długi czas zaczęli bowiem pod wpływem francuskiej i angielskiej myśli racjona-
listycznej utożsamiać wolę narodu z sumą woli jednostek153.

Powyższe rozróżnienie stanowi fundamentalny argument w myśleniu konser-
watywno-nacjonalistycznym. Dzięki niemu dopiero zrozumieć można specyficzne 

150  Stapel  Wilhelm, Volk. Untersuchungen über Volkheit und Volkstum, s. 25-26.
151  Ibidem, s. 35-42.
152  Ibidem, s. 47.
153  Ibidem, s. 50.
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podejście tego nurtu do rozwiązań demokratycznych w Niemczech i w innych 
krajach, które doświadczyły demokratyzacji w stylu anglosaskim i francuskim. 
Demokracja nie jest w nacjonalistycznym rozumieniu złem samym w sobie. 
Nacjonaliści powołujący się na tradycyjne rozwiązania nie mogli akceptować 
demokracji liberalnej ze względu na fakt, że ta pozostawiała władzę sprawczą 
intelektom jednostek wyabstrahowanych „sztucznie” z „naturalnych” wspólnot 
narodowych. Z kolei demokracja stanowiąca wyraz duszy roju mogła liczyć na 
żywiołowe poparcie. Statystyczny Niemiec nie był „prawdziwym” Niemcem, 
rzecz bowiem nie w liczbach, lecz w genetycznym wkomponowaniu w organizm, 
który mógł jednak nosić w sobie także elementy niepochodzące z naturalnego 
wzrastania, groźne pasożyty i tkanki nowotworowe.

4. Żydzi, czyli ciało obce
W publicystyce i rozprawach Stapla (bardziej niż w innych przypadkach 

dyskursu młodokonserwatystów) istotną rolę odgrywa analiza kwestii żydow-
skiej jako ważnego czynnika destabilizacyjnego w państwie i w narodzie. Ma 
ona charakter systematyczny i wnosi wiele nowego do narracji, której finalnym 
słowem okazała się retoryka uzasadniająca Holokaust.

W europejskiej, także niemieckiej, myśli politycznej i społecznej w okresie 
wielu dziesięcioleci poprzedzających Holokaust powstawały różne, często całko-
wicie przeciwstawne koncepcje rozwiązania problemu żydowskiego. Generalnie 
oscylowały one wokół dwu modeli: ekskluzywizmu i inkluzywizmu, czyli asy-
milacji. Podział ten pozostawał aktualny bez względu na radykalizm rozwiązań. 
Koncepcje syjonistyczne, propozycje powstania żydowskiego państwa w Europie, 
pomysł wygnania na Madagaskar, propagowanie masowych pogromów lub przy-
jaznej tolerancji odmienności tak czy owak pozostawały w duchu ekskluzywizmu, 
natomiast idee przymusowej asymilacji i delegalizacji działalności religijnej obok 
pomysłów na pokojowe włączanie Żydów do europejskiego życia społecznego 
miały w równym stopniu cechy inkluzywizmu. Stapel nie pozostawiał wątpli-
wości co do swego stanowiska – uważał, że asymilacja Żydów jest niemożliwa, 
a podejmowanie jej prób może być dla Niemiec wyłącznie szkodliwe154.

Przekonanie to podbudowane było dość jasnym poglądem na temat żydowsko-
ści, który odbiegał znacznie od stanowiska nazistów i wielu innych antysemitów 
tamtego czasu, w tym Chamberlaina. Najważniejszym wyznacznikiem Staplow-
skiego rozumienia problemu było odrzucenie rasowej interpretacji żydostwa. 
Żydzi, podobnie jak Niemcy, nie byli dla Stapla rasą, lecz dojrzałym narodem155. 
Oznaczało to poważniejsze potraktowanie problemu, ponieważ naród był prze-

154  Pogląd wyrażony w komentarzu Stapla w wydawanym przezeń „Deutsches Volkstum” 
1927, s. 418.
155  Stapel  Wilhelm, Antisemitismus und Antigermanismus. Über das seelische Problem der Sym-
biose des deutschen und des jüdischen Volkes, Hanseatische Verlag-Anstalt, Hamburg 1928, s. 14.
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cież owocem długotrwałego procesu i posiadał ukształtowaną samoświadomość. 
Problem leżał w tym, że obie samoświadomości stanowiły zjawiska gruntownie 
odmienne, pomimo współegzystowania w tym samym środowisku państwowym. 

Niezgodność sposobu bycia, wartości, a przede wszystkim oddzielny w obu 
przypadkach Gemeingeist powodowały zjawisko niemieckiego antysemityzmu. Dla 
Stapla był on pozytywny, a nawet nieunikniony, albowiem świadczył o duchowej 
krzepkości, czujnej świadomości i gotowości obrony narodowego ego156. Żydzi 
jednak w wielu przypadkach przyjmują wobec tak sformułowanej niemieckiej 
czy innej tożsamości postawę daleką od analogiczności. Ich sposobem na naj-
korzystniejsze usytuowanie własnej nacji jest propagowanie kosmopolityzmu, 
przedstawianie nacjonalizmów jako przejściowego atawizmu i ukazywanie drogi 
ku wspólnej przyszłości ludzkości pełnej niezależnych jednostek. W ten sposób 
wprowadzają narody w błąd, zaciemniając podstawową zasadę rozwoju – indy-
widuację157. W wielu wypadkach mamy do czynienia z ewidentną próbą wejścia 
w naród, wśród którego przyszło się na świat, ale próby te w ostatecznym roz-
rachunku są daremne:

Żaden człowiek nie wybiera sobie narodu, do którego chce należeć, wradza się weń 
bez udziału woli. Stanowi część swego narodu jak kwiecie jest kwieciem drzewa. Bóg 
stwarza na świecie ludzi Niemcami, Żydami, Francuzami, Japończykami, itd. My, ludzie, 
możemy tylko rozpoznać tę naturalną własność przyrody. Biada temu, kto poza nią 
się wychyli, wykracza bowiem przeciwko woli boskiej. Szczęśliwy ten, kto raduje się 
tym, czym jest obecnie, odczuwa bowiem boską wolę. Zaprzeczanie narodowości to 
koniec końców bezbożność, a nawet wrogość wobec Boga158.

W tym świetle najbardziej oczywistą i zdrową postawą Żydów byłaby naturalna 
wrogość czy dystans wobec Niemców jako żydowski odpowiednik antysemity-
zmu. Przyjmuje ona zresztą, zdaniem Stapla, różne formy i stanowi reakcję nie 
tyle na niemiecki antysemityzm, ile na niemiecką odmienność, a nade wszystko 
na niemieckie dążenie do indywiduacji własnej kultury i wzorców cywilizacyj-
nych159. Generalnie jednak praktyka żydowskiego oddziaływania na Niemców była 
inna: zwykle nie do końca świadoma antygermańskość przyjmuje zakamuflowa-
ną, a przez to najgroźniejszą formę. Żydzi cieszą się bowiem nadreprezentacją 
w prasie, literaturze i w innych sferach życia kulturalnego i intelektualnego. Ze 
względu na przynależność do innego narodu, nawet jeśli chcą, nie mogą rozumieć 
ducha twórczości niemieckiej. 

Zdaniem Stapla, Żydzi weszli do niemieckiego dyskursu społecznego poprzez 
język. Był on dla nich jednak narzędziem obcym duchowi narodowemu, dlatego 

156  Idem, Volk. Untersuchungen über Volkheit und Volkstum, s. 238 nn.
157  Idem, Antisemitismus, s. 7 nn.
158  Ibidem, s. 11 (tłum. Joachim Diec).
159  Główny temat rozprawy Stapla Antisemitismus und Antigermanismus…
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stanowił wyłącznie środek przekazu. Pragnąc wznieść się na wyżyny rodzimej 
myśli, Żydzi musieli kłaść szczególny nacisk na treść niezależną od formy języ-
kowej. Właściwym celem polityki kulturalnej Żydów była bowiem asymilacja, 
pozwalała im ona wejść na powszechny rynek, zawładnąć europejskim sposobem 
myślenia. Opanowali tym samym gazety, czasopisma, literaturę, treści wykładów 
uniwersyteckich. W ten sposób rozpoczęli proces alienacji europejskiego sposobu 
myślenia z jego korzeni160.

Aby wyjaśnić strukturę tego procesu, Stapel stara się przede wszystkim zbadać 
samą istotę żydowskości, szczególnie w kontekście niemieckim. Żydzi stanowią 
zatem przede wszystkim wyjątkową całość, bardziej jeszcze zunifikowaną niż 
Niemcy. Zewnętrznie jest ona jednak zróżnicowana: dla jednych żydowskość 
uwarunkowana jest przede wszystkim religijnie, dla innych, tzw. völkische Juden, 
liczą się bardziej więzy krwi. Mimo to w pełni świadomy Żyd będzie zawsze 
konstatował nierozerwalność narodu i religii161. 

Żydowski ideał polityczny wyraża się w ziemskiej teokracji, tak również 
postrzegane jest przeznaczenie całego rodzaju ludzkiego. Z takiego stanu świa-
domości wynikają inne fundamentalne założenia dotyczące życia politycznego:
a) kultura jako łącznik międzyludzki będzie miała dla Żyda zawsze wydźwięk 

pozytywny, 
b) wojna nieodmiennie kojarzyła się będzie ze złem, stanowi bowiem niezro-

zumiałe burzenie powszechnego, światowego porządku,
c) ziemska sprawiedliwość to duchowy wyznacznik, podstawa żydowskiej etyki,
d) religia pojmowana jest politycznie, co czyni zrozumiałym pojawienie się nie-

mieckiej myśli racjonalistycznej z jej ideą uszczęśliwienia ludzkości, postępu, 
pacyfizmu i liberalizmu tam, gdzie żydostwo szczególnie mocno emanowało 
swoją duchowością162.
Tak funkcjonujący aksjologicznie żywioł znalazł swoje miejsce w różnych krę-

gach społeczeństwa niemieckiego, m.in. arystokratycznych, przyjmując wówczas 
postawy niemiecko-narodowe, konserwatywno-liberalnych, reprezentując opcję 
tradycjonalistyczną, typową najbardziej dla Niemieckiej Partii Ludowej (Deutsche 
Volkspartei), i katolickich, skupiając się wówczas wokół partii Centrum. Najbardziej 
jednak charakterystycznym dla zasymilowanych Żydów środowiskiem były kręgi 
liberalno-demokratyczne, starające się propagować idee tolerancji, społeczeństwa 
otwartego, w którym każdy obywatel, bez względu na pochodzenie, miałby przed 
sobą perspektywy nieskrępowanego rozwoju163.

160  Idem, Die literarische Vorherrschaft der Juden in Deutschland 1918 bis 1933, Hanseatische 
Verlag-Anstalt, Hamburg 1937, s. 20 nn.
161  Idem, Antisemitismus und Antigermanismus…, s. 80.
162  Ibidem, s. 85.
163  Ibidem, s. 91.

Diec.indb   83 2018-08-15   16:59:21



84 1. Spadkobierca umarłych autorytetów. Naród jako suweren nowej generacji

Z socjologicznego punktu widzenia można mówić o dwu właściwościach 
środowiska zasymilowanych Żydów, które zasadniczo odróżniają ich od innych 
obcych ciał w organizmie niemieckim. Pierwszą jest ambicja; nie należy jej, zda-
niem Stapla, wartościować, może bowiem przynosić skutki zarówno pozytywne, 
jak i zgubne. W każdym razie prowadzi do obecności osób pochodzenia żydow-
skiego w wojsku, policji, w urzędach i innych istotnych dla państwa kręgach. 
Drugą właściwością zadomowionego żydostwa jest silna potrzeba przynależności 
(Anschlußbedürfnis), która pomaga w kolejnych etapach asymilacji, ale powoduje 
także jej rozrost poziomy. Żyd w każdych okolicznościach pociąga za sobą innych 
Żydów. Tak następuje między innymi podbój uniwersytetów164.

Żydzi posiadają nadzwyczajną umiejętność transformacji ich wartości 
w chrześcijańskie, a nawet w ogólnoludzkie. Ich przywiązanie do form prawnych, 
uniwersalnych sprawia, że prawdziwie tradycyjne normy społeczne funkcjonu-
jące w obrębie poszczególnych narodów jawią się im jako wyraz skłonności do 
przemocy i złośliwości. Żyd przeciwdziała tradycyjnym formom państwowości 
i organizacji społecznej, gdyż dąży do teokracji powszechnej lub przynajmniej 
do rozumnej organizacji ludzkości. Stąd bierze się zgubny dla społeczeństw 
europejskich pacyfizm. Każda bowiem wojna będzie jawiła się żydowskiemu 
uniwersaliście jako bratobójcza. Żydzi zresztą, zdaniem młodokonserwatystów, 
generalnie wykazują ogromną aktywność w dziedzinie stosunków międzynaro-
dowych, dlatego odnajdują się w obszarze polityki zagranicznej165.

Wewnątrz Niemiec oddziaływanie środowiska żydowskiego scharakteryzo-
wane zostaje kluczowym dla całej doktryny Stapla terminem antygermanizmu 
(Antigermanismus). Nie należy go przypisywać ani syjonistom, którzy jawnie 
pragną kultywować własną tradycję narodową, ani bezwarunkowym asymilan-
tom. Syjonista będzie zawsze przeciwnikiem interakcji z innymi narodami, w tym 
z Niemcami. Żyd całkowicie zasymilowany staje się de facto Niemcem. Prawdziwym 
problemem są więc ci, którzy zachowując przywiązanie do wspólnoty religijnej 
i ideałów, pragną jednocześnie wpisać się całkowicie w niemieckie życie polityczne 
i kulturalne. Tego rodzaju żydowskich odszczepieńców charakteryzuje przede 
wszystkim ironia wobec świętości narodu niemieckiego166.

Ponieważ Żyd częściowo wykorzeniony nie ma oczywistego miejsca w swej 
wspólnocie, brak mu poczucia pokoju. Stara się zatem zmienić ład przyrodzony we 
własny, sam staje się centrum swego życzeniowego porządku rzeczy (Wunschord-
nung). Każdy akt wartościujący wydaje mu się przez to śmieszny, gdyż ujmowany 
jest z perspektywy indywiduum, nie zaś poczucia wspólnoty. Stąd akty heroiczne 
Arndta, Kleista czy vom Steina nie mogą przypaść żydowskim antygermanistom 

164  Ibidem, s. 92-94.
165  Ibidem, s. 94-100.
166  Ibidem, s. 89.
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do gustu, stoją bowiem na antypodach subiektywności jednostki. Wykorzenieni 
uprawiają ideową pogoń „nie jak tryskająca krew, lecz wyciekająca ropa”167.

***

Dorobek publicystyczny Stapla został w 1967 roku uznany przez Heinricha 
Keßlera za przykład konserwatywnego nacjonalizmu i wydaje się, że jest to ocena 
trafna. Jak wskazuje badacz, ze względu na specyficzny charakter „Deutsches 
Volkstum” i swoistą „pruskość” – skłonność do wojującego nacjonalizmu – już 
od 1929 roku na skutek podziałów w Deutschnationale Volkspartei do Stapla 
przylgnęło wśród ludowych konserwatystów (Volkskonservativen) miano „naro-
dowego konserwatysty” (Nationalkonservativ)168. Po pierwsze bowiem, Staplowi 
udało się stworzyć doktrynę stosunkowo pełną: objęła ona zagadnienie państwa, 
społeczeństwa, narodu, religii, a pośrednio nawet gospodarki. Po drugie, ponad 
wszelką wątpliwość głównym jej imperatywem nie jest powrót do korzeni, lecz 
dobro narodu, który stanowi podstawowy podmiot pluralistycznej ludzkości. 
Po trzecie, urzeczywistnienie ducha narodowego odbywa się przez umiłowanie 
obowiązku, szacunek dla tradycji ojców i ojczystego kraju, działanie na rzecz 
przekazania dziedzictwa młodemu pokoleniu. Po czwarte wreszcie, w myśleniu 
Stapla wyraźnie wskazana została wizja wroga, który jako genetycznie obce 
alter ego stanowi główne zagrożenie dla realizacji celów politycznych doktryny. 

Antysemityzm naukowy Stapla w kontrowersyjny sposób wpisuje się w wy-
darzenia, które nastąpiły po 1933 roku w Niemczech, szczególnie w dziedzictwo 
ustaw norymberskich i tragedii Holokaustu. Idee młodokonserwatywne ze zrozu-
miałych względów stały się jednym z tematów niewygodnych, nie mogły znaleźć 
miejsca w dyskursie publicznym po drugiej wojnie światowej, która dla narodu 
niemieckiego stanowiła wielowymiarową katastrofę, ale i okazję do jedynego 
w swoim rodzaju katharsis, jakiego nie było dane doświadczyć zdecydowanej 
większości narodów świata. Nie ulega bowiem wątpliwości, że długa droga, 
wychodząca od romantycznego nacjonalizmu przez etatyzm Niemiec bismar-
ckowskich i konserwatywną rewolucję, prowadziła ostatecznie ku rozwiązaniom 
tragicznym w skutkach w postaci zwycięstwa prymitywnego nazizmu, który 
jako doktryna polityczna nie dorównywał pod względem wyrafinowania swym 
poprzedniczkom w owej wędrówce. Z punktu widzenia fizjologii tego procesu 
fundamentalnie ważne jest to, iż miał on charakter endogenny, w małym stopniu 
usprawiedliwiony zewnętrzną presją, był wszak uwarunkowany złożoną sytua-
cją polityczną tylko do roku 1870. Jedno nie ulega żadnej wątpliwości: wysiłek 
niemieckich wizjonerów w znaczącym stopniu przyczynił się do faktu, że od 

167  Ibidem, s. 89, tłum Joachim Diec .
168  Keßler  Heinrich, Wilhelm Stapel als politischer Publizist…, s. 113.
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suwerena oświeceniowego państwa z Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela 
koncepcja narodu uległa gruntownemu przepoczwarzeniu.

Powstaje w tym miejscu pytanie, czy analiza wspomnianej drogi ma prag-
matyczny sens, tj. czy możliwe jest wypracowanie modeli opisanych zagrożeń, 
niebezpiecznych wzorców procesowych. Odpowiedź pozytywna uwarunkowa-
na jest przede wszystkim zbadaniem występowania analogicznych procesów 
w innym miejscu i czasie, jeśli bowiem da się je wskazać, będzie można mówić 
o pewnej prawidłowości. Nie powinien zatem umknąć uwagi badacza fakt, że los 
niemieckiego nacjonalizmu po drugiej wojnie światowej dzieliły także częściowo 
inne narody, które w wyniku długotrwałego procesu doszły do rozwiązań rady-
kalnych, prowadzacych do moralnej katastrofy. Co istotne, w dramat ten uwikłane 
były również, w specyficzny sposób, doktryny ukształtowane wedle pryncypiów 
konserwatywnego nacjonalizmu. 

1.10. Japońska rewolucja i naród odzyskany

Pojawienie się tendencji konserwatywnych w Kraju Kwitnącej Wiśni, państwie, 
które w XX stuleciu stanie się sojusznikiem Niemiec, miało miejsce nieco później 
niż w Europie, albowiem później też zajaśniała na wyspach imperium słońca 
rewolucja. Rok 1868 stanowił niespodziewane pożegnanie z dawnym porząd-
kiem, a w dużej mierze także z dawną kulturą. Istota zmian miała dwa źródła, 
intencjonalnie od siebie niezależne. Jedno z nich, które nie stało się motorem 
przewrotu, lecz odegrało później bardziej doniosłą rolę, to kontakt z Zachodem, 
głównie ze Stanami Zjednoczonymi – demonem japońskiego losu w następnych 
dekadach. Już w 1854 roku misja komandora Matthew Perry’ego dzięki demon-
stracji siły doprowadziła do podpisania traktatu w Kanagawie, otwierającego 
dla amerykańskich statków porty w Shimodzie i Hakodate. Spektakularnym 
sukcesem okazała się dla stosunków obu państw misja Townsenda Harrisa, który 
w 1858 roku podpisał z kontrolowaną wówczas przez oligarchię Japonią układ 
o współpracy, idący o wiele dalej niż traktat wynegocjowany przez Perry’ego. 
Ze strony japońskiej sygnował go Ii Naosuke, znany z poglądu o konieczności 
niezależności szogunatu od arystokracji daimyō i dworu cesarskiego. Ii Naosuke 
jako tairō, marszałek rady regencyjnej Rōjū i swoisty interrex w sytuacji braku 
szoguna, był z jednej strony zwolennikiem szeroko zakrojonych stosunków 
z Amerykanami, a z drugiej przeciwnikiem reformizmu, proponowanego przez 
większość feudałów. Jego działalność i los pokazują, jak paradoksalna i niestabilna 
była sytuacja w Japonii końca epoki Edo. Ii Naosuke poprzez swą politykę wzmac-
niania szogunatu naraził się znacznej części środowiska samurajskiego, a także 
ideologom konserwatywnych środowisk szintoistycznych, co doprowadziło do 
jego śmierci w wyniku zamachu, który miał miejsce przed bramą zamku w Edo 
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24 marca 1860 roku. Zwolennicy zmian dotychczasowej polityki zaczęli coraz 
bardziej oscylować w kierunku realnego powrotu cesarza do władzy.

Nominalnie oparcie w dworze cesarskim powinno charakteryzować konser-
watystów, jednak w tamtym okresie kategoryzacja ta niezupełnie odpowiadałaby 
rzeczywistości. Rozpatrując tę kwestię literalnie, dążenie do restytucji realnej 
monarchii absolutnej wspartej o autorytet tradycyjnych wierzeń należałoby 
uznać za przejaw klasycznego konserwatyzmu. W praktyce konserwatywny tra-
dycjonalizm może przybierać przynajmniej dwie strukturalnie odmienne formy. 
W pierwszym przypadku polega to na świadomym dążeniu do tradycyjnego, 
utrwalonego przez najdawniejszą historię kształtu systemu w celu realizacji 
wartości tkwiących u podstaw reprezentowanej cywilizacji. W drugim – na do-
minacji pryncypium nie fundamentu aksjologicznego, lecz ciągłości. Konserwa-
tysta drugiego typu za zasadę naczelną przyjmie przede wszystkim kontynuację, 
zatem w naturalny sposób największe znaczenie będzie miało dla niego właśnie 
realizowane stadium, aktualnie stosowany paradygmat polityczny i aksjologicz-
ny, nawet gdyby pozostawał w sprzeczności z podstawami i przekonaniami, na 
których nominalnie państwo się wspiera.

Japonia końca bakufu Tokugawów doświadczała takiego właśnie dylematu. 
Potrzeba zmian stawała jako temat na porządku dziennym, zdawano sobie sprawę 
z niesprawności systemu, która wynikała z wielu uwarunkowań. Po pierwsze, 
ancien régime konserwował podział stanowy – od daimyō (大名), poprzez stan 
samurajski (武士 bushi), rzemieślników (工 kō) i kupców (商 shō), do chłopów 
(農 nō) – w którym awans nie zależał od aktywnej przedsiębiorczości. Przez całe 
wieki pozwalał na istnienie marginesu społecznego w postaci niedotykalnych 
„wyrzutków” (穢多 eta) czy wręcz grupy „nieludzi” (非人 hinin). Po drugie, 
jako system zarządczy był stosunkowo niesprawny, ponieważ zmuszał głównie 
feudałów do periodycznej służby na dworze szoguna, co obniżało wydajność la-
tyfundiów. W obszarze wojskowości bakufu wychowało znakomitych i oddanych 
rycerzy, ale nawet największe oddanie uformowanych w konfucjańskim systemie 
wartości samurajów nie mogło zastąpić regularnych i stojących technicznie na 
wysokim poziomie scentralizowanych sił zbrojnych. Po trzecie, dawny ustrój 
konserwował rolniczy charakter kraju, co stanowiło stuprocentową gwaran-
cję cywilizacyjnej klęski w starciu z potencjalnym rywalem w rodzaju Stanów 
Zjednoczonych czy europejskich interwentów w sąsiednich Chinach. Po czwarte 
wreszcie, w sensie religijno-ideowym okres Edo, ukształtowany przez reżim 
Tokugawów, opierał się na cywilizacyjnym dorobku konfucjanizmu w kwestii 
porządku społecznego i duchowej strukturze buddyzmu, głównie w postaci 
Szkoły Czystej Ziemi, w sferze światopoglądu. Tym samym Japonia Tokugawów 
odsunęła nieco w cień dawne wierzenia szintoistyczne i zdecydowała się na 
zakaz praktykowania chrześcijaństwa (ostatecznie poprzez dekret Toyotomiego 
Hideyoshiego z 1614 roku), a tym samym na izolację od Zachodu i wielowiekowy 
związek z tradycjami wschodnioazjatyckimi.
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Nominalnie głową państwa i osobą boską w Japonii był cesarz, potomek 
bogini słońca Amaterasu, w praktyce jednak monarcha pozostawał w okresie 
Edo w ukryciu, realna władza, decydująca o polityce państwa i stylu życia oby-
wateli, należała do szogunatu, którego uświęcony wielowiekową tradycją system 
bakufu organizował całość życia w kraju. Cechą charakterystyczną wszelkich 
rewolucji jest ich „oddziaływanie naddane” odnośnie do reform i likwidacji nie-
właściwych, szkodliwych form rządzenia. Rewolucja francuska, likwidując oczy-
wiste niedociągnięcia feudalnej monarchii, posunęła się do terroru, pacyfikacji 
Wandei, przejściowych prześladowań Kościoła, przyczyniła się do zwiększenia 
nieokreśloności roli i pozycji kobiety w społeczeństwie, a także do rozluźnienia 
obyczajów, wpływającego niekorzystnie na stan zdrowotny tegoż społeczeństwa. 
Ostatecznie, począwszy od okresu konsulatu, bez pierwotnej intencji doprowadzi-
ła do niespotykanego dotąd w dziejach Europy rozwoju militaryzmu i zakusów 
imperialnych. Cesarstwo stanowiło najbardziej konserwatywną stronę procesu 
rewolucyjnego – przywróciło monarchię, która rościła sobie nawet pretensje do 
swoistego patronatu nad Kościołem. Jednocześnie wszakże zabsolutyzowało rolę 
państwa jako regulatora całości życia społecznego i usankcjonowało nieograni-
czony woluntaryzm władzy, podbudowywany racją stanu. Tym samym bonapar-
tyzm, ostatnie tchnienie rewolucji, rozpoczął tradycję nową: odtąd patriotyzm 
i nowe świętości opierać się będą na państwie i jego prawnym porządku jako 
racji ostatecznej, stwarzając fundowaną przez prawniczy etatyzm dekonstrukcję 
legitymizacji tradycjonalistycznej.

W niespokojnych już nieco latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XIX 
wieku w Japonii mało kto mógł przypuszczać, że proces wówczas zainicjowany 
doprowadzi do analogicznych i radykalnych zmian pomimo nominalnego zacho-
wania systemu. Japońscy rewolucjoniści, należący, podobnie jak Honoré Gabriel 
de Mirabeau, do ludzi poszukujących rozwiązań optymalnych i kompromisowych, 
okazali się mistrzami w wykreowaniu rzeczywistości, która na pierwszy rzut oka 
stanowiła raczej powrót do korzeni państwowości niż całkowitą przebudowę 
życia społecznego.

Próby stworzenia nowych relacji pomiędzy dworem cesarskim a zamkiem 
w Edo podejmowano już w latach pięćdziesiątych. Brak zdolnego do działań 
monarchy i słabość szogunatu pobudzały aktywność polityczną elit, które jedno-
cześnie, jak było to w przypadku Ii Naosukego, musiały podjąć wyzwanie rzucone 
im przez anglosaski ekspansjonizm. Ostateczna klęska tego polityka, zwolennika 
reform i wzmocnienia centralnej administracji, ale jednocześnie zdecydowanego 
poplecznika Tokugawów, stanowiła symboliczny zwrot i zdecydowane wzmoc-
nienie sił wrogich szogunatowi.

Obiektywnie rzecz biorąc, począwszy od ekscentryka, ale jednocześnie zde-
cydowanego jednoczyciela kraju Ody Nobunagi (1534-1582) i jego wybitnego 
następcy Toyotomiego Hideyoshiego (1537-1598), leżąca na wielu wyspach 
Japonia dokonywała znaczących starań, aby nie tylko nominalnie, ale także re-
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alnie doprowadzić do ujednolicenia życia politycznego i społecznego państwa. 
Tokugawa Ieyasu, który odsunął w cień Toyotomiego i pod Sekigaharą zaini-
cjował ponad dwa wieki panowania trzeciej dynastii szogunów, bez wątpienia 
przyczynił się do tego dzieła, ale za pomocą systemu, który miał wykorzystać 
wartości i przyzwyczajenia, a nade wszystko układ społeczny odległych od siebie 
nawzajem regionów wyspiarskiego kraju. Rozdając posiadłości swym baronom 
i tworząc system księstw – hanów, nie tylko nie niweczył, ale raczej wzmacniał 
proces zapoczątkowany jeszcze w poprzedniej epoce Muromachi, tj. spontaniczną 
centralizację poprzez feudalizację i podporządkowywanie magnaterii daimyō 
drobnej szlachty samurajskiej kokujin.

Myśl polityczna w Japonii okresu Edo stopniowo odreagowywała niedo-
skonałości tego okresu, jednocześnie przyjmując jego liczne dokonania, w tym 
przede wszystkim wyspiarski separatyzm. O ile jeszcze w XVII wieku izolacjonizm 
japoński bazował na konfucjanizmie, o tyle już w stuleciu następnym dochodzi 
do radykalizacji środowiska szintoistycznego. Dobry przykład stanowią Kada 
Azumamaro (1699-1736) i Kamo Mabuchi (1697-1769), którzy studiują wczes-
ne pisma japońskie, w tym Manyoshu, poszukując czysto japońskiego ducha 
nieskażonego wpływami chińskimi. Kamo idealizował wierność Japonii jednej 
dynastii i harmonię politycznej ciągłości, przeciwstawiając ją permanentnej 
wojnie domowej w Chinach169.

Największe znaczenie w procesie kształtowania bazującego na szintoizmie 
legitymizmu miała jednak niewątpliwie szkoła Mito (Mitogaku, 水戸学). Jej 
dorobek można wręcz traktować jako całą epokę myśli i pouczający przykład 
rozwoju myśli politycznej o charakterze konserwatywnym. Założona została 
w epoce Edo, w XVII stuleciu i związana była ściśle z rodem Tokugawów, gdy jego 
przedstawiciel, Mitsukuni, zarządca hanu Mito, postanowił założyć pracownię 
na rzecz stworzenia wiekopomnego dzieła utrwalającego nowo powstały ustrój. 
W środowisku tym zrodziła się monumentalna interpretacja dziejów kraju – Dai 
Nihon-Shi (Historia Wielkiej Japonii) – w której podkreśla się centralne miejsce 
cesarza w japońskiej cywilizacji, a przez to konieczność kultu jego osoby, a także, 
co ściśle wiąże się z tym ostatnim, rolę szintoistycznego panteonu i należnej mu 
czci. Co ważne, szkoła Mito, głównie przez tę monumentalną kompilację histo-
riozoficzną, odznacza się szczególnym, konfucjańsko-imperialnym rozumieniem 
narodu jako substratu państwa. 

Ogólnie rzecz biorąc, podstawy religijno-ideowe szkoły były bardzo eklek-
tyczne: oprócz zrębu szintoistycznego składały się na nią wpływy konfucjańskie, 
ale w pewnej mierze także buddyjskie, a nawet taoistyczne. Wynikało to z faktu, 
że Tokugawa Mitsukuni do końca życia pragnął zachowania harmonii wszyst-
kich elementów składających się na tradycję polityczną Japonii, chcąc uniknąć 

169  Reischauer Edwin O. [et al.], East Asia. The Great Tradition, Houghton Mifflin, Boston 
1958, s. 664.
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jakichkolwiek tarć o charakterze ideologicznym. Szogunat akceptował w pełni 
to podejście, przyjmując w 1720 roku z aprobatą kanon pism historycznych Dai 
Nihon-Shi, stanowiących wówczas dzieło takich uczonych, jak Shu Shunsui, Ku-
riyama Sempō i Asaka Tampaku. 

Pod koniec XVIII stulecia rozpoczęła się nowa faza rozwoju szkoły, która po 
wchłonięciu wielorakich wpływów azjatyckich dojrzała do przyjęcia stanowiska 
konserwatywnego i moralizatorskiego. Szczególny wyraz tendencja ta przybrała 
w pismach Tachihary Suikena i jego wybitnego ucznia, Fujity Yūkoku (1774-1826), 
którego dzieło Seimeiron (O sprostowaniu nazw) zmierzało ku przywróceniu 
zagrożonego porządku obyczajowego w społeczeństwie. Zaniepokojony pojawia-
niem się obcych wpływów Fujita dokonał rewitalizacji starego hasła, które także 
w przyszłości zrobi potężną karierę: „czcij Cesarza, wypędź barbarzyńców” (sonnō 
jōi, 尊皇攘夷). Inspiracja tego rodzaju nacjonalizmu sięga Chin epoki księstwa 
Qi, a w Japonii myślenie w tych kategoriach pojawiało się już we wczesnej fazie 
epoki Edo, w pismach Yamazakiego Ansai i Yamagi Sokō. W dziele Fujity dążenie 
do czystości obyczaju prowadzi go do obaw przed wpływami zewnętrznymi. Tym 
samym dochodzi do powstania gruntu dla specyficznego „nacjonalizmu samuraj-
skiego”, w którym wymóg wierności monarchii sprzęgnie się z ideą zachowania 
dawnych obyczajów i kategorii myślenia społeczno-politycznego.

Zanurzona w tradycji i dążąca niegdyś do stabilizacji różnych wpływów szkoła 
Mito zaczęła zatem w swej nowej fazie wykazywać niepokojącą dywergencję, 
polegającą z jednej strony na umacnianiu wpływów konfucjańskich, a z drugiej na 
dojrzewającej coraz bardziej politycznej kontestacji, przejawiającej się w utracie 
zaufania do szogunatu. Przejawy owej nowej tendencji widoczne są już w myśli 
Tokugawy Harumori na przełomie XVIII i XIX wieku. Wkrótce potem pojawi się 
idea Shinron (Nowej Teorii) wedle motta shinju-funi (shinto i konfucjanizm są 
jednym). Autorem samego tekstu Shinron, który ukazał się w 1825 roku, był 
Aizawa Seishisai (właśc. Aizawa Yasushi) (1782-1863). Zdecydował się on 
sięgnąć po stary termin kokka (naród-rodzina), używany jeszcze przez Kitabatake 
Chikafusę (1295-1354)170. 

Aizawa stworzył ideę cesarza jako ojca wszystkich Japończyków bez wzglę-
du na stan, co oznacza, że nacjonalizm etniczny poddany tu zostaje przemianie 
w doktrynę stricte polityczną. Japończycy mieli już nie być oddzieleni od mo-
narchy łańcuchem urzędowych pozycji, lecz pozostawać w mistycznej jedności 
z dynastią sankcjonującą boskie przeznaczenie Wysp. W ten sposób jednoczy 
rolę szintoistycznej bogini słońca z konfucjańską rolą Nieba. Cesarz legitymizo-
wany był zatem zarówno sakralnie, jako potomek wnuka bogini, jak i poprzez 

170  Aizawa Yasushi, The Danger from the West, [w:] Sources of Japanese Tradition, ed. by 
Ryusaku Tsunoda, W. Theodore de Bary, Donald Keene, vol. 2, Columbia University Press, 
New York 1958, s. 91-93. Zob. także Brown Delmer M., Nationalism in Japan. An Introductory 
Historical Analysis, University of California Press, Berkeley 1955, s. 32.

Diec.indb   90 2018-08-15   16:59:22



911.10. Japońska rewolucja i naród odzyskany

Cnotę we wspólnej idei kokutai (国体), 
typowym produkcie japońskiego synkre-
tyzmu tradycji. Termin ten, pochodzenia 
chińsko-japońskiego, oznacza „substan-
cję, kościec narodu”, pewną odwieczną 
zasadę, która musi zostać zachowana 
pomimo zmieniających się okoliczności. 
Jak wskazuje John Brownlee, idea koku-
tai pozostawała w określonej relacji do 
seitai, pojęcia oznaczającego historycz-
nie uwarunkowaną formę rządów, która 
mogła ulegać zmianom, o ile te nie od-
rywały jej od fundamentalnej harmonii 
„substancji narodu”171.

Dla autora Shinron porządek, rdzeń 
narodu – kokutai – stanowił świętość, 
jednak nie był dany na zawsze. Aizawa 
zdawał sobie sprawę z możliwości jego 
zaburzenia, a nawet porzucenia przez 
samych Japończyków. Ostrzegał zatem, że 
jeśli nie znajdą się wielcy ludzie, działający w imieniu Nieba, naturalny porządek 
może się stać ofiarą zachodnich barbarzyńców172. 

Koncepcja Shinron sankcjonowała powstanie nowej jakości w japońskiej myśli 
politycznej, dokonała bowiem mimochodem gloryfikacji narodu jako pozostają-
cej w jedności z boską dynastią wspólnoty. Przypisano jej wartości pochodzące 
z odmiennych systemów ideowych: szintoizmu i konfucjanizmu, ale synkretyzm 
ten miał długotrwałą tradycję. Co ważne, połączenie tradycji ułatwione zostało 
poprzez wskazanie przeciwnika. Jego funkcja narzuca się dość jasno: świado-
mość zagrożenia może cementować wewnętrznie jednostkę dążącą do wielorako 
usankcjonowanego celu.

Innym przykładem politycznego myślenia w tym duchu była doktryna szkoły 
założonej przez Yoshidę Shoin (1830-1859). Program szkoły oprócz pozytywnej 
idei samodoskonalenia duchowego zakładał dwie surowe zasady: konfucjańską kun 
shin no gi (obowiązek pana i poddanego) oraz ka-i no ben (odrzucenie cywilizacji 
i barbarzyństwa). Sprowadzała się zatem do gloryfikacji porządków ery Yamato 
w sensie politycznego wzoru oraz do programu gotowości do obrony wybrzeża 

171  Brownlee John S., Four Stages of the Japanese Kokutai, Dept. of History, University of 
Columbia, [on-line:] http://www.iar.ubc.ca/centres/cjr/seminars/semi2000/jsac2000/
brownlee.pdf (29.09.2012).
172  Aizawa Yasushi, Preface to New Proposals, [w:] Sources of Japanese Tradition, vol. 2, s. 85-87.

Aizawa Seishisai (Aizawa Yasushi)
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przed inwazją. Wrogiem zagrażającym Japonii byli zarówno zamorscy barbarzyń-
cy, jak i rządy bakufu, niezdolne do zneutralizowania tego niebezpieczeństwa173.

Edo nie było bynajmniej nieświadome tych problemów, szczególnie w świetle 
traktatów handlowych. Ostatni szogun, Tokugawa Yoshinobu, planował bardzo 
daleko idące reformy w celu skonsolidowania kraju, a jednocześnie jego demokra-
tyzacji. W celu pobudzenia narodowej jedności zamierzał stworzyć dwuizbowe 
ciało przedstawicielskie, o czym świadczy projekt autorstwa jego doradców – 
Nishiego Amane oraz Tsudy Mamichiego (wykształconych na uniwersytecie 
w Leydzie)174. Nie było mu jednak dane zrealizować tych idei, które przybiorą 
realne kształty dopiero dzięki konstytucji Meiji. 

Ideologiczna presja lat sześćdziesiątych na szogunat zawdzięczała sporo 
spuściźnie wymienionych szkół, ale w rzeczywistości składało się na nią więcej 
wpływów. Na uwagę zasługuje niewątpliwie idea fukko, czyli powrotu do prze-
szłości, podnoszona przez część środowiska najbardziej wpływowej arystokracji 
daimyō. W pewnej mierze mogła być inspirowana poglądami Yoshidy. Inną ideą, 
bardzo nośną i sięgającą tradycji doktryny państwowej Toyotomiego Hideyoshiego, 
było wspomniane już sonnō jōi, czyli promowany przez Fujitę imperatyw „czcij 
cesarza, wygnaj barbarzyńców”. Pochodzenie tego hasła jest zasadniczo konfu-
cjańskie i przypisuje się je Huanowi, księciu chińskiej prowincji Qui. W Japonii 
używano go sporadycznie już w XVII stuleciu, epoce jednoczenia i kształtowania 
się szogunatu Tokugawów. Mistrzowie Yamazaki Ansai i Yamaga Sokō próbowali 
przez stosowanie go wykazać w swych pismach wyższość tronu japońskiego nad 
innymi monarchiami i wzmocnić go w obliczu dominacji szogunatu. 

W latach sześćdziesiątych znacznie silniejsza była jednak idea osei, czyli 
nadrzędnej władzy cesarskiej. W obliczu tych nacisków ostatni z szogunów 
memoriałem z listopada 1867 roku pod rosnącym naciskiem społecznym i za 
namową ze strony Gotō Shōjirō, zwolennika rozwiązań przedstawicielskich, 
zwrócił władzę cesarzowi, licząc na objęcie stanowiska przewodniczącego rady 
daimyō, którą planował jako izbę wyższą. Opozycja dążyła jednak do całkowitego 
usunięcia Tokugawów z życia politycznego, snując wizję cesarstwa z faktyczną 
władzą środowiska samurajskiego. Siły wierne bakufu protestowały przeciwko 
zmianom, spotykały się jednak z radykalną interwencją reformatorskich rady-
kałów, głównie w postaci samurajów hanów Chōshū i Satsumy. Krótkotrwała 
wojna Boshin doprowadziła do ostatecznego zwycięstwa obozu reformatorskiego 
i monopolizacji władzy przez dwór, co otworzyło drogę do szybkiej i radykalnej 
transformacji kraju.

173  Earl  David M., Emperor and Nation in Japan. Political Thinkers of the Tokugawa Period, 
University of Washington Press, Seattle 1964, s. 80 nn.
174  Zob. Nobutaka Ike, The Beginnings of Political Democracy in Japan, Johns Hopkins Uni-
versity Press, Baltimore 1950, s. 33.
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Podjęto długotrwałe prace nad stworzeniem nowego systemu politycznego, 
który, w odróżnieniu od bakufu Tokugawów, z jednej strony zapewniłby powszech-
ny udział narodu w sprawowaniu władzy, z drugiej zaś byłby na tyle sprawny, 
że pozwalałby na bezkonfliktową i dynamiczną modernizację kraju. Początkowo 
rozwiązań poszukiwano na oślep poprzez próby reorganizacji organów dorad-
czych. W ten sposób już w 1868 roku powołano Wielką Radę Stanu, która dzieliła 
się na Radę Wykonawczą (Gyōseikan), Radę Sprawiedliwości (Keihōkan) i Radę 
Ustawodawczą (Gijōkan). System ten ulegał szybkiej transformacji ze względu 
na organizacyjną niewydolność i wewnętrzne konflikty interesów. W 1871 roku 
Wielka Rada Stanu składała się z licznej Izby Właściwej (Sein) o charakterze 
wykonawczym, Izby Prawej Strony (Uin), w której zasiadali tylko ministrowie 
i wiceministrowie, a także Izby Lewej Strony (Sain) o charakterze ustawodawczym. 
Wpływowe stanowiska w tych gremiach przejęli przedstawiciele tworzącej się 
„oligarchii Meiji”, pretorianie rewolucji, których jednak, jak wkrótce się okaże, 
los bardzo podzieli. Liczba członków wspomnianych ciał bardzo się skurczyła. 
Ostatecznie w Izbie Właściwej zasiadało tylko pięć osób z kręgu nowej oligarchii: 
wielki minister stanu Sanjō Sanetomi i przedstawiciele czterech głównych hanów: 
Kido Takayoshi, reprezentant Chōshū, Saigō Takamori, reprezentujący Satsumę, 
Itagaki Taisuke z Tosy oraz Ōkuma Shigenobu z Hizen.

Ponieważ próby spontanicznej reorganizacji organów centralnych nie przy-
nosiły pomyślnego rezultatu, pojawiła się konieczność kompleksowej reformy 
w postaci aktu konstytucyjnego. Z inicjatywą takiego ruchu wystąpił w Izbie Lewej 
Strony Miyajima Seiichirō, który jako zadeklarowany konserwatysta ostrzegał Izbę 
przed pochopnym korzystaniem z wzorców zachodnich, mogących doprowadzić 
do ustanowienia w Japonii republiki. Z drugiej jednak strony zarówna oligarchia 
Meiji, jak i sam cesarz rozumieli, że tylko poprzez obserwację zachodnich sy-
stemów możliwe będzie znalezienie rozsądnej równowagi pomiędzy zachowa-
niem sakralnie legitymizowanej monarchii i duchem powszechnej solidarności 
wszystkich Japończyków, połączonej z wydolnością operacyjną systemu. Stąd 
też, zgodnie z cesarską przysięgą z 1868 roku, zaakceptowano poszukiwania 
wzorców zagranicznych. W latach 1871-1873 miała miejsce historyczna misja 
zagraniczna japońskich obserwatorów pod kierownictwem Iwakury Tomomiego. 
Wzięły w niej udział najbardziej wpływowe osobistości wywodzące się z nowej 
elity, m.in. Kido Takayoshi, Ōkubo Toshimichi, Kumi Kubitake, a także Itō Hi-
robumi, który w największym stopniu przyczynił się do ostatecznego kształtu 
konstytucji. Ponieważ obawiano się radykalizmu republikańskiego, dyplomaci 
ostatecznie zarekomendowali dworowi model niemiecki (a w zasadzie pruski)175 
jako najbardziej odpowiadający interesowi ówczesnej Japonii, a konkretnie 

175  Grimmer-Solem Erik, German Social Science, Meiji Conservatism, and the Peculiarities 
of Japanese History, Wesleyan University, [on-line:] http://condor.wesleyan.edu/egrimmer/
pdf/German_Social_Science.pdf (27.04.2012).
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stworzeniu harmonijnej współegzystencji monarchii i narodu176. Sprawiło to, że 
wielu japońskich urzędników, studentów, ludzi nauki i gospodarki pozostawało 
w bezpośrednich kontaktach z ich odpowiednikami w Niemczech. Wpływ specy-
ficznego nurtu niemieckiej myśli politycznej na kształtowanie nowej japońskiej 
państwowości po szczegółowych badaniach staje się coraz bardziej oczywisty. 
Erik Grimmer-Solem wymienia takie elementy transferu ideowego, jak autory-
taryzm, etatyzm, semi-feudalizm, natywizm, które skutecznie powstrzymywały 
Japończyków przed absorpcją modelu liberalno-demokratycznego177.

Konstytucja Meiji powstała jako owoc prac komisji, w której skład, oprócz Itō 
Hirobumiego, wchodzili Inoue Kowashi, Kaneko Kentarō, Itō Miyoji i, co warte 
podkreślenia, Karl Friedrich Hermann Rösler, niemiecki konstytucjonalista, 
który zasłużył się także jako twórca pierwszego japońskiego kodeksu prawa 
handlowego. Nie wyrażono zgody na zatwierdzenie konstytucji w głosowaniu 
powszechnym. Została ona ogłoszona przez cesarza w lutym 1889 roku. Zakła-
dała powstanie dwuizbowego parlamentu – Zgromadzenia Cesarskiego (Teikoku 
Gikai), składającego się z powoływanej na mocy cesarskiej nominacji członków 
Izby Arystokratów (Kizokuin) oraz lower house w postaci Izby Reprezentantów 
(Shugiin). Tym samym ostatecznie otwarto bramy dla powstawania partii poli-
tycznych, które de facto działały już wcześniej, począwszy od wspieranej z tylnego 
siedzenia Konstytucyjnej Partii Cesarskiej (Rikken Teisetō), stawiającej sobie za 
cel powołanie monarchii konstytucyjnej, czy Partii Reform (Rikken Kaishintō), 
założonej przez Ōkumę Shigenobu i „przewodniego westernizatora” – Fukuzawę 
Yukichiego, a także licznych regionalnych ugrupowań ludowych178.

Oprócz zmian na szczytach dokonana została reforma administracji lokal-
nej. Dotychczasowych 276 w dużym stopniu samorządnych hanów (księstw) 
zastąpiono centralnie sterowanymi 72 prefekturami (ich liczbę w 1888 roku 
zmniejszono do 43), na których czele stali gubernatorzy (wielu z nich rekruto-
wało się spośród rewolucjonistów 1868 roku). Oznaczało to, że administracja 
lokalna pochodziła z innego klucza niż dotąd179. Tak jak szogunat miał zasadniczo 
charakter dziedziczny, tak też analogicznie prezentowały się zasady awansu na 

176  Zob. Ōkubo Toshimichi’s Opinion on Constitutional Government 1873, [w:] Beckman Geo-
rge M., The Making of the Meiji Constitution. The Oligarchs and the Constitutional Development 
of Japan 1868-1891, University of Kansas Press, Lawrence 1957, s. 11 nn.
177  Grimmer-Solem Erik, German Social Science, Meiji Conservatism, and the Peculiarities 
of Japanese History, „Journal of World History” Vol. 16, 2005, No. 2, [on-line:] http://www.
historycooperative.org/cgi-bin/justtop.cgi?act=justtop&url=http://www.historycooperative.
org/journals/jwh/16.2/grimmersolem.html (27.07.2012).
178  Starecka Katarzyna, Początki japońskich partii politycznych oraz rządów przedstawiciel-
skich, [w:] Japonia okresu Meiji. Od tradycji do nowoczesności, pod red. Beaty Kubiak Ho-Chi , 
„NOZOMI”, Warszawa 2006, s. 46 nn.
179  Por. Pałasz-Rutkowska Ewa, Cesarz Meiji – symbol nowych czasów, [w:] Japonia okresu 
Meiji. Od tradycji do nowoczesności, s. 22.
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niższych szczeblach bakufu. Nowe reguły zmieniały wszystko radykalnie: władza 
pochodziła już nie od zastępczego przywódcy, lecz od cesarza, ale tym samym 
traciła więź z dotychczasową tradycją jej rekrutacji. Nowy porządek miał światłą 
głowę, lecz pozbawiony został korzeni. Władza cesarza, jak się bowiem wkrótce 
zorientowano, musiała siłą rzeczy oznaczać władzę administracji, której kształtu 
nie można było w jasny sposób przewidzieć, ponieważ radosny marsz rewolucji 
uczynił Japończyków w stopniu znacznie większym niż w przeszłości obywatelami 
równymi wobec prawa. Na miejscu dawnej zawiłej stratyfikacji pojawiły się nowe 
klasy społeczne. Zasadniczo mówić można o trzech grupach fundujących nowy 
system: kazoku, klasie arystokratycznej wywodzącej się z dawnego dworskiego 
stanu Kuge i lokalnych feudałów daimyō, Shizoku, czyli klasie rodzin rycerskich, 
pochodzącej z dawnego stanu samurajskiego, oraz heiman, czyli obywatelskim 
ludzie. Zasadniczo jednak wszyscy byli obecnie poddanymi cesarza i obywatelami 
państwa, co miało się stać zasadą ważniejszą od dawnej hierarchii, zapewniającej 
ład społeczny przez setki lat.

Japoński Mirabeau, przywódca samurajów Chōshū Kido Takayoshi 21 mar-
ca 1869 roku napisze w swym dzienniku, iż „Władza cesarska traktuje teraz 
każdego w jej imperium jako równego innym z samej zasady. Faworyzowanie 
jakiejkolwiek z grup byłoby w najwyższym stopniu niewskazane. Stąd też, co 
zrozumiałe, staramy się czynić wszystko, co w naszej mocy, aby wypełnić życzenie 
Jego Wysokości w tej materii”180. 

18 maja ton jego zapisków będzie już nieco odmienny. Zmuszony do interwencji 
zbrojnej w Chōshū przeciwko własnym towarzyszom, którzy odwrócili się od reform, 
ponieważ dostrzegali w nich działania niezgodne z ideami, o które walczyli, napisze:

O poranku Suginohara, Generalny Inspektor, przybył, aby rozmówić się ze mną na 
mocy tajnych rozkazów. Omówiłem z nim transformację, którą naród dotąd przeszedł 
i ogólny zarys przyszłości. Rozmawiałem także o sformułowaniu dziesięcioletniego 
planu zmierzającego do zbudowania społecznego zaufania i o wprowadzeniu dyrektyw 
rządowych bardziej dokładnie w celu utrzymania szacunku ze strony ludu. Sugino-
hara całkowicie zgodził się ze mną. Osobiście martwi mnie, iż od czasu zbrojnych 
zamieszek miejscowa administracja nie zdołała wykorzystać okazji ku finalizacji 
reform i że tak wiele spraw prowincji zostało zlekceważonych. 

Nie pragnąłem podchodzić pod Zamek, ale zostałem zmuszony przez rozkazy…181

W kraju, pomimo oczywistego kultu cesarza i posłuszeństwa konfucjańskim 
zasadom wierności poleceniom, zalągł się bunt. W miarę upływu czasu w nie-
których prowincjach, a szczególnie w tych, które najwięcej po rewolucji sobie 
obiecywały, czyli w Chōshū i w Satsumie, zaczęto otwarcie podważać jej rezultat. 

180  The Diaries of Kido Takayoshi, trans. by Sydney D. Brown, [on-line:] http://red-bird.org/
meiji/katsura/1869.htm (27.04.2012) (tłum. z ang. Joachim Diec).
181  Ibidem (tłum. z ang. Joachim Diec).
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Co zatem, na tle oczywistych sukcesów państwa, tak bardzo niepokoiło obóz 
przeciwny radykalnym reformom? Co stało się motywacją dla spontanicznej 
i wrogiej reakcji na wprowadzane w zawrotnym tempie zmiany, skoro transfor-
macja systemu politycznego kojarzyła się początkowo z wypełnieniem wszystkich 
najważniejszych postulatów opozycji i odwiecznych dążeń reformatorów różnych 
pokoleń? Przywrócono przecież więź mieszkańców kraju z cesarstwem, dokonano 
znacznego i, co ważniejsze, owocnego wysiłku w celu jednoczenia narodu wokół 
osoby władcy i państwa, czyniąc z jednej strony zadość tradycji szintoistycznej, 
z drugiej zaś konfucjańskiej, zlikwidowano oddzielający obywateli od tronu sy-
stem bakufu, który w dodatku wprowadził kraj w zapaść gospodarczą i zacofanie 
w porównaniu z technokratycznymi potęgami Zachodu. Państwo podjęło szereg 
klarownych działań, aby wzrastać w jedność i siłę. 

Rzecz jednak w tym, że wspomniane działania w ostatecznym rozrachunku 
uderzały w tych, którzy byli właściwym motorem rewolucji, a przede wszystkim 
w tradycję, która od pokoleń nadawała japońskiej elicie tożsamość i była powodem 
do stanowej dumy. Japonia, przyjmując zachodnie wzorce potęgi, stawała się, 
zdaniem wielu, falsyfikatem, makietą zbudowaną na grobach dawnych wzorców, 
ale wedle strukturalnie odmiennej zasady. Dekrety 1870 roku nie doprowadziły, 
co prawda, do zniesienia stanu samurajskiego (na to nie zdobyłby się z pewnością 
rozważny i powściągliwy, a nade wszystko przywiązany do tradycji cesarz Mut-
suhito), ale zlikwidowały w nim wewnętrzną hierarchię, co w sposób oczywisty 
uderzało w odwieczne zasady bushido i w konfucjańskiego ducha podporządko-
wania opartego na tradycji. Wzbudziło to opór przede wszystkim w środowisku 
satsumskim, najżywiej przywiązanym do dawnych wzorów. Nie było także zgody 
na reformę rolną i na ociąganie się z wypłatą należnego żołdu.

Najgorsze jednak miało dopiero nastąpić. W 1873 roku ogłoszony został 
powszechny pobór do sił zbrojnych, które odziano w granatowe mundury kroju 
europejskiego i charakterystyczne czapki z daszkiem. Oznaczało to zerwanie 
z zasadą pierwszeństwa rycerstwa, która zobowiązuje, ale która także wiąże się 
z określonymi przywilejami. Odtąd żołnierzem, a nawet oficerem, mógł zostać 
niemal każdy, kto rzetelnie spełniał rozkazy i zasłużył się dla cesarza. Zmiana ta 
stanowiła jedynie logiczną konsekwencję zasady jedności narodu z monarchą, 
który stał się centrum kulturowych powiązań, a tym samym legitymacją dla 
równości. Samurajowie otrzymali cios podwójny: nie tylko podważono ich byt 
materialny, ale przede wszystkim rację ich trudu i wyrzeczeń – odtąd nie byli już 
gronem wybranych, lecz tylko tymi, którzy otrzymali pierwszeństwo w proce-
sie stawania się funkcjonariuszami państwa. W trzy lata po dekrecie o poborze 
doszło do innego symbolicznego aktu: zakazano noszenia samurajskich mieczy 
wszystkim niewchodzącym w skład wojska i policji. Teraz zatem status rycerza 
wynikał tylko ze służby w egalitarnej armii nowego stylu, zniweczono symbolikę 
dziedzictwa pokoleń, szlachectwo miało ustąpić miejsca psiemu obowiązkowi 
rekruta. 
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Postawa niezadowolenia z reform mogłaby zostać określona w europejskiej 
terminologii jako akt reakcji czy przynajmniej spontanicznego sprzeciwu o cha-
rakterze typowo konserwatywnym. W rzeczywistości miała ona jednak również 
drugą stronę. Rewolucja 1868 roku motywowana była bowiem także wydarze-
niami lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych związanymi z misją Perry’ego czy 
spektakularnymi sukcesami dyplomatycznymi Harrisa. Francuscy encyklopedyści 
i doktrynerzy rewolucji zwróceni byli ku anglosaskiej cywilizacji jako wzorcowi 
obywatelskiej wolności i równości, ale cenili ją także za technokratyczną skutecz-
ność. Paradoksem było, że zbudowane na tych zasadach rewolucyjne państwo 
Kodeksu Cywilnego przełknęło gorzką pigułkę klęski trafalgarskiej, potem zaś 
padło ostatecznie pod Waterloo na kolana przed brytyjskim księciem. Japońscy 
liderzy, począwszy od Ii Naosukego, zdawali sobie sprawę z przewagi technolo-
gicznej anglosaskich barbarzyńców i nie mogli pozwolić sobie na jej zignorowanie.

Administracja Meiji podtrzymała tę politykę, a miała ona charakter dwutoro-
wy. Z jednej strony chodziło o utrzymanie stosunkowo poprawnych stosunków 
z Amerykanami i Zjednoczonym Królestwem, których marynarka wojenna mogła 
państwu japońskiemu zagrozić w sposób bardzo realny. Z drugiej – starano się 
korzystać ze wzorców, które znacznie wzmocniłyby państwo i społeczeństwo bez 
porzucania najistotniejszych wyznaczników tożsamości. Japonia tamtego czasu 
zmieniała się zatem dynamicznie nie tylko pod względem politycznym. Doszło 
także do transformacji obyczajów i pojawienia się nowych wartości. 

Powyższe zagadnienie można rozpatrywać z dwojakiego punktu widzenia: 
procesu i rewolucji. Proces posiada pewną logikę, prowadzi ku zauważalnym 
skutkom, rewolucja natomiast przynosi element nieprzewidywalności, szansy, 
a jednocześnie możliwość budzenia się demonów, czego pragnąć mogli jedynie 
nieliczni. Jako proces wysiłek intelektualny japońskich szkół ideologicznych miał 
charakter raczej konserwatywny, chociaż środowiska te przygotowały doskonałą 
bazę pod bunt przeciwko szogunatowi i restaurację cesarstwa. Rewolucja jednak 
zaskoczyła swoje dzieci. Zamiast wzmocnić tradycję jedności z boską monarchią, 
której osłabianie przez praktykę bakufu odrzucano, doprowadziła do sporów 
stronnictw. Oczekiwane wyrugowanie barbarzyńców nie nastąpiło, a kraj po-
grążał się w cywilizacyjnych zmianach, które w ogromnym tempie przybliżały 
Japończyków do Zachodu. 

Początkowo znaczącą rolę w procesie, który zainicjowany został dzięki rewolu-
cji 1868 roku, odegrały bezpośrednio importowane idee, w tym słynny podręcznik 
Samuela Smilesa Self-Help, który jako wykładnia zasady Benjamina Franklina, iż 
„Bóg pomaga tym, którzy pomagają sobie sami”, nie współgrał z żadną z tradycji 
japońskiej duchowości, w szczególności z buddyzmem i konfucjanizmem. Pod-
ręcznik Smilesa poznał sam cesarz, który zachowywał jednak znaczący dystans 
wobec współczesnych mu lektur. 

Modernizację formacji intelektualnej Japończyków przyśpieszał znacznie nowy 
system edukacji, stworzony przez ministra Moriego Arinoriego (1847-1889). 
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Ów pochodzący z Satsumy reformator i gorący zwolennik restauracji promował 
naukę angielskiego i rozwój szkolnictwa ekonomicznego (założył Shoho Koshujo, 
pierwsze kolegium handlowe), a w latach 1886-1889 w rządzie Itō Hirobumiego 
otrzymał tekę ministra oświaty. Dzięki jego reformom Japonia podzielona została 
na 8 dystryktów uniwersyteckich i 32 dystrykty szkolnictwa średniego. Na uni-
wersytetach panowała atmosfera swobodnej dyskusji, niemożliwe było jedynie 
podważenie dogmatu o boskości cesarza. Oznaczało to radykalną zmianę oblicza 
szkoły, która w minionym okresie kojarzyła się z bezwzględnym posłuszeństwem 
i wiernością japońskiej tradycji. Z tą ostatnią natomiast Mori Arinori miał wyraźne 
problemy. Był otwartym wyznawcą chrześcijaństwa, a podczas odwiedzin chramu 
wewnętrznego w Ise nie zachował należytego protokołu, co spowodowało udany 
zamach na jego życie przeprowadzony przez szintoistycznego fundamentalistę 
w dniu ogłoszenia konstytucji Meiji.

Westernizacja znalazła wreszcie rodzimych teoretyków, których znaczenie 
trudne jest do przecenienia. W ich gronie na czoło wysuwa się Fukuzawa Yukichi 
(1835-1901), który potrafił z punktu widzenia interesów samych Japończyków 
dokonać apologii pójścia po naukę do krajów Zachodu, sprawiając, że idea zmian 
obyczajowych stawała się coraz bardziej nośna. W swoich pismach starał się 
przekazać ideę cywilizacji rozumianej jako wykształcenie i postęp technologiczny. 
Zdaniem Fukuzawy, wyłożonym w wydanej w 1875 roku książce o cywilizacyjnej 
zmianie, Japonia powinna odwrócić się od kontynentu, tradycji wschodnioazja-
tyckich, które nie są źródłem prawdziwej cywilizacji, i zwrócić się ku wzorcom 
płynącym z Zachodu, ten bowiem w dziele jej tworzenia znacznie wyprzedził Azję 
i podążającą za nią długo Japonię182. Dzięki służbie dyplomatycznej w Europie 
Fukuzawa mógł także w miarę obiektywnie przedstawić jej sposób funkcjono-
wania, co uczynił w dziesięciotomowym dziele Seiyō Jijō (Sprawy zachodnie). Był 
założycielem prywatnej uczelni w Keiō, która okazała się najbardziej prestiżową 
w Japonii, a w 1890 roku osiągnęła status uniwersytetu.

Działalność Fukuzawy mogłaby nawet zostać potraktowana z wyższością 
i zepchnięta przez konserwatystów na margines, gdyby nie fakt, że w swym opus 
magnum dokonał rzeczy niebywałej i niedopuszczalnej dla konserwatywno-
-nacjonalistycznej tradycji, w tym dla spadkobierców szkoły Mito. Wyznał on 
bowiem bez ogródek, że „struktura narodowa nacji nie jest czymś niezmiennym, 
stanowi przedmiot znaczących zmian: może się jednoczyć, dzielić, rozprzestrze-
niać lub kurczyć, a jego istnienie lub zniknięcie pozostaje niezależne od takich 
czynników jak język, religia i tym podobne”183.

182  Chodzi o dzieło: Zarys teorii cywilizacji (oryg. /福澤諭吉, 文明論之槪略 /,福澤諭吉/, 
Fukuzawa Yukichi, Bunmeiron no Gairyaku, Iwanami Shoten, Tokyo 1875).
183  Fukuzawa Yukichi, An outline of a theory of civilization, trans. by D.A. Di lworth and 
G.C. Hurst , Sophia University, Tōkyō 1973, s. 23 (tłum. z ang. Joachim Diec).
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W kraju zapanowało przyzwolenie na folgowanie zachodniej modzie, sam 
imperator przywdział zachodni mundur, z którym nie lubił się rozstawać. Coraz 
więcej osób, szczególnie w Tokio i innych dużych miastach, porzucało dawne 
fryzury „z kitką”, powstawały dzielnice europejskie z tokijską Ginzą na czele. 
Przebudowanie jej w stylu zachodnim ułatwił pożar z roku 1872. Posłuszeństwo 
władzy nie przestało być imperatywem, ale władza ta w sensie praktycznym 
przeistaczała się w wielkiego administratora i wymagała stosowania się do reguł 
uświęconych prawem stanowionym. W myśl nowej filozofii prawa tolerowano na 
przykład status quo w obszarze umów z USA; barbarzyńcy nie tylko nie zostali 
wypędzeni, ich wpływ znacznie się zwiększył.

Polityka taka prowadzona była konsekwentnie przez dziesięciolecia, jednak 
szczyt napięcia przypadł na połowę lat siedemdziesiątych, gdy doszło do poważ-
nych zmian w systemie wypłacania żołdu, wydano wspomniany dekret pozba-
wiający samurajów prawa do noszenia miecza (1873) i gdy ukazała się książka 
Fukuzawy Yukichiego nawołująca do odwrócenia się od tradycji konfucjańskich na 
rzecz bardziej efektywnego modelu amerykańskiego (1875). Środowisko Shizoku 
(potomków stanu samurajskiego) reagowało wówczas w sposób nie do końca 
przemyślany, co zaowocowało szeregiem zbrojnych wystąpień, w których chodziło 
o przywrócenie dawnego porządku w różnych aspektach. Niektórych przywód-
ców oburzały przede wszystkim ograniczenia dotychczasowych przywilejów 
i zmiana trwającej od dwustu lat struktury społecznej, innych – nierozwiązana 
kwestia niekorzystnych traktatów handlowych, wielu nie potrafiło zaakceptować 
rezygnacji władz z karnej interwencji w Korei, którą tradycyjnie postrzegano 
jako obszar wpływów, jeszcze inni wreszcie nie godzili się na gruntowne zmiany 
kulturowe, wywołane intensywną westernizacją. 

Wśród potężnej fali opozycji konserwatywnej i nacjonalistycznej tamtego 
czasu warto wspomnieć o rebelii Saga w prowincji Hizen, która miała miejsce 
w 1874 roku. Dowódcą powstania był Etō Shimpei, były minister sprawiedliwości, 
zdecydowany zwolennik interwencji zbrojnej w Korei. Po odejściu ze stanowiska 
na znak protestu przeciwko rezygnacji z wojny powołał wraz z Itagakim Taisuke 
i Gotō Shōjirō Publiczną Partię Patriotów (Aikoku Kōtō), zmierzającą do zwołania 
Zgromadzenia Narodowego. Zebrał wokół siebie grupę zarówno tradycjonalistów, 
jak i samurajów niezadowolonych z bezczynności, która była następstwem nie-
możliwości „zatrudnienia” do planowanej wyprawy. Powstanie zakończyło się 
szybką porażką, a przywódcę ścięto po pokazowym procesie.

Do najbardziej dotkliwych wystąpień należało powstanie związku Shinpuren, 
które rozpoczęło się w październiku 1876 roku. Motywowane było wyjątkowo 
dalece bardziej ideologią nacjonalistyczną niż dążnością do zachowania dawnych 
przywilejów samurajskich. Lider związku Shinpuren Otagura Tomoo pozostawał 
pod silnym wpływem swego mistrza Hayashi Ōena, założyciela szkoły Gendōkan, 
powstałej w 1830 roku i zakładającej konieczność wygnania wszystkich cudzo-
ziemców i przerwania handlu zagranicznego. Otagura i jego ludzie odrzucali 
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westernizację w sposób skrajny – kontestowali nie tylko zachodnie obyczaje, 
rozwiązania polityczne czy ubiór, sprzeciwiali się nawet użyciu zachodniej broni, 
co skazywało ich na nieuchronną klęskę. Szkoła Shinpuren miała źródło ściśle 
szintoistyczne, tym bardziej że przywódca grupy był kapłanem tej religii. Szalę 
goryczy przelał plan pierwszej cesarskiej podróży zagranicznej. Powstanie, 
w którym wzięli udział bardzo młodzi rebelianci, doprowadziło do podstępne-
go zgładzenia blisko trzystuosobowego garnizonu armii w Kumamoto i władz 
prowincji, z gubernatorem Yasuoką Ryosuke na czele. Pomimo ostatecznej klęski 
powstanie zainspirowało innych buntowników z kręgu Shizoku.

Innym wystąpieniem, zwracającym uwagę szerokich kręgów ze względu 
na jego bardziej demonstracyjny aniżeli ściśle militarny charakter, była rebelia 
w Hagi (dawnej stolicy hanu Chōshū), której przywódca, Maebara Issei, jeden ze 
współtwórców restauracji i bohater bitwy pod Aizu, zrezygnował ze stanowiska 
ministra spraw wojskowych w proteście przeciwko marginalizacji arystokracji 
daimyō i likwidacji systemu hanów. W swych działaniach pozostawał w kontakcie 
z dowództwem powstania Shinpuren. Jego nieudany marsz wzdłuż wybrzeża 
i fatalny powrót do Hagi zaowocowały klęską, która zakończyła się rozprawą 
i egzekucją głównych przywódców.

Jeszcze inną znaczącą rebelią było powstanie w Akizuki, które w swej warstwie 
ideologicznej sięgało z jednej strony tradycji samurajskich, takich jak sprzeciw 
wobec zakazu noszenia miecza, z drugiej jednak także konkretnych postulatów 
dotyczących polityki wewnętrznej i zagranicznej. Chodziło głównie o żądanie 
księcia (kōshaku) Shimazu Hisamitsu, aby zakończyć okcydentalizację kraju 
(Shimazu skłaniał się do agresywnych akcji przeciwko „zachodnim barbarzyń-
com” już w latach sześćdziesiątych, gdy należał do liderów frakcji Kōbu Gattai, 
nakłaniającej do zbliżenia pomiędzy polityką szogunatu a dworem). Kolejnym 
postulatem rebeliantów było zaangażowanie w wojnę koreańską, która zapew-
niłaby chleb klasie wojowników. Powstańcy, dowodzeni przez grupę lokalnych 
samurajów, w październiku 1876 roku zostali szybko pokonani przez garnizon 
regularnej armii. Dowódców stracono, a pozostałych uczestników skazano na 
ciężkie roboty. 

Wspomniane bunty, wzniecane w imię palących kwestii ideowych, zostały 
jednak przyćmione przez powstanie, które stało się legendą i symbolem dla 
zróżnicowanego środowiska konserwatywnego wczesnego etapu epoki Meiji. 
Szczególnie wymowny stał się fakt, że miało ono miejsce w Satsumie – kolebce 
rewolucji, gdzie dość szybko zorientowano się, że poszła ona za daleko i dopro-
wadziła do skutków odwrotnych do zamierzonych. Na główne efekty reform nie 
było zgody, i to nie tylko w środowisku samurajskim. Zarówno gubernator, jak 
i chłopi nie życzyli sobie zniesienia zasad ancien régime’u na prowincji. Jak zatem 
trafnie podsumowuje to zagadnienie Mark Ravina, inicjalną kością niezgody była 
udana próba uzależnienia lokalnych samurajów podjęta przez centralną admi-
nistrację. O ile buntownicy mogli pogodzić się z nowym obrazem sił zbrojnych 
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w Tokio, o tyle ingerencja w przywileje i styl życia samurajskiej elity na prowincji 
była dla nich nie do przyjęcia. Wraz ze śmiercią „ostatniego samuraja” znikłyby 
ostatnie nadzieje na zachowanie lokalnej samorządności184. 

Tym „ostatnim” okazał się Saigō Takamori, a właściwie Saigō Kokichi 
(1828-1877), początkowo skromny pomocnik w lokalnym urzędzie w dobrze 
osadzonej i wpływowej w systemie bakufu Kagoshimie, głównym ośrodku hanu 
Satsumy. Trudno było przewidywać, że jego księstwu przypadnie rola japońskiej 
Wandei. On sam pochodził, co prawda, ze starego rodu samurajów, posiadał jednał 
dość niską rangę, a o jego przyszłej karierze zadecydowało zaciągnięcie go przez 
daimyō Shimazu Nariakirę do misji mającej na celu uzgodnienie stanowisk szo-
gunatu i dworu. Po dotarciu do Edo Saigō stał się ofiarą czystki rozpętanej przez 
Ii Naosukego. Nie uchodził za osobowość, z którą łatwo było znaleźć wspólny 
język. Jego pryncypializm i ambicje nie 
zjednywały mu wyłącznie popleczników. 
Po powrocie do Satsumy został zesłany 
na wyspę Amami Ōshima. Nieco później 
nowy daimyō Satsumy Shimazo Hitsmit-
su zdecydował się korzystać z jego usług, 
aby doprowadzić do ponownego zesłania 
samuraja. Wówczas jednak Saigō został 
przywrócony do łask, nowy szef hanu 
zdawał sobie bowiem sprawę, że nie-
dawny banita cieszył się uznaniem na 
dworze i mógłby tam godnie reprezen-
tować interesy Satsumy.

W międzyczasie Saigō został uwi-
kłany w rozgrywki pomiędzy hanami, 
rywalizującymi o pozycję w środowisku 
cesarskim. Pomimo że wraz z delegatami 
hanu Aizu prowadził działania przeciw-
ko hanowi Chōshū, wkrótce z pobudek 
ideowych zbliżył się do stanowiska lidera 
samurajów Chōshū Kido Takayoshiego (1833-1877). Zaowocowało to powstaniem 
koalicji Satsumy i Chōshū w 1866 roku i podjęciem aktywnych działań przeciwko 
szogunatowi. Trudno dziwić się temu aliansowi dawnych przeciwników. Trzeba 
pamiętać, że obaj przywódcy byli ukształtowani zarówno przez tradycję samu-
rajską, jak i przez ideologię szkoły Mito, podkreślającą mistyczny związek Japonii 
z fundowaną na historii najważniejszych szintoistycznych bóstw dynastią cesarską. 

184  Ravina Mark, The Last Samurai. The Life and Battles of Saigō Takamori, Wiley & Sons, 
Hoboken, NJ 2004, s. 5 nn.

Saigō Takamori
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Po zwycięskiej rewolucji Saigō aktywnie przyczynił się do budowania nowego 
rządu tymczasowego, szczególnie w okresie misji Iwakury, gdy czołowi działacze 
rewolucji znaleźli się za granicą. Jest wielce prawdopodobne, że właśnie pozosta-
nie w kraju w tym kluczowym okresie sprawiło, że losy satsumskiego przywódcy 
potoczyły się inaczej niż kariery pozostałych członków nowej oligarchii, nie 
otrzymał on bowiem szansy zrozumienia potrzeby zmian i nie doceniał niebez-
pieczeństwa płynącego z niedostosowania japońskiego państwa i sił zbrojnych 
do zachodnich standardów.

Saigō był bardzo wyczulony na dyshonor, który mógł spaść na jego państwo. 
Nie akceptował koreańskiej odmowy uznania cesarza Mutsuhito i lekceważenia 
japońskich wysłanników. Mało tego, poszukiwał sposobu na zagospodarowanie 
energii samurajów, których znaczna część w nowej sytuacji pozostawała bez 
zajęcia. Optował zatem podczas tzw. debaty Seikanron za wojną z Koreą, władze 
jednak obawiały się zagranicznej interwencji i nie wyraziły na nią zgody. Spo-
wodowało to wycofanie się Saigō z życia politycznego i założenie w rodzinnej 
Kagoshimie szkoły samurajskiej185.

Bunt samurajów, którzy utracili dawną pozycję i nie mogli pogodzić się z re-
formami w siłach zbrojnych, z polityką zagraniczną państwa i z obyczajowymi 
zmianami, nie przybrałby może aż tak bardzo na sile, oddziałom tym brakowało 
bowiem charyzmatycznego przywódcy. Saigō nie planował rebelii i zgodził się 
stanąć na jej czele po długim wahaniu. Kiedy jednak to nastąpiło, powstanie zy-
skało spore szanse powodzenia. O jego klęsce zadecydował fakt, że nie zdołano 
przekonać do idei rebeliantów większości środowiska samurajskiego, którego 
część osłabła, część stała się elementem regularnego wojska, a część po prostu 
nie chciała sprzeciwiać się woli władz stanowiących przedłużenie cesarstwa. 
Wojna Seinan przybrała bardzo krwawy charakter, jej finałem była stoczona 
24 września dramatyczna bitwa garstki ostatnich powstańców na zboczach Shi-
royamy, gdzie Saigō został śmiertelnie ranny. Po bitwie nie odnaleziono głowy 
przywódcy powstania, której tajemnicza historia uległa swoistej mitologizacji. 
Ostatecznie przywódcę satsumskiej rebelii pośmiertnie zrehabilitowano. Władze 
bowiem doszły do wniosku, że w obliczu legendy, która powstała po śmierci Saigō, 
najlepszym rozwiązaniem będzie jej odpowiednie zagospodarowanie. 

Triumfalizm rządowej prasy po kończącej powstanie satsumskie bitwie 
w anonimowych notatkach na pierwszych stronach gazet wskazywał wyraźnie, 
że zwycięstwo nad buntownikami stanowiło akt analogiczny do rezultatu amery-
kańskiej wojny secesyjnej – ostateczne stworzenie jednej nacji, zagwarantowanie 
pełnej jedności państwa w wymiarze politycznym i społecznym186. Wszystko to 

185  Saigō Takamori, Letters to Itagaki on the Korean Question, [w:] Sources of Japanese Tra-
dition, vol. 2, s. 148-150.
186  Zob. np. „The Tokyo Times” 1877, 1 IX.
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jednak za znaną już z przeszłości wysoką cenę: rewolucja na wyspach japońskich 
pożarła swe najlepsze dzieci w stopniu nie mniejszym niż w Europie.

W końcu XX wieku spadkobiercą idei Saigō stał się Etō Jun (1932-1999), 
który interpretuje ideologię Saigō jako zjawisko odmienne od nacjonalizmu 
(kokusuishugi) czy ksenofobii (haigaishisō). Droga zaproponowana przez „ostat-
niego samuraja” miała być według Etō remedium na kulturalny upadek Japonii, 
która wówczas po raz pierwszy zaprzedała się materializmowi, stając się miałką 
imitacją zachodniego indywidualizmu. Idee Saigō miały wynikać z konserwatyw-
nego podejścia do japońskiego dziedzictwa i pozostać aktualne w obliczu klęsk 
militarnych i gospodarczych. Jego porażka i ofiara w rzeczywistości ukazują siłę 
i wielkie możliwości tego, kto pozostaje wierny tradycji187.

Interpretacja ideologii powstania w Satsumie nastręcza niejakich trudności, 
istnieją jednak pewne cechy odróżniające postawę Saigō od szkół wcześniejszych, 
a także od nacjonalizmu japońskiego po zakończeniu epoki Meiji. Bez wątpienia 
jego życie i idee, połączone z dążeniami samurajów jego prowincji i całej Japonii, 
posiadają oczywisty fundament konserwatywny, wyrażający się w braku akcep-
tacji dla załamania etosu rycerskiego, zasadzie zachowania hierarchii, niechęci 
do kulturowej transformacji. Z drugiej strony trudno nie docenić pierwiastka 
nacjonalistycznego, który lekceważy Etō. Ewidentne przywiązanie do honoru 
własnego narodu w obliczu konfrontacji z Koreą czy wyraźna wrogość wobec 
wpływów zachodnich w kraju czynią z „ostatniego samuraja” postać dalece 
niejednoznaczną. Dla Etō w interpretacji postawy satsumskich buntowników 
istotniejszy jest aspekt konserwatywnego spojrzenia na wartości, generalnie 
jednak nie da się jednoznacznie rozstrzygnąć, czy dzieło Saigō miało służyć za-
chowaniu dawnych porządków, czy raczej temu, by poprzez wierność zasadom 
uchronić honor narodu wobec moralnej i kulturowej katastrofy. Jedno wszakże 
nie ulega wątpliwości – wynikało ono z pragnienia zachowania wspólnoty, a także 
hierarchiczności, która stanowiła jej fundament. Wojnę Seinan spowodowało 
zderzenie różnych interpretacji owego fundamentu, pewne było natomiast to, 
że żołnierze obu stron szczerze wierzyli, że oddają życie za Japonię i Cesarza. 
O znaczeniu ideologicznym wojny może świadczyć stworzenie przez władze tuż 
po jej zakończeniu Cesarskiej Instrukcji dla Żołnierzy i Marynarzy (Gunjin Chokuyu), 
która przez podkreślenie pierwszorzędnej zasady służby miała ukierunkować 
ich działania ku posłuszeństwu i lojalności.

Rozwój japońskiego nacjonalizmu po epoce Meiji pokazuje, jak bardzo spe-
cyficzny okazał się przypadek ideologii Saigō. W kolejnej epoce – Taishō (pano-

187  Etō Jun, Opening the Nation Again, „Journal of Japanese Trade and Industry” 1983, No. 2, 
s. 57-58; idem, Nanshū zan’ei, Bungei shunjō, Tōkyō 1998, s. 232-233; idem, Nanshū zuisō 
sono ta, Bungei shunjō, Tōkyō 1998, s. 51-63. Omówienie pogladów Etō zob. Olson Lawrence, 
Ambivalent Moderns. Portraits of Japanese Cultural Identity, Rowman & Littlefield, Savage, Md. 
1992, cyt. za: Ravina Mark, op. cit., s. 213.
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wanie cesarza Yoshihito, 1912-1926) – Japonia wyraźnie dryfowała w kierunku 
demokratyzacji życia politycznego (poprzez zmniejszenie znaczenia oligarchii) 
i rządów parlamentarnych. Zaczynały jednak uwidaczniać się w tym czasie zna-
czące postępy militaryzmu, który znalazł swoją kulminację podczas pierwszej 
wojny światowej, gdy Japończycy zagarnęli niemieckie posiadłości w Chinach 
i rozpoczęli okupację sporej części Mandżurii i Mongolii Wewnętrznej, co usank-
cjonował traktat z 1917 roku zawarty pomiędzy Japonią a Francją, Wielką Brytanią 
i Stanami Zjednoczonymi. 

Już wówczas zaczyna się wyraźne ciążenie japońskiego nacjonalizmu w kierun-
ku skrajnego etatyzmu, który rozkwitnie szczególnie w pierwszej części kolejnej 
epoki – Shōwa (1926-1989, okres panowania cesarza Hirohito). Nacjonalizm ten 
był zjawiskiem krańcowo odmiennym od konserwatywnego kierunku Aizawy czy 
ideologii Saigō. Ideologami nowego nacjonalizmu byli zniechęceni zarówno do 
oligarchii, jak i parlamentaryzmu militaryści, zmierzający do zasadniczej zmiany 
porządku konstytucyjnego i ustroju ekonomicznego. 

Przykładem skrajnej idei tego kierunku była doktryna Kity Ikkiego (właści-
wym imieniem Kity było: Terujirō). On sam został ukształtowany przez doktrynę 
Japońskiej Szkoły Społecznej (Shakai seisaku gakkai), wzorującej się w dużej 
mierze na reformach socjalnych Bismarcka i zmierzającej do kontroli państwa 
nad życiem społecznym w Japonii. Kita w swej wcześniejszej pracy Teoria poli-
tyki narodowej i czysty socjalizm (Kokutairon oyobi Junsei Shakaishugi) poddaje 
krytyce internacjonalistyczny socjalizm typu marksowskiego i dokonuje apologii 
socjalizmu narodowego połączonego, podobnie jak w pracach nazistów, z ideą 
darwinizmu społecznego i konfucjańską zasadą zdyscyplinowania188. Z kolei 
w Zarysie reorganizacji Japonii (Nihon Kaizo Hoan Taiko) nawołuje do zmiany 
porządku konstytucyjnego poprzez likwidację partii politycznych i wprowadzenie 
dyktatury silnego przywódcy w rodzaju cesarza. W sferze polityki wewnętrznej 
proponuje nacjonalizację kluczowych gałęzi gospodarki i znaczące wsparcie drob-
nych rolników. W obszarze polityki zagranicznej opowiada się za panazjatycką 
misją uwolnienia kontynentu od zachodniej dominacji poprzez działania zbroj-
ne zakrojone na szeroką skalę189. Radykalizm doprowadził Kitę do tragicznego  
finału – po nieudanym oficerskim zamachu stanu 26 lutego 1936 roku został jako 
inspirator spisku skazany 14 sierpnia 1937 roku na karę śmierci.

Panazjatyckie idee rozwija także Ōkawa Shūmei, znawca myśli hinduskiej. 
Był autorem licznych dzieł dotyczących powołania współczesnych Japończyków, 
których namawiał do odzyskania dawnych wartości narodowych. Jego najbardziej 
znaną pracą jest Japonia i droga Japończyków (Nihon oyobi Nihonjin no michi) 

188  Kita  Ikki, Petition for the Establishment of a School of National Learning, [w:] Sources of 
Japanese Tradition, vol. 2, s. 68-76.
189  Szczegółową analizę tych tez zawiera praca: Tankha Brij, Kita Ikki And the Making of 
Modern Japan. A vision of empire, Global Oriental, Folkestone, Kent 2006.
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z 1826 roku. Niejednokrotnie wypowiadał się skrajnie negatywnie na temat 
kapitalizmu. Najistotniejszymi treściami jego koncepcji politycznej są uwagi na 
temat nieuchronnego konfliktu cywilizacji azjatyckich z Zachodem. W myśl tej 
doktryny, pokrewnej rosyjskiemu panslawizmowi, jego kraj miał wziąć na swe 
barki brzemię uwolnienia Azji spod zachodniej dominacji190.

Nieco innym przypadkiem nacjonalistycznego etatyzmu wczesnego okresu 
Shōwa była myśl i praktyka polityczna generała Arakiego Sadao, ministra obrony 
narodowej w rządzie Makoto Saitō. Promował on ideę imperialnej drogi (Kodoha), 
stanowiącej eksplikację jedności cesarza, kraju i zasad etycznych jako niewidzialnej 
jedności. Doktryna ta stanowiła kompilację militaryzmu, ekspansjonizmu i kontroli 
nad społeczeństwem. Araki pozostawał pod wyraźnym wpływem pruskiej idei 
społeczeństwa podporządkowanego zadaniom wojennym. Upatrywał podobień-
stwa pomiędzy pochodzącą jeszcze z okresu Heijan zasadą Yamato-damashi (duch 
japoński), która oznaczała etyczną postawę Japończyków w opozycji do etyki 
kontynentalnych Chin, a pruskim militaryzmem. Z życzliwością traktował pamięć 
samurajskiego kodeksu bushido i organizację wojskową okresu Edo, w czym 
bardzo odbiegał od tradycji zapoczątkowanej w XIX stuleciu, przede wszystkim 
zaś od przemian epoki Meiji, która na krytyce bakufu minionego okresu wyrosła. 
Stał w czasie militaryzmu Shōwa na antypodach lewicującego nacjonalizmu Kity 
Ikki i sprowadzał myśl polityczną wyraźnie w kierunku nacjonalizmu znacznie 
bardziej konserwatywnego191. 

Ideologia Arakiego prezentuje się na tle socjalizujących militarystów analo-
gicznie do myśli niemieckich młodokonserwatystów na tle nazizmu. W Japonii 
sprzed roku 1945 myślenie w duchu socjalizmu narodowego zyskało sporą 
popularność, być może z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej na wsi i afer 
korupcyjnych. Sam reżim, pomimo oczywistego militaryzmu i daleko idącej ideo-
logii scentralizowanego państwa, nie skłaniał się jednak ku lewicowej, egalitarnej 
drodze budowy narodu, poprzestając na formie zaproponowanej przez Arakiego. 

Lata powojenne w oczywisty sposób nie mogły sprzyjać nacjonalizmowi 
japońskiemu w żadnej formie. Na jego rozwój nie pozwalały amerykańska oku-
pacja i szybki proces demokratyzacji. Zniechęcał doń także sukces ekonomiczny, 
który wykazał wyższość kapitalistycznego sposobu zarządzania gospodarką 
nad wzorcami międzywojennego etatyzmu, a tym bardziej tradycji feudalnej. 
Klęska 1945 roku i pozytywny obraz nowej epoki pozwalały także na krytyczną 
reinterpretację form nacjonalizmu epoki Shōwa. Jedna z najbardziej radykalnych 
dokonana została przez Maruyamę Masao (1914-1996), badacza europejskiej 
i japońskiej myśli politycznej i profesora uniwersytetu tokijskiego. W słynnym 

190  Por. Wakabayashi  Bob Tadashi, Modern Japanese Thought, Cornell University Press, 
Ithaca 2007, s. 226-227.
191  Idee etyczne zawarł Sadao Araki m.in. w pracy: Hijō ji ninshiki to seinen no kakugo, b.w., 
Tōkyō 1933. 
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eseju napisanym tuż po zakończeniu wojny Maruyama dokonuje przede wszyst-
kim rozliczenia z „ultranacjonalizmem” minionego okresu, który, jego zdaniem, 
nie miał nic wspólnego z legitymizacją opartą na woli narodu, był raczej ślepą 
akceptacją militaryzmu i dyktatury192. Właściwą intencją Maruyamy nie jest 
jednak całkowita negacja nacjonalizmu, lecz raczej wskazanie, jakie jego formy 
mogą zostać uznane za konstruktywne, a tym samym usprawiedliwione. 

Rozważania Maruyamy na temat nacjonalizmu pozostają pod pewnym wpły-
wem Friedricha Meineckego (1862-1954), który domagał się rozróżnienia et-
nicznej i politycznej interpretacji pojęcia narodu, a tym samym i rozróżnienia 
odmiennych form nacjonalizmu. Maruyama wskazywał na katastrofalne skutki 
działalności japońskich ideologów sprzed 1945 roku, którzy przez wprowadzanie 
niezgodnej z tradycją i interesami Japończyków terminologii sprowadzali ich do 
ślepego zaułka historii. Jako niefortunny termin interpretował zatem między inny-
mi minzokushugi, czyli nacjonalizm rozumiany w kategoriach rasowo-plemiennych. 
Dla Japonii, jego zdaniem, nie powinien on mieć zastosowania ze względu na cał-
kowity brak problemów typu plemiennego w kraju kształtowanym przez tysiące 
lat w antropologicznej izolacji. W opinii badacza bliższe japońskiej tradycji jest 
wspomniane już rozumienie narodu jako kokka w ramach nacjonalizmu kokka- 
shugi, podkreślające państwowy charakter nacji i zaprzeczenie indywidualizmu. 
Spośród wszystkich wariantów utrwalonych w japońskiej tradycji nacjonalizmu 
Maruyama wybiera jednak termin kokuminshugi, któremu przydaje walor etniczny 
i kulturowy193. Dla Maruyamy ideałem postawy nacjonalistycznej jest spuścizna 
Fukuzawy: to idea zbudowania narodu nowoczesnego i technokratycznego, a przez 
to bardziej uznanego i realnego poprzez rozszerzenie możliwości działania.

Wśród reinterpretacji okresu powojennego nie brakowało także ujęć bardzo 
kontrowersyjnych, takich jak na przykład opierające się na pracach Stalina poglą-
dy mało znanego badacza Toyamy Shigeki (profesora Uniwersytetu Miejskiego 
w Jokohamie). Toyama sugeruje, że w historii Japonii konkurowały ze sobą dwa 
nacjonalizmy: „postępowy” i „reakcyjny”. Ten ostatni obecny był, według Toyamy, 
tylko w okresie poprzedzającym drugą wojnę światową, natomiast za właściwą 
i konstruktywną formę nacjonalizmu japońskiego uważał jedynie nacjonalizm 
„postępowy”, utożsamiany, zgodnie ze stalinowską retoryka, z minzokushugi194. 
Ta sprymitywizowana analiza nie dopuszcza bardziej subtelnych rozróżnień, 
obecnych chociażby w dziełach Maruyamy. Minzokushugi towarzyszy tylko ogól-
nie pojętemu nacjonalizmowi reakcyjnemu, który badacz określa zapożyczonym 

192  Maruyama Masao, Theory and Psychology of Ultranationalism, [w:] Masao Maruyama, 
Thought and Behaviour in Modern Japanese Politics, ed. by Ivan Morris , Oxford University 
Press, London–New York–Toronto 1963, s. 1-24. 
193  Idem, Studies in the Intellectual of Tokugawa Japan, trans. by Hane Mikiso, Princeton 
University Press, Princeton 1947, s. 33, 324.
194  Toyama Shigeki , Futatsu-no nasionarizumu-no taiko. Sonno rekisteki kosatsu, „Tiuo 
Koron” 1951, No. 6, s. 3-4.
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z tradycji anglosaskiej terminem nashonarizumu, przydając mu tym samym 
odcienia obcości.

Poglądy te, czy to wychodzące z założeń liberalno-demokratycznych, jak u Ma-
ruyamy, czy też z tradycji lewicowej, reprezentowanej przez Toyamę, wykazują 
brak tolerancji wobec opcji tradycjonalistycznej, czyli nacjonalizmu, który nie 
był ani plemienny, ani etatystyczno-liberalny, ani nie odwoływał się do wartości 
etatystyczno-imperialnych. Mimo to trudno byłoby stwierdzić, że opcja konser-
watywna nie przejawiała się w żaden sposób. Przeciwnie, idee bliskie wartościom 
konserwatywnego nacjonalizmu, podobnie jak odległa w czasie teoria Shinron czy 
Saigō nanshū, zaczęły się uzewnętrzniać, jednak z pewnym opóźnieniem w sto-
sunku do zmasowanej krytyki pierwszych dziesięcioleci okresu powojennego. 

W końcowych dekadach XX stulecia na plan pierwszy wybijały się prace 
wspomnianego wcześniej Etō Juna. Poddał on gruntownej krytyce okres powo-
jenny, upatrując w nim dalekosiężnych skutków działania polityki okupacyjnej. 
Zdaniem Etō, polityczna poprawność drugiej połowy XX stulecia doprowadziła 
do powstania tematów zakazanych w japońskim dyskursie intelektualnym, przez 
co stał się on nieautentyczny. Japońska polityka i literatura rozwijały się w cieniu 
kapitulacji i cenzury195, jednak nie kapitulacji bezwarunkowej, jak miało to miejsce 
w Niemczech. Jedyną stroną kapitulującą był bowiem japoński militaryzm, zaś 
reszta japońskiego dziedzictwa zasługiwała na kontynuację i w pewnym sensie 
żyła własnym życiem. Mimo to lata powojenne stały się czasem poważnych strat 
w japońskiej kulturze, Japończycy przestali bowiem rozumieć własną historię, 
ponieważ nie odwoływali się do tego, co znacznie silniej niż zbrodnicza kseno-
fobia czy stanowiący wykwit późnej epoki ekspansjonizm ukształtowało ich 
tożsamość – do idei szacunku dla tradycji, poświęcenia, sakralizacji życia, także 
państwowego196.

Idee konserwatywnego, nie zaś socjalistycznego czy etatystycznego nacjonali-
zmu, pojawiają się w niektórych niewielkich grupach parlamentarnych, mających 
efemeryczny charakter. Przykładem może być Komitet na rzecz Zbudowania Właś-
ciwej Japonii (Tadashii Nippon wo Tsukuru Kai), który dążył do patriarchalizacji 
życia politycznego (odejście od tytułu „cesarzowej” i wykluczenie sukcesji przez 
kobietę) oraz nasycenia edukacji treściami patriotycznymi. Nieco inna w swym 
charakterze była Grupa Parlamentarna na rzecz Szintoistycznego Zjednoczenia 
Przewodnictwa Duchowego (Shinto Seiji Renmei Kokkai Giin Kondankai). Powstała 
ona w roku 1970 i dążyła do przywrócenia monarchii absolutnej i dominacji religii 
szinto w życiu społecznym. Również ta grupa odrzucała równość płci i dążyła 

195  Zob.: Etō Jun, One Aspect of the Allied Occupation of Japan: the Censorship and Post-war 
Japanese Literature, Wilson Center, Occasional Paper, Washington D.C. 1980; idem, The Civil 
Censorship in Occupied Japan, trans. by Jay Rubin, „Hikaku bunka zasshi” („Journal of Com-
parative Cultures”) 1982, No. 1.
196  Zob. idem, Kokka to wa nani ka, Bungeisunjū, Tōkyō 1997.
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do usunięcia treści stawiających Japonię w złym świetle z podręczników historii. 
Grupa cieszyła się sympatią premiera Mori Yoshirō. Za jeszcze inny przykład 
grup konserwatywno-nacjonalistycznych może służyć Komitet na rzecz Rewizji 
Ustawy Oświatowej (Kyoiku Kihonho Kaisei Sokushin Iinkai), który dążył do 
promocji treści patriotycznych w procesie kształcenia, a także ideału rodziny 
w duchu szintoistycznym ze znaczącą dyferencjacją ról kobiety i mężczyzny197.

Interesującym faktem w konserwatywnym nacjonalizmie Kraju Kwitnącej 
Wiśni jest łączenie treści tradycyjnych i ściśle japońskich (w tym dążenie do 
restauracji autorytetu monarchy i przywrócenia szinto jako religii państwowej), 
wypartych na skutek procesu autocenzury, opisanego przez Etō, oraz nowych, 
właściwych konserwatywnym ugrupowaniom w innych częściach świata. Spo-
śród tych ostatnich na plan pierwszy wysuwa się promocja dawnego modelu 

rodziny, który w znaczącym stopniu 
został wyparty przez model pełnej 
równości małżonków i przez związki 
partnerskie. Tym samym niewielkie 
grupy konserwatywno-nacjonalistycz-
ne w Japonii początków XXI stulecia 
zbliżały się w swych dążeniach do in-
nych, głównie europejskich i amery-
kańskich, ugrupowań tego typu. Także 
ich zasadniczy problem – marginalny 
odzew wśród społeczeństwa i status 
żywych skamielin – stał się częścią 
losu konserwatywnych nacjonalistów 
w krajach zachodnich.

Po wszystkich zmaganiach japoń-
skich tradycjonalistycznych narodow-
ców pozostał jednak bardzo istotny 
ślad, trwały dorobek, który pozwo-
lił Japończykom na przetrwanie, czy 

wręcz – w terminologii Etō – „powtórne 
narodziny”. Nie bez powodu neguje on większość militarystycznych lub imperial-
nych wyznaczników japońskości, podając za wzór raczej powstanie satsumskie. 
We wszystkich opisanych przypadkach doszło do fundamentalnej przemiany, 
której ostatecznym rezultatem było odwołanie się nie tyle do cesarstwa czy rasy, 
ile japońskości jako takiej, pewnej archetypicznej postawy, gotowości, która po-

197  Major Conservative Nationalist Organizations in Japan, Research by Asia Policy Point, VII 
2007, [on-line:] http://www.jiaponline.org/resources/documents/MAJORCONSERVATIVE-
NATIONALIST.pdf (27.04.2012).

Etō Jun
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trafi przetrwać w dowolnym miejscu i czasie – bez bakufu i bez realnej władzy 
cesarskiej – i której czyny Saigō są jedynie pierwszą, wzorcową hipostazą.

Długotrwałe milczenie na temat konserwatywnego nacjonalizmu w Japonii 
nie bez racji skłoniło Etō do wniosku o niesamodzielności refleksji intelektualnej 
w powojennej historii kraju. Chociaż jego rozważania są niezwykle inspirujące 
i uderzają wyrafinowaniem najwyższej miary, wydaje się jednak, że podob-
nie jak dawni konserwatywni nacjonaliści z wysp, ulega on pewnej iluzji. Jego 
interpretacja odejścia od tradycji i pojawienia się zupełnie nowego dyskursu 
ideowego, tak jakby przeszłość nie miała miejsca, nie wynika bynajmniej tylko 
z logiki okupacji, która stanowi rozdział historii zamknięty już bardzo dawno. 
Etō najwyraźniej nie docenia samoistności procesów ideowych w swoim kra-
ju. Byłoby naiwnością sądzić, że doktryny etatystyczne okresu międzywojnia 
wynikały z traumy spowodowanej obecnością kultury barbarzyńskiej w epoce 
Meiji. Wielowiekowy dorobek kultury japońskiej, fascynujący inne cywilizacje, 
uzasadnia tamtejszą zasłonę milczenia jako wyraz oczyszczenia, samodzielnego 
rozliczenia z przeszłością, która nie zdała egzaminu. Co jednak warte podkre-
ślenia, odrzucenie etatyzmu i militaryzmu nie pociąga za sobą odrzucenia mitu 
ideologii Saigō, czego idee Etō są najlepszym dowodem. Odrzucony i przegrany 
buntownik stał się nieśmiertelnym skarbem.

W praktyce, jak przypomina Sandra Wilson, w nacjonalistycznej dyspucie 
okresu powojennego, nie da się jednak dokonać decydujących rozgraniczeń. Te 
same osoby mogą bowiem uczestniczyć w kilku nacjonalistycznych dyskursach 
jednocześnie. Nacjonalizm etniczny, minzokushugi, mógł przecież być używany 
zarówno jako antyetatystyczny oręż, jak i jako narzędzie wsparcia państwa, 
o czym świadczy Nihonjinron, czyli wieloaspektowa debata o japońskości. Co 
istotne, charakterystyczny dla Japonii nacjonalizm ekonomiczny często wchodzi 
w interakcje z kulturowym, stając się poważną częścią narodowego stereotypu198. 
Prawidłowość ta prowokuje do pytania o to, czy konserwatywny nacjonalizm, tak 
mało instytucjonalnie przejawiający się na Wyspach, a tak głęboko zakorzenio-
ny jako archetyp, jest właściwym punktem ogniskowym, świadomą orientacją 
w myśli politycznej. Fakt jego występowania w bardzo odmiennych kulturach 
i tradycjach politycznych nie musi bowiem jeszcze świadczyć o strukturalnej 
i funkcjonalnej pierwotności.

198  Wilson Sandra, Rethinking Nation and Nationalism In Japan, [w:] Nation and Nationalism 
in Japan, ed. by Sandra Wilson, Routledge Curzon, London–New York 2002, s. 19-20.

Diec.indb   109 2018-08-15   16:59:24



110 1. Spadkobierca umarłych autorytetów. Naród jako suweren nowej generacji

1.11. Rekapitulacja

Przeprowadzony powyżej przegląd ewolucji konserwatywnego nacjonalizmu 
od jego prehistorii, poprzez formy zalążkowe do postaci, które konkurować mu-
siały z innymi formami myśli nacjonalistycznej, ma charakter wybiórczy, okazał 
się bowiem głównie studium rozwoju konserwatywnego nacjonalizmu Francji, 
Niemiec i Japonii. Wybór ten, jak zresztą podkreśla wstęp do niniejszej książki, 
wynika z faktu, że konserwatyści i nacjonaliści z tych krajów w sposób potężny 
i łatwy do wykrycia wpływali zarówno na bieg realnej polityki i nastrojów społecz-
nych, jak i siebie nawzajem. Tym samym doktryna i realna polityka obserwowane 
u jednego z państw powodowały analogiczne konsekwencje u partnerów. Rewo-
lucja francuska, prowadząca w procesie swej degeneracji do bonapartystycznego 
imperializmu, spowodowała poczucie resentymentu, a przez to narodziny coraz 
dojrzalszego nacjonalizmu w państwach niemieckich. Ten następnie zaowocował 
procesami integracyjnymi, kładącymi podwaliny pod potęgę Niemiec Bismarcka, 
które poniżyły niedawnego hegemona. To z kolei prowadziło do pojawienia się 
we Francji form myślenia nacjonalistycznego, przy jednoczesnym uciekaniu się 
do tradycjonalizmu. 

Doświadczająca wówczas niebezpieczeństwa inwazji i nieadekwatności 
dawnego ustroju do wyzwań współczesności Japonia decyduje się na działania 
integrystyczne. Wzory ustrojowe zaczerpnie z Niemiec, co poskutkuje doświad-
czeniem traumy obiektywizacji ducha narodowego w spotkaniu z zachodnią cy-
wilizacją. Wkrótce przejdzie przez rewolucyjny nacjonalizm konserwatywny, aby 
później pogrążyć się w ideologicznych skutkach integryzmu, czyli w wojującym 
etatyzmie i militaryzmie. Czym odreaguje to doświadczenie? Dziesięcioleciami 
milczenia i powracającą nutą konserwatywno-narodową, która przezwyciężyła 
wirusa militaryzmu. 

Rozwój większości z opisanych doktryn splątał się w badanych przypadkach 
z losami narodów, nie stał się bynajmniej tylko przedmiotem akademickich dys-
kusji, zaś analiza umotywowanego tą racją wyboru prowadzi wstępnie do kilku 
istotnych obserwacji. 

Po pierwsze, kształtujący się w długotrwałym procesie konserwatywny 
nacjonalizm pozostawał zawsze w pewnej relacji do demoliberalnej cywilizacji 
Zachodu (o proweniencji brytyjskiej i francuskiej), którą traktował jako wyzwanie. 
Nie da się wykazać istotnych przypadków sympatii ani konserwatyzmu, ani myśli 
nacjonalistycznej do tej formacji, co nasuwa podejrzenie, że ewolucja od czystej 
zachowawczości do nacjonalizmu mogła opierać się przynajmniej w części na 
istnieniu stałego wroga. 

Po drugie, konserwatywny nacjonalizm nigdy nie występował po prawej 
stronie sceny politycznej osamotniony. Konkurował z licznymi formami trady-
cjonalizmu i ksenofobii. Mimo to pozostawał zwykle outsiderem, był uwikłany 
w historię, ale nie odgrywał w niej głównej roli. Ani Maurras, ani Stapel, ani 
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tym bardziej Saigō nie decydowali o realnej polityce swych państw. Najczęściej 
byli jej ofiarami, ponieważ nie mogli pogodzić się z duchem czasów, w których 
przyszło im żyć. 

Po trzecie wreszcie – historia w pewnej mierze usprawiedliwiła jednak 
konserwatywnych nacjonalistów. Po upływie dziesięcioleci sympatia dla ich 
samotności i dumy częściowo powraca, przynajmniej w dyskursie akademickim. 
Nie oznacza to bynajmniej zapominania o zagrożeniu nacjonalistycznym w ogóle, 
możliwość uwikłania tradycjonalistycznych narodowców w ideologie i praktyki 
prowadzące do agresji pozostawia świat polityków i badaczy w stanie gotowości.

Badanie prawidłowości występowania i ewolucji konserwatywnego nacjo-
nalizmu nawet w tak reprezentatywnych dlań państwach jak Francja, Niemcy 
i Japonia, chociaż daje już pewne podstawy do wniosków dotyczących jego dy-
namiki, nie miałoby jednak wystarczającego oparcia w materiale empirycznym, 
gdyby w analizie zabrakło przykładu, który wymaga odrębnego omówienia. 
Tendencje konserwatywne i nacjonalistyczne, a także, jak wstępnie zakładamy, 
konserwatywno-nacjonalistyczne rozwinęły się w niezliczonych interakcjach 
chyba najpełniej w jeszcze innym środowisku, które jako jedyne doświadczyło 
wpływów ideologicznych i Realpolitik wszystkich wymienionych w niniejszym 
rozdziale państw. Kraj ten jest jednocześnie fenomenem: uchodził bowiem za 
skrajnie tradycjonalistyczny, a doświadczył najbardziej traumatycznych rewolucji 
i kulturowego resetu, co odbiło się czkawką u wszystkich jego partnerów.
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2. Umarła Rosja i oskarżyciele jej następcy

2.1. Pierwsze kroki. Od szoku reform do powstania dekabrystów

Konserwatywny nacjonalizm w Rosji posiada długą historię, a jego rola w dzie-
jach państwa jest trudna do przecenienia. Początki procesu, który doprowadził 
do jego powstania, sięgają lat dwudziestych XIX wieku. Jak twierdzi Edward 
Thaden, w Rosji XIX wieku doktryna ta wyrosła na gruncie dążeń myślicieli 
konserwatywnych do integracji idei w celu scementowania państwa. Chodziło 
o znalezienie formuły, która połączyłaby w jednym nurcie działania mas i wy-
kształconej elity1. Thaden zauważa także inny fundamentalny aspekt genezy kon-
serwatywnego nacjonalizmu w Rosji, a mianowicie jego głębokie zakorzenienie 
w niemieckim dyskursie politycznym okresu romantyzmu. Tak jak w przypad-
ku Niemiec, tendencje zdroworozsądkowej zachowawczości Burke’a zastąpiły 
spekulacje natury filozoficznej, wyrażające się głównie w krytyce racjonalizmu, 
nacisku na narodową samoistność i przekonaniu o organicznym charakterze 
rozwoju narodu2. Bez względu jednak na te inspiracje, nie ulega wątpliwości, że 
pojawienie się omawianego kierunku w rosyjskiej myśli politycznej, podobnie 
jak w Niemczech, we Francji czy w Japonii, uwarunkowane było doświadczeniem 
rewolucji, powiewu agresywnej obcości.

Gdyby traktować tę kwestię w sposób literalny, pod uwagę należałoby wziąć 
jedynie wydarzenia po 1917 roku, wtedy bowiem miała w Rosji miejsce rewolucja, 
która zmiotła dawny ustrój i doprowadziła do rządów skrajnie lewicowej elity. 
W rzeczywistości jednak w rosyjskiej przeszłości istotną cezurą było panowanie 

1  Thaden Edward C., Conservative Nationalism in Nineteenth-Century Russia, University of 
Washington Press, Seattle 1964, s. VII.
2  Ibidem, s. 4.
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Piotra Wielkiego, które nie zmieniało radykalnie ustroju, pozostającego abso-
lutną monarchią, ale dokonywało znaczącej transformacji życia elit i wartości, 
na których państwo się opierało. Chociaż żadna z podstaw starego porządku 
nie znikała, każda zmieniała tylko swoje znaczenie. Monarcha był już nie tyle 
ramieniem Cerkwi, ile w pełni świeckim suwerenem, na którym spoczywała 
odpowiedzialność za budowanie nowoczesnego imperium. Kościół nie przybrał, 
co prawda, charakteru prywatnej opcji obywatela, ale stawał się substrukturą 
aparatu państwa, ponieważ był przez nie w pełni kontrolowany. Arystokracja 
z kolei dopiero teraz stała się podporą porządku społecznego, szczególnie na 
prowincji. Jej pozycja jednak wpisana była w bardziej ogólną strukturę admini-
stracji, wyznaczaną przez tabelę rang.

Zmieniły się przede wszystkim sens i powołanie państwa, co pociągało za sobą 
problemy z legitymizacją wszystkich pozostałych filarów. Moskwa jako jedyna 
prawosławna stolica dźwigała na sobie ciężar eschatologicznej odpowiedzialności 
Trzeciego Rzymu, ostatecznego i wiecznego, Nowego Jeruzalem jedynej prawdzi-
wej wiary. Od Piotra wszystko jednak się zmienia: imperatorzy porzucą politykę 
izolacjonizmu kulturowego, nie tylko wejdą na salony Europy, ale będą się starali 
zaimponować innym władcom, co znajdzie wyraz w pełnych przepychu pałacach 
Petersburga i angażowaniu się w konflikty zbrojne na kontynencie. Szczególną 
okazją do realizacji tych zamiarów staną się wojny napoleońskie wraz z ich kul-
minacją w postaci francuskiej ofensywy 1812 roku i jej sromotnej klęski, która 
Rosji jako zwycięzcy nada pozycję pierwszorzędnego mocarstwa.

Dla Rosjan reformy Piotrowe były pierwszą rewolucją, a traumą wyzwalającą 
tendencje konserwatywne i narodowe stanie się francuska okupacja znacznej 
części terytorium łącznie z historyczną stolicą – Moskwą. Doświadczenie Rosjan 
z pierwszych lat XIX wieku pozostaje w ścisłej analogii do doświadczenia niemie-
ckiego: zarówno elity, jak i zwykli poddani odwrócą się od idei rewolucyjnych 
i skierują ku tradycyjnym wartościom i patriotyzmowi. Niemców i Rosjan połączy 
walka nie tylko z militarnym zagrożeniem, ale przede wszystkim z ofensywą 
ogólnoeuropejskiej, płynącej z Zachodu świeckiej ideologii, której symbolem 
przewodnim stał się Kodeks cywilny. Trudno w tej sytuacji się dziwić, że koncep-
cje przedstawicieli niemieckiego romantyzmu politycznego: Novalisa, Schlegla, 
Müllera, czy konserwatyzm von Savigny’ego odcisnęły tak wyraźne piętno na 
rosyjskiej myśli politycznej pierwszej połowy XIX wieku. Reakcja na rewolucję 
stała się zatem doświadczeniem Rosjan na wiele lat przed ich właściwą rewolucją.

Wydaje się więc, że opowieść o pojawieniu się konserwatywnego nacjonali-
zmu w Rosji można rozpocząć od momentu jeszcze wcześniejszego niż w przy-
padku rodzenia się tej tendencji na Zachodzie. Reformy Piotra wzbudziły, rzecz 
jasna, opór społeczny, szczególnie w tradycjonalistycznie nastawionych kręgach 
duchowieństwa i rodowej szlachty. W publikacjach o charakterze literackim 
krytykę obyczajów, które nastały w Rosji popiotrowej, znajdziemy w utworach 
Denisa Iwanowicza Fonwizina (1745-1792), autora takich dramatów, jak Synalek 
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szlachecki (Недоросль) czy Brygadier (Бригадир). Pomimo że ogólna wymowa 
jego wczesnych pism może zostać określona jako umiarkowanie reformatorska, 
Fonwizin przejawia raz po raz skłonności do gloryfikacji dawnych obyczajów 
i tego, co Andrzej Walicki nazwie „nutą nacjonalizmu”3. W rzeczywistości niektóre 
listy wpływowego dramaturga wręcz odmawiają porządkom francuskim sensu 
i przepojone są, łagodnie rzecz ujmując, ksenofobią.

Jeszcze bardziej interesujący jest przypadek konserwatyzmu opozycji szlache-
ckiej, której najbardziej reprezentatywnym przedstawicielem był książę Michaił 
Michajłowicz Szczerbatow (1733-1790), autor siedmiotomowej Historii rosyjskiej 
(Русская история). Rosyjska szlachta rodowa miała znaczące powody, aby nie 
akceptować reform z początku wieku. Wspomniana tabela rang stawiała bowiem 
uprzywilejowaną niegdyś grupę w dość szczególnym położeniu: z jednej strony 
dawna arystokracja nie została pozbawiona praw, przeciwnie, uległy one nawet 
wzmocnieniu, z drugiej jednak stan szlachecki znacznie się otworzył, przede 
wszystkim zaś zasada honoru wybrańców wyparta została przez skuteczność 
i wierność pragmatyków, co tym pierwszym w żadnym wypadku nie mogło od-
powiadać. Szczerbatow, przedstawiciel starej szlachty, był w pełni świadomym 
obrońcą jej statusu, czemu dał wyraz podczas obrad powołanej przez Katarzynę 
II Komisji Prawodawczej (Уложенная комиссия) w 1767 roku. 

Z punktu widzenia klasyfikacji doktryna opozycji szlacheckiej jest na 
wskroś konserwatywna. W słynnej rozprawie O zepsuciu obyczajów w Rosji 
(О повреждении нравов в России) Szczerbatow dokonuje gruntownej krytyki 
ewolucji, jaką przeszło rosyjskie państwo po reformach Piotra I. Spotykają się 
one zarówno z akceptacją Szczerbatowa, albowiem świadczą o chęci wzmocnie-
nia państwa, w tym jego gospodarki, jak i zarzutami, że powodują nieobliczalne 
straty. Istota Szczerbatowowskiej krytyki oscyluje generalnie wokół załamania 
zasady honoru i bezinteresownej służby. Społeczeństwo stanowe potrafi war-
tości te zabezpieczyć, nikt bowiem nie ma perspektyw wyrośnięcia poza swój 
stan. Mechanizm motywacyjny w postaci tabeli rang buduje zupełnie odmienny, 
zwyrodniały sposób funkcjonowania państwa.

Wielki reformator, w opinii Szczerbatowa, dążył do rozkwitu państwa, ale 
rozbudził w jego elitach pragnienie dóbr materialnych, prezentując nowy styl 
życia w pysznych pałacach nowej stolicy i wystawnych balach. Jednocześnie dał 
owej elicie perspektywę permanentnego awansu, co spowodowało pojawienie się 
zjawiska umiłowania namiętności (сластолюбие). Nieustanna pogoń za dobrami 
wiązała się z kolei z koniecznością awansu, a w efekcie wzbudziła służalczość 

3  Walicki  Andrzej, Zarys myśli rosyjskiej. Od oświecenia do renesansu religijno-filozoficznego, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005, s. 68.
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i interesowność. Postęp okazał się zatem nieuchronnie złączony z upadkiem 
obyczajów4.

Zerwanie z zasadą równowagi pomiędzy monarchią a arystokracją było, 
zdaniem księcia, zgubne dla przyszłych elit, które wyrastały w lęku i w cieniu 
woluntaryzmu carów. Jak słusznie zauważa Walicki, prywatna korespondencja 
Szczerbatowa wskazuje, iż traktował on oświecony absolutyzm rosyjski jako 
despotię, w czym zbliżał się raczej do szlacheckiego liberalizmu5. Interpretacja 
pism Szczerbatowa w duchu liberalnym byłaby jednak nadużyciem, pozostawał 
on bowiem konserwatystą z krwi i kości. Jego koncepcja ma z pewnością cha-
rakter retrospektywny, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że dokonuje pochwały 
życia w dawnej Rusi, gdzie nawet car i jego rodzina nie otaczali się przepychem.

W tym sensie idee Szczerbatowa zbliżają się nieznacznie do negacji nowinek 
pochodzących ze świata zachodniego, ich obecność wśród rosyjskiej elity nie 
prowadzi bowiem do pozytywnego rozwoju państwa. Nie mamy tu z pewnością 
do czynienia jeszcze z żadnym nacjonalizmem, ale z drobną jego zapowiedzią 
i owszem: konserwowanie dawnego ładu oznacza przecież konserwowanie sty-
lu rodzimego. Szczerbatow niejako przypieczętowuje swą ideę niezmiennego 
ustroju stanowego opartego na harmonijnej współpracy cara z arystokracją 
utopią społeczną pt. Podróż do ziemi ofirskiej, gdzie snuje wizję idealnego spo-
łeczeństwa stanowego, w którym styl życia i codzienne obowiązki regulowane 
są przez restryktywny Katechizm praw. Państwo ofirskie nakazuje w równym 
stopniu posłuszeństwo monarsze, jak i wielmożom, oni bowiem także traktowani 
są jako zarządcy państwa. Przy tym wszystkim bardzo kontrowersyjna pozostaje 
wizja Szczerbatowa obowiązkowego kultu religijnego, niemającego zbyt wielu 
punktów wspólnych z tradycyjnym prawosławiem i sprawowanego wedle modelu 
zaczerpniętego ponad wszelką wątpliwość z obrzędowości masońskiej. Konser-
watysta ukazuje więc ukryte oblicze dziecięcia oświecenia6. 

W dziejach rosyjskiego konserwatyzmu znacznie ważniejsze miejsce przy-
padnie wkrótce innej osobowości – Nikołajowi Karamzinowi (1766-1826), na-
dwornemu historykowi Aleksandra I, autorowi monumentalnej Historii państwa 
rosyjskiego (История государства российского). Był klasycznym konserwatystą 
swej epoki. Nie opowiadał się nawet za ograniczeniem monarchii na rzecz stanu 
szlacheckiego, lecz stanowczo podkreślał wartość absolutnego samowładztwa 
(самодержавие) jako ostoi tradycji, której nawet car nie może samowolnie 

4  Poglądy wyłożone na przestrzeni opus magnum: Щербатов Михаил Михайлович, 
О повреждении нравов в России, В. Врублевский, Санкт Петербург 1906 (pierwotnie wydany 
z: Путешествие [из С. Петербурга в Москву] А. Радищева, Trubner & Co., London 1858).
5  Walicki  Andrzej, W kręgu konserwatywnej utopii. Struktury i przemiany rosyjskiego sło-
wianofilstwa, PWN, Warszawa 2002, s. 17.
6  Щербатов Михаил Михайлович, Путешествие в землю офирскую господина С…, 
швецкаго дворянина, [w:] Русская литературная утопия, под ред. В.П. Шестакова, 
Изд-во МГУ, Москва 1986, s. 37-79.
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odrzucić. Jako zachowawca mógł wszakże odwołać się do tradycji starszej, lecz 
niesięgającej okresu przedchrześcijańskiego, a mianowicie do demokracji staro-
ruskich republik – nowogrodzkiej i pskowskiej. W tym jednak wypadku zacho-
wawca i legitymista przepoczwarza się w pragmatyka. Karamzin uzna bowiem, 
że dzieje ustroju republik północnoruskich to piękny rozdział historii, lecz jego 
racje powinny ustąpić wobec ważniejszej racji politycznej, jaką jest wzmocnienie 
państwa tak, by było zdolne oprzeć się zewnętrznemu zagrożeniu7.

Jak zauważa Andrzej Walicki, transformacja, która zaszła w poglądach Ka-
ramzina analogicznie do duchowego dojrzewania romantyków niemieckich, miała 
miejsce jeszcze przed tragedią wojny. Historyk przeszedł drogę od początkowej 
sympatii wobec idei rewolucyjnych do przerażenia wywołanego jakobińskim 
terrorem. Zdaniem Walickiego „abstrakcyjny humanitaryzm i kosmopolityzm 
ustąpiły miejsca konserwatywnemu nacjonalizmowi i apologii samowładztwa. 
Tendencja ta będzie się oczywiście pogłębiać w miarę klęsk ponoszonych w star-
ciach z Napoleonem”8. Niemcy nie okazali się zatem jedynymi, którym rewolucja 
francuska uświadomi odmienność i wartość narodowej odrębności.

Karamzin być może jako pierwszy myśliciel w Rosji zauważy, że najwyższy czas, 
aby Rosjanie uświadomili sobie własną wartość. Nawołuje zatem do tworzenia 
takiego systemu kształcenia, który nie poprzez odwołania do obcych wzorów, 
lecz dzięki narodowym treściom i formom doprowadzi państwo do realnej siły9. 
W myśleniu historyka pojawia się więc, chociaż jeszcze nieśmiało, przekonanie, 
że siła państwa musi zasadniczo wynikać z odwołania się do wartości rodzimych. 
Owo umacnianie się tendencji „konserwatywno-nacjonalistycznej” u Karamzina 
to istotna i trafna obserwacja Walickiego, pozostaje wszakże pytanie, czy dok-
tryna Karamzinowska jest genetycznie konserwatywnym nacjonalizmem, czyli 
ideologią narodową odwołującą się do zachowawczych narzędzi, czy też raczej 
narodowym konserwatyzmem, który dla osiągnięcia swych celów poszukuje 
w odwołaniu do narodu gwarancji stabilności. Spojrzenie na wcześniejsze na-
wiązania skłania raczej do wyboru opcji drugiej. Karamzin zaabsorbowany jest 
przecież przede wszystkim dobrem państwa, jego sukcesem. Dalekosiężna wizja 
racji stanu stanowi właściwą strukturę motywacyjną dla analizowanej doktryny. 
Klasyfikacja ta nie musi zadowalać wszystkich. Walicki nie bez racji wskazuje, 
że Karamzin potępiał Piotrowe łamanie narodowej tradycji, ale z drugiej strony 

7  Ideę konieczności zlikwidowania demokracji nowogrodzkiej na rzecz moskiewskiego abso-
lutyzmu roztacza w opowieści: Карамзин Николай Михайлович, Марфа посадница, или 
Покорение Новгорода. Историческая повесть, Типография Платона Бекетова, Москва 
1808. Akademicki wykład o nieadekwatności urządzeń dawnej Rusi dzielnicowej wobec za-
grożenia zewnętrznego zawarł w rozprawie: Карамзин Николай Михайлович, Записка 
о древней и новой России, Н.М. Толстой, Санкт Петербург 1914.
8  Walicki  Andrzej, Zarys myśli rosyjskiej…, s. 106.
9  Карамзин Николай Михайлович, Сочинения, т. 7, Типография Селиванского, Москва 
1820, s. 247 nn., 265.
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przyznaje też, że myśliciel odległy jest od tendencji ksenofobicznych10. Dlatego 
też pozostanie on przede wszystkim pomnikową postacią wczesnego konserwa-
tyzmu w Rosji i jako taki będzie też wśród wielu przyszłych pokoleń wzbudzał 
stosunkowo małe emocje – będzie raczej zapamiętany jako skrupulatny historyk.

Po zakończeniu wojen napoleońskich otworzą się przed Rosją wrota roman-
tyzmu, który, przynajmniej we wczesnej fazie, przypłynie w postaci niemieckiej, 
poprzedzony idealizmem w wersji schellingiańskiej. Nie stanie się on źródłem 
znaczącej podaży myśli politycznej, ale jego dorobek z punktu widzenia rozwoju 
rosyjskiej świadomości narodowej nie powinien zostać zapomniany. Najważ-
niejszym ugrupowaniem intelektualnym wczesnych lat dwudziestych stanie 
się moskiewskie Towarzystwo Lubomudrów (Общество любомудрия). Nale-
żeli doń książę Władimir Odojewski, Dmitrij Wieniewitinow, Iwan Kiriejewski, 
Aleksandr Koszelow i Nikołaj Rożalin. Organem grupy było pismo „Mnemozyna” 
(„Мнемозина”). Lubomudrije, które jego członkowie przeciwstawiali francuskiej 
tradycji les philosophes, odwoływało się do dorobku niemieckich idealistów, ale 
także innych germańskich myślicieli odbiegających wyraziście od oświecenia: 
m.in. Immanuela Kanta, Johanna Gottlieba Fichtego, Friedricha Schellinga i, co 
zrozumiałe, Josepha Görresa. 

Lubomudrzy wychodzili z założenia, że rosyjska cywilizacja pozbawiona jest 
samoistności (самобытность), zmierzali zatem ku stworzeniu rdzennie rosyj-
skiego dorobku intelektualnego. Jedni, jak Odojewski, głosili już pewną wyższość 
młodej, pełnej genialnego instynktu rosyjskości nad „starym” Zachodem, który 
pozbawiony został owej boskiej iskry, inni z kolei, jak Wieniewitinow, wskazywali 
raczej, że Rosja jako kultura niesamoistna powinna uciec się do izolacjonizmu, 
aby własnej swoistości się dorobić11.

W niektórych pismach Odojewskiego, w tym przede wszystkim w niedokoń-
czonej utopii Rok 4338 (4338-й год), która miała być ostatnim tomem historycznej 
trylogii, snuje autor wizję Rosji, Północnego Cesarstwa, jako właściwego pań-
stwa środka, centrum światowej cywilizacji. Jest to wyobrażenie z jednej strony 
futurystyczne, z drugiej jednak także konserwatywne, ponieważ przedstawia 
społeczeństwo wciąż podzielone na stany12.

Klęska powstania dekabrystów w 1825 roku doprowadzi do rozwiązania 
wszelkich związków intelektualnych w Rosji, ale nie będzie to miało katastro-
falnego wpływu na rozwój myśli konserwatywnej, która przybierze wkrótce 
charakter obronny.

10  Walicki  Andrzej, Zarys myśli rosyjskiej…, s. 108.
11  Tematykę twórczości i różnic poglądów w pracach głównych lubomudrów porusza m.in. opra-
cowanie: Пятковский Александр Петрович, Князь В. Ф. Одоевский и Д. В. Веневитинов, 
Ред. „Наблюдателя”, Санкт Петербург 1901.
12  Одоевский Владимир, 4338-й год. Петербургские письма, электронное изд., Москва 
2011, dostępne on-line: http://bookz.ru/authors/odoevskii-vladimir/4338-i-g_071.html 
(29.04.2012).
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Za inicjatora tej nowej ideologii uważa się zwykle hrabiego Siergieja Siemio-
nowicza Uwarowa (1786-1855), ministra edukacji w latach 1833-1849, który 
w swoich pismach stara się znaleźć odpowiedź na trudne pytania dotyczące ro-
syjskiej polityki wewnętrznej w warunkach konkurencji ze strony modernizującej 
się Europy13. Szczególnie istotnym celem Uwarowa czy, szerzej, całego otoczenia 
Mikołaja I było uchronienie państwa przed niebezpieczeństwem rebelii, którego 
car doświadczył podczas powstania dekabrystów na przełomie lat 1825-1826. 
Element tej polityki w obszarze oddziaływań ideologicznych stanowiła teoria 
oficjalnej ludowości (теория официальной народности) z jej najbardziej dobit-
ną eksplikacją zawartą w słynnym raporcie pochodzącym z marca 1832 roku, tj. 
z okresu wykonywania przez Uwarowa funkcji wiceministra. Idee te powtórzone 
zresztą zostały także w notatce skierowanej do cara 19 listopada 1833 roku, już 
po objęciu teki ministerialnej. 

Zdaniem Uwarowa, podstawowymi elementami ideowymi potrzebnymi do 
zachowania fundamentów rosyjskiej państwowości i jej witalności są: prawosła-
wie jako religijny filar narodowego wykształcenia, samowładztwo jako „kamień 
węgielny dla rosyjskiego kolosa” oraz ludowość (narodowość, ros. народность)14. 
O ile dwa pierwsze filary nie dodają żadnej nowej treści do tradycyjnego europej-
skiego konserwatyzmu zaaplikowanego w wersji rosyjskiej, o tyle trzecie z haseł 
stanowi swoiste novum i razi interpretacyjną niejasnością:

Kwestia Ludowości nie cechuje się taką jednością, jaką prezentuje pytanie o Samo-
władztwo, jednak i jedno i drugie wypływają z tego samego źródła i schodzą się na 
każdej z kart historii narodu rosyjskiego. Odnośnie do Ludowości cała trudność spro-
wadza się do pogodzenia pojęć dawniejszych i nowych. Ludowość jednak nie polega 
na tym, aby kroczyć wstecz lub się zatrzymywać; nie wymaga ona niezmienności 
idei. Ustrój państwa, na podobieństwo ciała ludzkiego, przeobraża z wiekiem wygląd 
zewnętrzny: cechy zmieniają się w miarę upływu lat, fizjonomia jednak zmieniać 
się nie powinna. Bezmyślnym byłoby przeciwstawianie się periodycznemu biegowi 
rzeczy; wystarczy jeśli nie będziemy ukrywać twarzy pod sztucznym, nie dla nas 
właściwym obliczem, jeśli zachowamy w nietkniętym sanktuarium nasze narodowe 
pojęcia, jeśli przyjmiemy je za główną myśl Rządu, szczególnie w odniesieniu do 
narodowego wychowania. Między zwietrzałymi przesądami, podziwiającymi tylko 
to, co posiadaliśmy przed pół wiekiem, i przesądami najnowszymi, które bezlitośnie 
dążą do zniszczenia istnienia, pomiędzy tymi dwiema skrajnościami znajduje się 

13  Dostępne we współczesnym wydaniu: Уваров Сергей Семенович, Доклады министра 
народного просвещения С. С. Уварова императору Николаю I, [w:] Река времен, т. 1, Эллис 
Лак, Москва 1995, s. 68-78.
14  Ув а р о в  Сергей Семенович, О некоторых общих началах, могущих служить 
руководством при управлении Министерством Народного Просвещения, [on-line:] 
http://www.runivers.ru/philosophy/chronograph/180854/ (11.12.2012).
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obszerne pole, na którym gmach naszego dobrobytu może utwierdzić się solidnie 
i bez szwanku15.

Doktryna Uwarowa w pewnym sensie przypomina późniejszą politykę oświa-
tową Moriego Arinoriego. W obu przypadkach chodziło o konieczną modernizację, 
ale przy zachowaniu nienaruszalnych dogmatów. Tym samym minister otworzył 
pole do działania dla optymistycznego pragmatyzmu późniejszych teoretyków 
rosyjskiego konserwatyzmu.

Andrzej Walicki zalicza do orientacji „oficjalnej ludowości” także środowisko 
związane z konserwatywno-narodowym pismem „Moskwitianin”, w którym wy-
bijają się dwie postacie16. Pierwszą był Michaił Pogodin (1800-1875), człowiek 
dość wyjątkowy, który jako syn prowincjonalnego ekonoma potrafił wybić się 
na jedno z pierwszych miejsc w rosyjskiej publicystyce i historiografii swoich 
czasów. Klasyfikacja jego poglądów jest dość trudna, plasują się bowiem między 
chrześcijańskim konserwatyzmem, legitymizmem i słowianofilskim nacjona-
lizmem. Jako historyk pozostawał pod wyraźnym wpływem Karamzina i, co 
dość zaskakujące wśród myślicieli narodowej prawicy, był też zdecydowanym 
zwolennikiem normańskiej teorii pochodzenia ruskiej państwowości. W latach 
1825-1844 pracował na różnych wydziałach Uniwersytetu Moskiewskiego, aby 
ostatecznie porzucić karierę akademicką i skupić się na publicystyce i działalności 
publicznej. Największy rozgłos zyskał dzięki wydawaniu „Moskwitianina”, którego 
poczytność, jak na rosyjskie warunki, była stosunkowo wysoka.

Część poglądów Pogodina współbrzmi z pracami innych myślicieli orientacji 
konserwatywno-nacjonalistycznej, głównie słowianofilskiej. Z Konstantinem 
Aksakowem łączy go na przykład przekonanie, że państwo ruskie powstało na 
zasadzie dobrowolnego przekazania władzy księciu przez przywołanie wareskich 
przywódców, co skutkowało powstaniem innego od europejskiego układu spo-
łecznego – nie było w nim szlachty ani innych stanów, które mogłyby pozostawać 
ze sobą w konflikcie, zaś duchowieństwo nie posiadało autonomii wobec władzy 
świeckiej. Ruska państwowość nie opierała się na podziale: „Nie było podziału 
lub innego zgubnego przykładu! Podział wspólny był dla całej Europy, był nie-
odłącznym jej atrybutem, poziomem społeczeństwa obywatelskiego, nie zgubną 
pomyłką. U nas jednak, powtarzam, podziału nie było, ani też osobistej pomyłki, 
ani jednego przykładu”17. Tym samym, zdaniem Pogodina, nie można rozpatrywać 
Zachodu i Rosji w ramach jednakowych kryteriów. Są one bowiem częściami in-
nych cywilizacji: zachodnioeuropejskiej i wschodnioeuropejskiej, która wypływa 

15  Ibidem, s. 71 (tłum. Joachim Diec).
16  Walicki  Andrzej, W kręgu konserwatywnej utopii, s. 35 nn.
17  Погодин Михаил Петрович, Формация государства, [w:] Ширинянц Александр 
Андреевич, Русский хранитель. Политический консерватизм М.П. Погодина, Издательство 
Русский Мир, Москва 2008, s. 290. 
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z dziedzictwa bizantyjskiego18. Pogląd ten był z jednej strony owocem studiów 
historyka nad dziejami jego państwa, z drugiej natomiast wynikał z samego 
założenia wstępnego, tj. zamiaru znalezienia sensu rosyjskości, jej odmienności 
od innych cywilizacji świata. Warto zauważyć jednak, że państwowość rosyjska 
w pismach zdecydowanego orędownika teorii normańskiej nie stanowiła aż tak 
rażącego wyjątku na tle Europy – normańscy władcy wszędzie narzucali swoje 
wzory państwowości.

W kwestii zasad systemu politycznego Pogodin był ponad wszelką wątpli-
wość monarchistą, przyjął jednak odmienną od słowianofilów perspektywę, 
uznając (prawdopodobnie pod wpływem lektury Karamzina), że priorytetowym 
zadaniem władcy jest wzmocnienie państwa. Sprawiło to, że jego ocena pano-
wania Romanowów była zdecydowanie pozytywna. Pozostawał pod wielkim 
wrażeniem dzieła Piotra Wielkiego, którego uważał za twórcę najważniejszych 
zdobyczy cywilizacyjnych Rosji: wojskowości, polityki, szkolnictwa. Pogodin 
wypowiadał się o carze-reformatorze w tonie uderzająco pochwalnym, jednak 
w tych wypowiedziach wartościowe jest bardzo precyzyjne wskazanie, na czym 
ta wielka zmiana w postaci reform polegała. Historyk nie obawia się Piotrowej 
europeizacji, przyniosła ona bowiem społeczeństwu znaczące korzyści, także 
w obszarze wzorców życia prywatnego19. 

Pogodina należałoby zatem uważać za zdecydowanego stronnika monarchii 
absolutnej, dla którego ingerująca w tradycyjny układ życia społecznego, odzie-
wająca w europejskie mundury dawnych samurajów i dająca możliwości awansu 
ludziom z nizin restauracja Meiji nie byłaby żadnym źródłem frustracji, albowiem 
Rosja lekcję tę przerobiła już na początku wieku XVIII i pozytywnie zdała swój 
egzamin. Na tle takich poglądów na najwyższą cnotę poddanego wybija się nie 
honor, lecz pokora i posłuszeństwo, które zresztą Pogodin uważał za najbardziej 
konstytutywne cechy narodu rosyjskiego, wpisujące się w geniusz samowładztwa 
na zasadzie symbiozy. 

Istniała wszakże druga strona myślenia politycznego Pogodina, czyniąca 
zeń człowieka związanego bardzo ściśle z interesami własnego narodu, a nawet 
wznosiła go nieco ponad tę perspektywę. Redaktor „Moskwitianina” zaangażował 
się bowiem w późniejszym okresie swej działalności w kwestię słowiańską, która 
nada jego dorobkowi w tamtym czasie ton wyraźnie nacjonalistyczny. Wiązało 
się to z powolnym narastaniem wśród rosyjskich elit świadomości sytuacji Sło-
wian pozostających pod rządami mocarstw bynajmniej im nie sprzyjających. To 
właśnie Pogodin sformułował jako pierwszy najbardziej fundamentalne założenia 
doktryny panslawistycznej, które zostaną później podjęte przez klasyków tego 
kierunku, w szczególności przez Nikołaja Danilewskiego. 

18  Idem, Исторические афоризмы, Университетская типография, Москва 1836, s. 29 nn.
19  Idem, Петр Великий, „Москвитианин” 1841, No 1, s. 3, odwołanie za: Walicki  Andrzej, 
W kręgu konserwatywnej utopii, s. 38.
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Na łamach „Moskwitianina” ukazywać się będą jego liczne artykuły, rozwijające 
tę nową jakość w rosyjskiej myśli politycznej. Pojawi się zatem idea zbudowania 
prawosławno-słowiańskiego związku państw i wyzwolenia dawnej stolicy wschod-
niego chrześcijaństwa – Konstantynopola – spod władzy tureckiej20. Pogodin 
opowiadał się także za przeprowadzeniem akcji propagandowej i wojskowej 
na terytoriach słowiańskich na obszarze Bałkanów i w Galicji Wschodniej, co 
miało doprowadzić do ostatecznego przejęcia przez Rosję tych terenów. Idee te 
nie odpowiadały rządowej polityce uprawianej w ramach Świętego Przymierza, 
co nie mogło nie budzić w kręgach władz pewnego niepokoju. 

Jeszcze ciekawsze jest spojrzenie Pogodina na kwestię polską, która była 
tematem niezwykle istotnym dla wielu rosyjskich nacjonalistów XIX stulecia, 
szczególnie w obliczu powstania styczniowego. Pogodin interesował się tym te-
matem przez czterdzieści lat, ponieważ zdawał sobie sprawę, że rosyjska okupacja 
znacznej części Polski nie współgra ze szlachetnymi hasłami narodowowyzwo-
leńczymi panslawistów. Z drugiej jednak strony uważał, że Polska nie ma szans 
na oderwanie się od Rosji. Ta bowiem nie może porzucić Polski ze względu na 
swą misję słowiańską. Polacy odwołują się, co prawda, do europejskiej opinii 
publicznej, ale ich nadzieje są płonne – Zachód może wykorzystać polskie fobie 
do swoich interesów, jednak sprawy Polaków są mu obojętne. Jedynym, co Polsce 
pozostaje, jest integracja z imperium rosyjskim21.

Jak celnie zauważa Aleksandr Szyrinianc, Pogodinowskie zmagania z kwestią 
polską uwikłane były nie tylko w racje narodowe obu stron. Właściwym celem 
działalności Pogodina była walka z rusofobią, niechęcią Polaków do odmienności 
ludów ruskich. Polacy z wyższością odnosili się zarówno do Rosjan, jak też do 
białoruskiego i ukraińskiego chłopstwa; domagając się wolności, de facto sami 
zniewalali i poniżali prawosławnych „aborygenów” swych Kresów. Mało tego, 
swą niechęcią zarażali środowisko europejskie, w znacznej mierze przez wpływ 
na europejską prasę. W ten sposób tworzył się, w opinii redaktora „Moskwitia-
nina”, kompletnie nieobiektywny obraz konfliktu i całej Rosji. Niejednokrotnie 
dochodziło wręcz do absurdalnych interpretacji charakteru rosyjskiego narodu: 
francuscy żurnaliści za Franciszkiem Duchińskim zaczęli snuć fantazje o nie sło-
wiańskim, lecz fińsko-turańskim pochodzeniu rosyjskiego plemienia22.

Nacjonalizm Pogodina wyrastał zatem z polemiki; nie tyle z traumy krzywdy, 
ile z poczucia niesprawiedliwego osądu. Jest to ideologia oczernionych, poszu-
kujących przywrócenia godnego imienia. Pogodin wpisuje się więc wyraziście 

20  Погодин Михаил Петрович, В Июне. Настоящая война в отношении к Русской 
истории, [w:] Погодин Михаил Петрович, Историко-политические письма и записки 
в продолжении Крымской войны. 1853-1856, Тизенгаузен, Москва 1874. s. 188.
21  Por. Pypin Aleksander, Kwestia polska w literaturze rosyjskiej, Nakładem redakcji „Prawdy”, 
Warszawa 1888, s. 21 nn.
22  Ширинянц Александр Андреевич, Русский хранитель…, s. 142 nn.
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w tradycję walki z krytykami Rosji, tradycję zapoczątkowaną buntem słowiano-
filów przeciwko Czaadajewowskiej pogardzie wobec „kraju bez historii”. Jako 
konserwatysta nie był „człowiekiem honoru” – jego monarchizm wynikał nie 
z legitymizmu, lecz z pobudek pragmatycznych, jako nacjonalista zachowywał się 
jak strażnik interesów. Łączył monarchizm z racją narodową, tę drugą wysuwając 
na pierwszy plan. Nie był jednak konserwatywnym nacjonalistą, lecz osobowością 
politycznie eklektyczną, zdominowaną przez chłopski pragmatyzm.

Drugą ważną postacią związaną z „Moskwitianinem” był bliski współpracownik 
Pogodina Stiepan Szewyriow (1806-1864), orędownik umiarkowanego i krytycz-
nego antyokcydentalizmu. Przylgnął doń stereotyp autora koncepcji „zgniłego 
Zachodu”. W inicjalnym numerze pisma z 1841 roku Szewyriow stwierdzi, że 
Rosja nie powinna angażować się w stosunki wewnątrzeuropejskie, ponieważ 
świat zachodni sam dostrzega dogłębny kryzys własnej cywilizacji. Ów pesymizm 
w stosunku do Zachodu nie był zresztą poglądem stricte rosyjskim, pozostawał 
bliski licznym europejskim konserwatystom i w ogóle szerszym kręgom opinio-
twórczym23, w Rosji wszakże zrobił oszałamiającą karierę24. 

Postać Szewyriowa zajmuje w rosyjskim panteonie myśli nacjonalistycznej 
miejsce dość szczególne, gdyż przez pewien czas w jego myśleniu dominował 
uniwersalizm. Dostrzegał, że w samej Rosji współegzystują dwie subkultury: 
„niemiecka” i „rdzennie rosyjska”, i obie współtworzą jej narodowe oblicze. Tym 
samym korzystne byłoby przezwyciężenie kontrowersji pomiędzy obozem tra-
dycjonalistycznym a zwolennikami zbliżenia z Zachodem. Jak stwierdzi w 1841 
roku: „(…) w wieku XIX, gdy wszystkie narody zaczęły zlewać się w jeden wspólny 
związek ludzkości, niepodobnym już jest oddzielenie od niego swej ojczyzny. 
Idea dobra ucieleśnić się może tylko we wzajemnym związku dwu idei: ojczyzny 
i ludzkości”25. 

W późniejszym okresie poglądy Szewyriowa będą oscylować coraz bardziej 
w stronę nacjonalizmu integrystycznego, co sprawi, że wizja Rosji jako ogólno-
ludzkiej skarbnicy wartości ustąpi miejsca Rosji jako wartości samej w sobie. 
Będzie to sygnałem pogłębiania się nastrojów izolacjonistycznych. Izolacjonizm 
ten, związany z poczuciem odrębności i wyższości, stanie się, począwszy od lat 
trzydziestych, motorem powstania kierunku o fundamentalnym znaczeniu, który 
pomimo wierności romantycznemu charakterowi epoki nie okaże się tylko efe-

23  Por. Струве Петр Бернгардович, С.П. Шевырев изападные внушения и сточники теории-
афаоризма о „гнилом” или „гниющем” Западе. Изыскания, сопоставления и материалы, 
[w:] „Записки русского научного института в Белграде” т. 16-17, 1941, s. 247.
24  Por. Walicki  Andrzej, Zarys myśli rosyjskiej…, s. 187 nn.
25  Шевырев Степан Петрович, Об отошении семейного воспиатния к государственному. 
Речь произнеcенная в торжественном собрании Императорского Московского 
Университета Ординарным Профессором Русской Словесности, Доктором Философии 
и Членом Педагогического Института Степаном Шевыревым 13 июня 1842, 
Университетская Типография, Москва 1842, s. 4.
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meryczną modą, ale pozostawi ślad w rosyjskiej tradycji intelektualnej na wiele 
dziesięcioleci.

2.3. Przełom słowianofilski

Owo szczególne miejsce w kształtowaniu idei konserwatywnych i nacjonali-
stycznych w Rosji XIX wieku przypadnie słowianofilstwu. Liczba przedstawicieli 
tego kierunku w pierwszych dziesięcioleciach jego istnienia była bardzo niewielka, 
a zainteresowanie nim na petersburskich salonach i w prasie również bardzo 
ograniczone. W przyszłości okaże się on wszakże źródłem inspiracji dla nurtów 
pokrewnych, które zdobędą rozgłos dzięki upowszechnieniu prasy i czasopi-
śmiennictwa. Klasykami wczesnego słowianofilstwa stali się przede wszystkim: 
były lubomudra Iwan Kiriejewski, „teolog” grupy Aleksiej Chomiakow, analityk 
rosyjskiej historii i systemu politycznego Konstantin Aksakow i reformator agrarny 
Jurij Samarin. W późniejszym okresie do słowianofilów zaliczać się już będzie 
znacznie szersze grono osób, a różnorakie formy rosyjskiego nacjonalizmu będą 
traktowane, niekoniecznie słusznie z punktu widzenia doktrynalnej zawartości, 
jako nowsze odmiany słowianofilstwa. 

W swej kanonicznej już księdze na temat słowianofilstwa rosyjskiego w jego 
różnorakich postaciach Andrzej Walicki określił je jako konserwatywną utopię 
i wydaje się, że interpretacja ta w najmniejszym stopniu nie utraciła aktualno-
ści. Doktryna ta, czy w szerszym ujęciu prąd ideologiczny, który z czasem uległ 
transformacji w dojrzałą doktrynę, ma wszelkie cechy reakcji na rewolucję w imię 
porzuconych wartości. Geneza słowianofilstwa, motywacyjna podbudowa jego 
powstania budzi jednak uzasadnione wątpliwości. Wynikają one przede wszyst-
kim z tego, że gdyby interpretować słowianofilstwo jako reakcję na rewolucję 
Piotrową czy nawet na wpływy oświeceniowe, to należałoby chyba uznać je 
za reakcję zdecydowanie spóźnioną. W latach trzydziestych XIX stulecia, gdy 
pojawił się fenomen słowianofilstwa, od wielkich reform minął już ponad wiek. 
W roku 1825 miało miejsce powstanie dekabrystów, ale jego rezultat raczej 
osłabił tendencje reformatorskie i w dużej mierze zamknął Rosję na zachodni 
republikanizm i konstytucjonalizm. Nie sposób także wskazać w pismach słowia-
nofilskich odniesienia ani do projektów konstytucyjnych Związku Północnego, 
ani do Ruskiej Prawdy – egalitarystycznego projektu konstytucyjnego Pawła 
Pestla, przewodniczącego Związku Południowego. Klasyczne słowianofilstwo 
nie przykłada również szczególnej wagi do dziedzictwa bonapartyzmu, którego 
pierwsza odsłona pozostawać mogła jeszcze przez pewien czas w żywej pamięci. 
Co zatem stało się czynnikiem wyzwalającym ów pierwszy, początkowo bardzo 
nielicznie reprezentowany, a potem rosnący w siłę, ruch kontrakulturacyjny? 
Wydaje się, że mamy w tym przypadku do czynienia z całkowicie endogennym 
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rozwojem perspektywy idei państwa i społeczeństwa. O ile bowiem wcześniejsze 
formy rosyjskiego zachowawstwa (arystokratyzm Szczerbatowa i monarchiczny 
legitymizm Karamzina) stanowiły odpowiedź na bakcyl bądź to rewolucji oby-
czajowej i zmian społecznych, bądź rewolucji francuskiej, o tyle retrospektywna 
doktryna słowianofilska wychodziła naprzeciw wyzwaniu modernizacyjnemu, 
ale zapośredniczonemu przez rdzennie rosyjskie dywagacje intelektualne.

Pierwszym istotnym źródłem słowianofilstwa jest bez wątpienia negatywna 
refleksja niektórych publicystów nad stanem rodzimej cywilizacji. Ów pierwotny 
okcydentalizm krytyków rosyjskiego zacofania wobec Zachodu w pewien sposób 
wpłynął na rodzącą się myśl słowianofilską. Najbardziej typowym przykładem 
tego procesu jest reakcja na Pierwszy List Filozoficzny Piotra Czaadajewa, dyskre-
dytujący przeszłość Rosji nazywanej krajem bez historii, odciętym od powszechnej 
cywilizacji chrześcijańskiej, z którą Czaadejew utożsamia świat Europejczyków. 
Koncepcja Czaadajewa ma jednak charakter zdecydowanie konserwatywny – to 
Europę łączy myśliciel z tradycyjnymi wartościami, takimi jak prawo, sprawied-
liwość, obowiązek, i jej także przypisuje ciągłość historycznego rozwoju, którą 
przeciwstawia rosyjskiej przypadkowości i skłonności do bezmyślnych dyskon-
tynuatywnych zapożyczeń26. 

Koncepcja Czaadajewa była zatem konserwatywnym okcydentalizmem, 
chrześcijańskim uniwersalizmem, któremu wyszedł naprzeciw konserwatywny 
nacjonalizm słowianofilów. Kością niezgody pomiędzy konserwatywnym Czaada-
jewem a konserwatywnymi słowianofilami było uznanie przez tego pierwszego 
zachodnich wzorców cywilizacyjnych jako uniwersalnych wzorców ludzkości, 
do których zmierzała ona mimowolnie w procesie historycznym. Czaadajew nie 
zaprzeczał wartości innych rozwiązań, ale odmawiał im znamienia uniwersalności: 
uznawał wartość etiopskiego chrześcijaństwa i japońskiej cywilizacji (był chyba 
pierwszym rosyjskim myślicielem zdającym sobie sprawę z wyższości tej ostatniej 
nad rosyjską), ale nie wierzył, by możliwe było wychowanie i porozumienie całej 
ludzkości w ramach abisyńskiej duchowości czy japońskiej organizacji państwa27.

Tym, co zainicjowało ten kierunek, było zatem nie oburzenie panującym 
porządkiem politycznym, lecz skłonność rodzimego środowiska intelektualnego 
do uznania Zachodu za wzór korzystniejszy do kontynuacji niż tradycje rdzen-
nie rosyjskie. Obok Czaadajewa ideę wyższości zachodnich rozwiązań cywili-
zacyjnych w tamtym okresie głosiło przede wszystkim środowisko liberalne, 
w tym Timofiej Granowski czy Konstantin Kawielin, współzałożyciel „szkoły 
państwowej” rosyjskiego liberalizmu. Słowianofile ukształtowali swoją myśl 
w dużej mierze tak, aby była antytezą modnego wówczas okcydentalizmu. Po 
pierwsze zatem, nie zgadzali się z poglądem, jakoby Rosja nie miała historii. Jak 

26  Чаадаев Петр Яковлевич, Философические письма. Письмо первое, [on-line:] http://
www.infoliolib.info/philos/chaadaev/pisma1.html (27.07.2012).
27  Ibidem.
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wskaże Konstantin Aksakow, Rosja nie tylko historię posiada, ale jest to historia 
bardziej harmonijna od zachodniej, opiera się bowiem na dobrowolnym oddaniu 
kompetencji zewnętrznej władzy w celu uwolnienia ludu od jej ciężaru. Zasadą 
cywilizacji europejskiej jest podbój, podłoże powstania wszystkich państw za-
chodnich. Ruś tymczasem poprzez dobrowolne wezwanie wareskich książąt od 
początku kształtowała porządek polityczny na zasadzie pokojowego i całkowitego 
zaufania władzy książęcej. Dzięki temu ruski lud zawsze zmierzał do monarchii, 
nawet w republice nowogrodzkiej, i uniknął naturalnego na Zachodzie dążenia do 
kontraktu społecznego. Stąd też słowianofilscy konserwatyści zaszczepili Rosji 
pogląd, jakoby pragnienie gwarancji konstytucyjnych było wynikiem choroby 
Zachodu wywołanej brakiem zaufania. Idea gwarancji świadczy o gruntownym 
złu trapiącym społeczeństwo zbudowane od początku na przemocy28. Tak samo 
zresztą interpretował Aksakow zasadę demokratyczną, która była dlań niczym 
więcej niż tyranią większości. Stąd też jedynym możliwym do zaakceptowania 
sposobem podejmowania decyzji kolektywnych jest consensus, którego zresztą 
rosyjska społeczność w naturalny sposób zawsze się domagała29.

W słowianofilskiej doktrynie zbiegną się zatem dwie pozornie sprzeczne 
zasady: idea monarchii absolutnej z zasadą consensusu, ale sprzeczność tę znosi 
fakt, iż consensus dotyczył zasadniczo ciał doradczych i soborów cerkiewnych. 
W tym miejscu trzeba także zdecydowanie zaznaczyć, że w odróżnieniu od 
europejskich i japońskich konserwatystów słowianofile nie tylko wymagali 
wierności rodzimej religii prawosławnej, ale głosili też jej wyższość nad innymi 
formami chrześcijaństwa. Katolicyzmowi zarzucali „jedność bez wolności”, wy-
nikającą z papieskiego autorytetu, a protestantom „wolność bez jedności”; tylko 
prawosławie łączyło umiejętnie oba elementy. Było to możliwe dzięki zasadzie 
soborowości (соборность), głoszonej przez Aleksieja Chomiakowa30. Zakłada 
ona wspólnotowość nie tylko na poziomie epistemologii i życia religijnego, ale 
także w organizacji społecznej. Soborowość to jedność nie dzięki decyzji rozumu, 
ale łasce Ducha, zatem jednomyślność nie wynika z abstrakcyjnej zasady, lecz 
z prowidencjalistycznego prowadzenia wspólnoty. 

Walicki słusznie wskazuje pokrewieństwo tych idei z poglądami Johanna 
Möhlera, teologa z Tybingi, który w duchu romantycznym „przeciwstawił eklezja-
stycznemu egoizmowi heretyków i protestantów reprezentujących mnogość bez 
jedności (Vielheit ohne Einheit), harmonijnie jednoczącą indywidualną różnorod-

28  Zob. Aksakow Konstanty, Podstawowe zasady historii Rosji, [w:] Filozofia i myśl społeczna 
rosyjska 1825-1861, wybór, wstęp i przypisy Andrzej Walicki , PWN, Warszawa 1961, s. 176 nn.
29  Idem, Zasada jednomyślności a zasada większości, [w:] Filozofia i myśl społeczna rosyjska 
1825-1861, s. 196 nn.
30  Zob. Хомяков Алексей Сергеевич, Полное собрание сочинений, т. 1, Университетская 
типография, Mосква 1878, s. 160 nn.
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ność z integracją wspólnoty”31. Zasada soborowości wiąże się także z gloryfikacją 
rosyjskiej gminy wiejskiej (община), która jako wyjątkowy w skali europejskiej 
model organizacji życia społecznego miała być alternatywą dla liberalnego ka-
pitalizmu. Stała się ona oczkiem w głowie słowianofilskich doktrynerów praw-
dopodobnie także dlatego, że była zawzięcie krytykowana przez środowisko 
liberalne jako relikt feudalizmu.

Wskazane wartości były, zdaniem słowianofilów, w poważnym stopniu za-
grożone zmianami, które nastąpiły w XVIII stuleciu. Reformy Piotra Wielkiego 
interpretowano zatem w tym środowisku jako zdecydowany błąd imperatora, 
który tradycję własną zamienił na obcą, znacznie płytszą i niedostosowaną do 
charakteru rosyjskiego społeczeństwa. Polityka ta doprowadziła do powsta-
nia tragicznego rozłamu w społeczeństwie na zwesternizowane towarzystwo 
(общество), które sprzeniewierzyło się tradycji, i wierny zasadom dawnego 
życia lud (народ)32. Jest to zwiastun ideologicznego upodmiotowienia ludu, który 
jako pojęcie zbliża się do niemieckiego Volk, oznaczającego, inaczej niż w tradycji 
anglosaskiej, francuskiej czy polskiej, zarówno lud (le peuple, the people), jak 
i naród (la nation, the nation). 

Skoro doszło do tak niepomyślnego obrotu sprawy, doktryna słowianofilów 
wyraźnie zmierzała ku odtworzeniu dawnego rosyjskiego stylu życia, co było, 
rzecz jasna, niemożliwe i przyczyniło się do interpretacji ich poglądów jako swo-
istej utopii, która jednak odegrała dużą rolę w kształtowaniu się późniejszego 
środowiska ideowego w Rosji. Gdyby w świetle powyższego przyjrzeć się struk-
turze słowianofilskiego projektu, zauważylibyśmy w nim cechy dość interesujące, 
szczególnie w zestawieniu z analogicznymi zjawiskami w innych krajach. 

Trudno zaprzeczyć, że znaczącą motywacją dla powstania doktryny słowiano-
filskiej będzie wskazana także przez Walickiego inspiracja ze strony romantyzmu 
niemieckiego. Chociaż udowodnienie obecności tego wpływu w większości pism 
słowianofilskich nie wydaje się możliwe w sposób bezpośredni, strukturalne 
podobieństwo obu koncepcji jest wyraźnie widoczne. Najistotniejsze paralele 
to: odwołanie do wiary wbrew tradycji oświeceniowego realizmu, odrzucenie 
wszecheuropejskiej kultury łacińskiej, negacja progresywizmu, wrogość wobec 
dominacji francuskiej tradycji politycznej, filozoficznej i wzorców w sferze oby-
czajów, jak również, co najważniejsze, uznanie autotelicznej wartości własnego 
narodu. Zarówno romantyczny nacjonalizm niemiecki, jak i słowianofilstwo 
spoglądały wstecz, ku wielkiej przeszłości skradzionej cywilizacji. Podłoże róż-

31  Wal icki  Andrzej, W kręgu konserwatywnej utopii, s. 141. Współcześnie przeważają 
w Rosji interpretacje chomiakowowskiej soborowości jako zjawiska rdzennie rosyjskie-
go (генетический код российского социума), zob. Мищенко Анатолий Борисович, 
О соборности как понятии духовном, религиозном и философском, „Вестник МГТУ” 
т. 14, 2011, No 2, s. 319-324.
32  Aksakow Konstanty, Podstawowe zasady historii Rosji, s. 186 nn.
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nic obu koncepcji miało z kolei charakter obiektywny: Niemcy jako polityczna 
jedność dopiero się kształtowały, podczas gdy Rosja była nią od dawna. Utrata 
cywilizacyjnego dziedzictwa w jej wypadku wynikała z woli własnego cesarza. 

W opinii Walickiego najpoważniejszy wpływ na słowianofilów rosyjskich 
miał prawdopodobnie Franz Baader, który dokonał dogłębnej krytyki rewolucyj-
nego oddzielenia religii od polityki. Rewolucja wzbudziła egoizm, a ten sprawił, 
że główny cel rewolucji, jakim była wolność, nie tylko nie został osiągnięty, ale 
wręcz zaprzepaszczony, ponieważ warunkiem wolności jest wierność religii. 
Baader, bardzo interesujący się Rosją, upatrywał w tamtejszym prawosławiu 
jedynego oparcia przeciwko szerzącemu się na Zachodzie racjonalizmowi. Euro-
pejska tradycja filozoficzna skłóciła wiarę z rozumem, jedyną szansą na powrót 
do chrześcijańskiej jedności i powszechności (katolickości) jest odwołanie się 
do pośrednictwa Kościoła rosyjskiego. Idee te, zdaniem Walickiego, w sposób 
fundamentalny wpłynęły przede wszystkim na Iwana Kiriejewskiego, który sam 
był „konwertytą z okcydentalizmu”33.

Przypadek Kiriejewskiego pokazuje, że krytyka okcydentalizmu jako siły 
zewnętrznej nie jest jedynym ani być może nawet najwcześniejszym źródłem 
słowianofilstwa. Znacznie bardziej interesująca wydaje się jego interpretacja jako 
efektu przemiany ideowej samych twórców. Wszak Iwan Kiriejewski, uważany za 
pierwszego słowianofila, zanim stworzył odpowiedź na koncepcję europejskości 
Guizota, sam w rozprawie XIX wiek (ХIХ век) ubolewał nad faktem, że Rosja nie 
odziedziczyła oprócz wymienionego przez Guizota, chrześcijaństwa i charakteru 
ludów barbarzyńskich trzeciego fundamentu europejskiej cywilizacji w po-
staci intelektualnej struktury grecko-rzymskiego antyku34. Już po kilku latach 
nastąpi rekapitulacja tych poglądów i Kiriejewski dotychczasowy brak uzna 
za cnotę, krytykując zachodni sylogizm jako przeszkodę dla wiary35. Jego krok 
otworzy drogę słowianofilstwu jako nurtowi konserwatywnemu, zdecydowanie 
antyoświeceniowemu. 

Jeśli słowianofile upodmiotowili lud i głosili wspólnotę, to czynili to przede 
wszystkim w ramach wojującego antyracjonalizmu, który stanie się cechą wy-
różniającą ich kierunek w stopniu nie mniejszym niż w przypadku niemieckich 
romantyków i późniejszych konserwatystów. Jakie zaś miejsce zajmuje w tej 
strukturze Volk (народ)? Jest on wkomponowany doskonale zarówno w zasadę 
idealnej przeszłości, w soborowość, jak też w ideę jednomyślności, wszak wy-
rasta organicznie, nie intelektualnie, z duchowych korzeni, które możliwe są do 
skonceptualizowania jedynie poprzez wiarę. Nie jest owocem przemyśleń, lecz 

33  Walicki  Andrzej, W kręgu konserwatywnej utopii, s. 117-120.
34  Киреевский Иван, ХIХ век, [w:] Киреевский Иван, Полное собрание сочинений, 
т. 1, Путь, Москва 1911, s. 104-108.
35  Idem, B oтвет А.С. Хомякову, [w:] Киреевский Иван, Полное собрание сочинений, 
т. 1, s. 111-117.
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spontanicznego wzrostu, stanowi jedność z Kościołem i dąży zawsze do zjedno-
czenia w Duchu Świętym.

Analogia losów romantycznego konserwatyzmu w Niemczech do drogi słowia-
nofilstwa narzuca się sama: Niemcy piórem Johanna Gottlieba Herdera i Wilhelma 
(właśc. Friedricha Wilhelma Christiana Karla Ferdinanda) von Humboldta najpierw 
wyrazili tęsknotę za samoistnością, następnie rozprawili się dzięki wczesnym 
romantykom z oświeceniowym racjonalizmem, potem coraz żywiej dążyli do 
rozbudzenia uczuć patriotycznych i odrzucenia barbarzyńskiej obcości, rażącej 
powierzchownym imperializmem i uniwersalizmem politycznym. Rosjanie za 
pośrednictwem lubomudrów wyłożyli swe dążenie do przemówienia własnym 
głosem, w pismach Kiriejewskiego i Chomiakowa odrzucili sylogizm kartezjański, 
a w rozprawach Konstantina Aksakowa wypowiedzieli się przeciwko dominacji 
zachodniego modelu życia.

Istotę koncepcji słowianofilskiej można streścić jako próbę powrotu do kul-
turowych, religijnych i politycznych wzorów życia społecznego zakorzenionych 
w tradycji rodzimej, a porzuconych przez Piotra Wielkiego i jego następców na 
rzecz wzorów europejskich. W pewnym sensie jest to zatem, tak czy owak, obar-
czenie obcego wzoru odpowiedzialnością za upadek rodzimego świata wartości. 
Jahn i Arndt odrzucają spolegliwość książąt niemieckich wobec francuskiego hege-
mona, słowianofile z kolei krytykują imperatora i oświeconą elitę (общество) za 
poddanie się wzorom, które nie miały nic wspólnego z najgłębszymi wartościami 
dawnej Rusi. Uderzające jest, że zarówno w przypadku romantyzmu niemieckie-
go, jak i słowianofilstwa mamy do czynienia z apoteozą ludu interpretowanego 
jako właściwy, chociaż być może nieświadomy strażnik tradycji, który w obliczu 
zdrady oświeconej elity pozostał jedynym rezerwuarem wartości.

Utopia słowianofilska miała charakter retrospektywny, ale w dość osobliwy 
sposób, przywodzący na myśl analogiczne zjawiska w Japonii, takie jak szkoła 
Mito czy teoria Shinron. Tak jak tamte środowiska, działające zresztą mniej wię-
cej tym samym czasie, słowianofile zmierzali do przywrócenia dawnego honoru 
wyjątkowego narodu, co w praktyce prowadziłoby do zerwania ze współczesnym 
porządkiem i wskrzeszenia godniejszej rzeczywistości. Jest to idea wstecznictwa 
dyskontynuatywnego. Słowianofile nie zastanawiali się przecież, co w praktyce 
mogłoby oznaczać zerwanie z ponadwiekowym dorobkiem. 

Logika słowianofilstwa ostatecznie skierowała się jednak w stronę, która 
uczyni je raczej odpowiednikiem obrońców porządków epoki Edo. Pomimo 
znacznych wysiłków klasykom słowianofilstwa nie udało się przekonać władz ani 
większości opinii publicznej do swych rozwiązań. Te pierwsze nie znosiły krytyki 
i chciały uchodzić za trwały element europejskiego porządku. Z kolei „towarzystwa 
myśli” coraz bardziej przenikały duchem kontestacji caratu i w sytuacji niemoż-
liwości zrealizowania swoich postulatów poszukiwały rozwiązań w zachodnim 
liberalizmie. W pewnym punkcie poglądy słowianofilów i liberalnych krytyków 
reżimu zdołały się spotkać. 

Diec.indb   129 2018-08-15   16:59:26



130 2. Umarła Rosja i oskarżyciele jej następcy

W 1855 roku Konstantin Aksakow wystosował do nowego cara Aleksandra II 
notatkę O stanie wewnętrznym Rosji (О внутреннем состоянии России), w której 
z jednej strony zapewnia monarchę o wierności narodu i o monarchii absolutnej 
jako najdoskonalszym ze sposobów sprawowania władzy, ale z drugiej dokonuje 
druzgocącej krytyki państwa rosyjskiego, które zdradziło swój lud. Przedmiotem 
krytyki Aksakowa stała się przede wszystkim biurokratyczna struktura państwa, 
będąca wyrazem braku zaufania władzy do ludu. Symbolem tego zjawiska jest 
Petersburg, miasto ludzi wykorzenionych, zbudowane na obcej ziemi. Państwo 
zerwało z własnymi podstawami, pozbawiając obywateli wolności słowa, nisz-
cząc tym samym więź pomiędzy władzą a ziemią. Lud zniewolony może kiedyś 
dopuścić się rebelii. Jeśli pozbawiono go wewnętrznej swobody, może zacząć 
szukać swobód politycznych, a to jest nie tylko obce rosyjskiemu narodowi, lecz 
również w dalekiej perspektywie szkodliwe. Dawną szczerość zastąpiło pochleb-
stwo, car stał się bożkiem, a państwo zostało zabsolutyzowane, gdy tymczasem 
powinno ono pełnić rolę służebną36. 

Idee Aksakowa upodabniają się do konserwatywnego liberalizmu rosyjskiego 
poprzez przekonanie o konieczności istnienia wolności sumienia i opinii. Oddziela 
je od niego wciąż żywa wiara w zasadność zachowania obligatoryjnych wspólnot 
gminnych. Pomiędzy zachowawczym liberalizmem w Rosji a konserwatyzmem 
słowianofilów pozostanie oczywiście istotowa różnica – ten pierwszy będzie 
realizatorem idei wolnej od zobowiązań jednostki, a drugi orędownikiem wspól-
notowości – ale konkluzje obu zawierają podobne stwierdzenia – państwo nie 
powinno ingerować w ludzkie sumienie i życie lokalne, sfera państwa i życia 
codziennego muszą pozostawać oddzielne37. 

Rosyjski konserwatywny nacjonalizm słowianofilów pokazuje zatem oblicze 
nieco podobne do konserwatywnego nacjonalizmu japońskiego z okresu po 
restauracji. Ideologia Saigō i słowianofilstwo stanowią wszak spóźniony bunt 
przeciwko przymusowej westernizacji, modernizacji życia społecznego oraz 
ingerencji władzy w funkcjonowanie lokalnych wspólnot. Wszystko zaś w at-
mosferze jednoznacznego poparcia monarchii absolutnej i gotowości oddania 
życia za cesarza. Owa pierwotna forma słowianofilstwa, głoszącego odrzucenie 
wpływów zachodnich ze względu na wyższość rosyjskiej tradycji religijnej i spo-
łecznej, była pomimo swojego kontestacyjnego nastawienia pozbawiona agre-
sywności w stosunku do innych narodów, bezkompromisowo jednak zmierzała 
do zrzucenia brzemienia niszczącego zasady społeczne i pochodzącego z Zachodu 
liberalno-etatystycznego barbarzyństwa.

36  Аксаков Константин, О внутреннем состоянии России, [on-line:] http://aksakov-k-s.
lit-info.ru/review/aksakov-k-s/003/297.htm (29.05.2012).
37  Walicki cytuje w odniesieniu do tej kwestii Wilhelma Riehla: „Das deutsche Volk ist kein 
politisches Volk, sondern ein soziales” (Walicki  Andrzej, W kręgu konserwatywnej utopii, 
s. 187).
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Jaką wszakże doktryną było słowianofilstwo z punktu widzenia typologicz-
nego? Jego interpretacja jako konserwatywnej utopii nie budzi wątpliwości, 
koncepcja ta była przecież próbą powrotu nie tyle do dawnego systemu poli-
tycznego państwa, ten bowiem nie uległ znaczącym modyfikacjom, ile na pewno 
do dawnego modelu życia i autorytetu Cerkwi. Słowianofilstwo w niektórych 
swych przejawach stanowiło reakcję na omnipotencję państwa. Z jednej strony 
głosiło potrzebę zaufania władzy bez gwarancji konstytucyjnych, z drugiej jednak 
nie akceptowało jej ingerencji w życie codzienne, a w szczególności w religijną 
tradycję. Czy określenie go mianem konserwatywnego nacjonalizmu byłoby 
zabiegiem trafnym? Trudność w udzieleniu jednoznacznej odpowiedzi wynika 
z faktu, że u słowianofilów mamy do czynienia z nie do końca jeszcze ukształ-
towanym rozumieniem narodu, który interpretowany jest jako swoista jedność 
ze wspólnotą religijną i historyczną. Wszelkie jednak pozostałe cechy czynią 
z doktryny słowianofilskiej konserwatywny nacjonalizm. Przedmiotem troski 
owych romantycznych wizjonerów był przecież naród jako całość, a drogą do jego 
upodmiotowienia – powrót do dawnych porządków ruskiego życia społecznego.

W późniejszej fazie rozwoju opcji słowianofilskiej pojawi się prąd, który 
upodmiotowienie to przyjmie, ale inaczej spojrzy na kwestię powrotu do prze-
szłości. Chodzi o poczwiennictwo (почвенничество), traktowane w polskich 
opracowaniach jako rodzaj epigońskiego romantyzmu społecznego, reprezen-
towanego przez takie osobowości, jak Apołłon Grigorjew38, Nikołaj Strachow, 
Wsiewołod Kriestowski. Z poczwiennikami sympatyzowali też bracia Fiodor 
i Michaił Dostojewscy, wydający nawet pismo „Wriemia”, uważane za nieoficjalny 
organ poczwiennictwa. W Polsce badania nad tym kierunkiem prowadził Andrzej 
de Lazari39. W samej Rosji poczwiennictwo nie cieszy się obecnie nadzwyczajnym 
zainteresowaniem, warto jednak wspomnieć pracę Andrieja Bogdanowa z 2001 
roku40. 

Generalny ton myślenia poczwiennickiego odróżniał od prac słowianofilów 
przede wszystkim brak orientacji retrospektywnej. W ich pismach mamy do 
czynienia z akceptacją ewolucji życia narodowego w Rosji, a nawet z przyjęciem 
innej, już zmodernizowanej i wolnomyślicielskiej Rosji. Poczwiennicy przestrzegali 
jednak przed oderwaniem od gleby (почва) i utratą narodowej solidarności. Naród 
się zmienia, ale trwa nadal – twierdził Apołłon Grigorjew – nie jest tylko etapem 
w rozwoju cywilizacji ogólnoludzkiej, stąd zapatrzenie w dawną ludowo-bojarską 
Moskwę nie jest potrzebne dla jego ratowania; pozostaje także wątpliwe, czy 

38  Zob. Lazari  Andrzej de, „Ostatni romantyk” – Apollon Grigorjew, Wydawnictwo „Śląsk”, 
Katowice 1996.
39  Idem, Poczwiennictwo. Z badań nad historią idei w Rosji, Wydawnictwo Politechniki Łódz-
kiej, Łódź 1989; idem , W kręgu Fiodora Dostojewskiego. Poczwiennictwo, Ibidem, Łódź 2000.
40  Б о гд а н о в  Андрей Николаевич, Почвенничество. Политическая философия 
А. А. Григорьева, Ф.М. Достоевского, Н.Н. Страхова, Воробьев А.В., Москва 2001.
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rzeczywiście zniewolone chłopstwo w najwyższym stopniu przechowuje skarby 
narodowych wartości41. Pojawiły się nowe wyzwania i Grigorjew podążył bardziej 
tropem doktryny Uwarowa, odstępując od fundamentalistycznego wstecznictwa 
wczesnych słowianofilów.

Poczwiennictwo stanowiło przykład rozwoju tendencji słowianofilskich w kie-
runku romantycznego przywiązania do swojskości i akceptacji zmieniającego się 
świata, w pewnym sensie było ideologią przechowania świętego ziarna. Czas nie-
ubłaganie jednak mijał i myślicielom o proweniencji słowianofilskiej przyszło się 
zmierzyć z twardą rzeczywistością – stan napięcia wywołany ideologiczną walką 
w kraju i niestabilną sytuacją w Europie Wschodniej, szczególnie na Bałkanach, 
będzie raczej narastał, niż zanikał. Sprawiło to, że wśród przedstawicieli prawico-
wych nurtów rosyjskiej myśli politycznej pojawiły się osobowości, które oscylo-
wać będą wokół bardziej pragmatycznej tematyki i rozwiązań konfrontacyjnych.

W tendencję tę z pewnością wpisują się pisma polityczne Jurija Samarina 
(1819-1876), zaliczanego jeszcze do klasyków słowianofilstwa, ale odbiegają-
cego nieco od idealistycznej, konserwatywno-utopijnej linii starszych kolegów. 
Jego religijne poglądy odpowiadają słowianofilskiemu przekonaniu o wyższości 
prawosławia nad katolicyzmem, który uczynił wiernych poddanymi papiestwa, 
ale i nad protestantyzmem, w którym dążenie do odnalezienia wyłącznie indywi-
dualnej więzi z Bogiem prowadzi do rozczłonkowania wspólnoty. Życie religijne 
Zachodu jest zatem rozszczepione pomiędzy dwie przeciwstawne tendencje: 
o ile katolicyzm zbawienia upatruje w posłuszeństwie konkretnym zasadom, 
o tyle protestanci uwewnętrznili wiarę, dokonując jej absolutyzacji. Z kolei po-
lityczne zachowania katolików zmierzają do zdominowania państwa, podczas 
gdy protestantyzm, przynajmniej w wydaniu luterańskim, państwu zupełnie się 
podporządkował. Prawosławie natomiast, charakteryzujące się teologicznym 
wycofaniem, potrafi zaakceptować elementy obydwu systemów, doszukując 
się w religii wartości stricte duchowych, co z natury rzeczy nie pozwala na jej 
racjonalne ustrukturyzowanie42. Z takiego stanowiska konfesyjnego wynikało 
spojrzenie Samarina na znacznie bardziej praktyczne kwestie uregulowania życia 
społecznego w Rosji.

Walicki wskazuje na bardzo interesującą polemikę w tej kwestii, którą Samarin 
toczył z innym konserwatywnym myślicielem rosyjskim generałem Rostisławem 
Fadiejewem (1824-1883). Fadiejew nie był entuzjastą reformy agrarnej 1861 roku, 
likwidującej zależności feudalne wobec szlachty. W jego koncepcji to szlachta, 

41  Гр и г о р ь е в  Аполлон Александрович, Материалы для биографии, под ред. 
В. Книазьнинa, Издание Пушкинского Дома при Академии Наук, Петроград 1917, 
s. 150 nn.
42  Самарин Юрий Федорович, Стефан Яворский и Феофан Прокопович как проповедники, 
pассуждение, писанное на степень магистра философского факультета 1 отделения канд. 
Моск. ун-та Юрием Самариным, Университетская типография, Москва 1844, s. 455 nn.
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rozumiana jako najwyższa forma zasady ludowej, stanowiła kwintesencję naro-
dowych wartości43. Samarin odrzucał te konserwatywne argumenty, ponieważ, 
jego zdaniem, w Rosji szlachta nie miała umocowania analogicznego do innych 
państw europejskich – pozostawała dawniejszym odpowiednikiem nie rycerstwa, 
lecz biurokracji. Mało tego, ze względu na znaczną westernizację tej warstwy 
rzeczywisty nośnik toryzmu rosyjskiego stanowi chłopstwo, które, wedle słowia-
nofilskich przekonań, jest właściwym strażnikiem wiary i narodowych tradycji44. 

Na tym tle arystokratyzm francuski i niemiecki, ideologia Saigō, a także 
wcześniejszy rosyjski arystokratyczny konserwatyzm księcia Szczerbatowa czy 
poglądy Fadiejewa objawiają się jako doktryny fundamentalnie odmienne od tra-
dycji słowianofilskiej. Samarin stara się pokazać realny, społeczny fundament tej 
odmienności. De Maistre i opozycjoniści samurajscy mieli powody, aby sądzić, że 
egalitaryzm doprowadzi do społecznej dezintegracji, że państwo ludu nie zacho-
wa dawnych wartości i straci przez to tożsamość. „Rewolucyjny konserwatyzm” 
słowianofilów stanowił pod tym względem antypody arystokratyzmu, chociaż 
w obu przypadkach mamy do czynienia z tendencjami konserwatywnymi.

W tak zarysowanym kontekście nietrudno zrozumieć poglądy Samarina 
w kwestii polskiej, której nie traktuje bynajmniej jako sporu dwóch narodów. 
To polska elita, nie lud, stanowiła główną przyczynę zła. Nawiasem mówiąc, 
nie była ona jedynym obiektem antyszlacheckiej krytyki Samarina. Być może 
jeszcze dobitniej wypowiedział się na ów temat za czasów młodości w Listach 
z Rygi, następnie zaś w słynnym obszernym dziele Kresy Rosji (Okrainy Rossii), 
które pierwotnie ukazało się za granicą (Praga 1868), potem zaś weszło w skład 
zbiorowego wydania jego dzieł z 1877 roku45. Rosyjski słowianofil poddaje 
druzgocącej krytyce przywileje bałtyckich Niemców, prezentując stanowisko, 
że imperium powinno zdecydowanie postawić na miejscowy lud, który jeszcze 
jest po stronie caratu. W przeciwnym wypadku dojdzie do skutecznych działań 
odśrodkowych. Samarin, jak słusznie zauważa Henryk Głębocki, obawiał się 
zgubnego oddziaływania obcej kultury, w tym polskiej46. Brał zatem pod uwagę 
albo administracyjne zdominowanie terenów polskich, albo trudną do zaakcep-
towania przez rosyjskich cenzorów tezę, iż Rosja dla własnego dobra powinna 
wyrzec się całkowicie Królestwa Polskiego, aby w ten sposób uchronić integral-

43  Zob. jego rozprawę: Фадеев Ростислав Андреевич, Русское общество в настоящем 
и будущем, Русский мир, Санкт Петербург 1874.
44  Самарин Юрий Федорович, Дмитриев Федор, Революционный консерватизм, 
Behr’s Buchhandlung (E. Bock), Berlin 1875, s. 49, cyt za: Walicki  Andrzej, W kręgu konser-
watywnej utopii, s. 357-358.
45  Самарин Юрий Федорович, Окраины России, типография д-ра Ф. Скрейшовского, 
Прага 1868-1876.
46  Głębocki  Henryk, Polska i „okrainy” Rosji w myśli politycznej Jurija Samarina, [w:] Głę-
bocki  Henryk, Kresy Imperium. Szkice i materiały do dziejów polityki Rosji wobec jej peryferii 
(XVIII-XXI wiek), Wydawnictwo Arcana, Kraków 2006, s. 162.
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ność imperium, głównie zaś guberni zachodnich z resztą państwa. Rozwiązania 
pośrednie wydawały się mu z góry skazane na niepowodzenie47. W późniejszej 
myśli politycznej Samarina pojawi się nawet przekonanie, że być może Polska 
stałaby się częścią słowiańskiej wspólnoty, gdyby spojrzała wstecz ku swoim sło-
wiańskim korzeniom, wyrwanym najpierw przez Piastów, a następnie jezuityzm. 
Pogląd ten stanowi odprysk nowej jakości w rosyjskiej myśli politycznej tamtego 
czasu. Można nazwać ją wariantem dziedzictwa słowianofilskiego, ale w zasadzie 
była ona czymś innym ze względu na odmienny cel, a także ideową strukturę. `

Doktryna słowianofilska, początkowo znana tylko koneserom, doznała dy-
namicznej i wielokierunkowej ewolucji. Z jej inspirującego wpływu wyrosło 
poczwiennictwo i zupełnie nieobecna w jej wczesnym stadium idea zjednoczenia 
Słowian. Ani jednak samo słowianofilstwo, ani jego doktryny córki nie okazały się 
zdolne do twórczej refleksji nad ideą państwa i rewolucji, której konserwatywno-
-narodowa interpretacja przypadnie wybitnej indywidualności niewywodzącej 
się ze słowianofilskiego grona. 

2.4. Boskie imperium a rewolucja. Fenomen Tiutczewa

Poglądy Fiodora Tiutczewa (1803-1873), wizjonera, znanego przede wszyst-
kim ze swej wysoko cenionej poezji, na pierwszy rzut oka można wpisać w słowia-
nofilski schemat, jednak jego pisma polityczne czynią zeń oryginalnego teoretyka 
konserwatyzmu, który wyrósł zdecydowanie ponad tradycyjną problematykę 
tego nurtu, proponując całkowicie odmienną hierarchię celów.

Kanon jego doktryny zawierają głównie cztery teksty: artykuł Rosja i Niemcy 
(Россия и Германия), który pojawił się w 1844 roku w augsburgskiej „Allgemeine 
Zeitung”, opublikowany w Paryżu w 1848 roku jako oddzielna książka tekst Rosja 
i Rewolucja (Россия и Революция), powstały w roku 1849 refleksyjny artykuł 
Kwestia rzymska (Римский вопрос), stanowiący odpowiedź na ludowe powstanie 
w Rzymie w 1848 roku, które zmusiło Piusa IX do schronienia się w twierdzy 
Gaeta48, oraz najczęściej cytowany traktat Rosja i Zachód (Россия и запад), w któ-
rym autor podejmuje najistotniejsze kwestie dotyczące miejsca Rosji w świecie 
i dokonuje dogłębnej krytyki kierunku rozwoju społeczeństwa zachodniego. 
Teksty te zostały później zbiorczo opublikowane w 1913 roku49. Idee polityczne 
wygłasza Tiutczew także mniej lub bardziej bezpośrednio w niektórych wier-

47  Ibidem, s. 348.
48  Ukazał się drukiem w dwa lata później (styczeń 1850) we francuskim piśmie „La Revue 
des Deux Mondes”.
49  Тют че в  Федор Иванович, Полное собрание сочинений, Т-во А.Ф. Маркс, Санкт 
Петербург 1913.
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szach, takich jak Geografia rosyjska (Русская география), Na zdobycie Warszawy 
(На взятие Варшавы), Straszny sen (Ужасный сон), Do Słowian (Славянам) czy 
Morze i skała (Море и утес).

Polityczna twórczość poety została opisana przez licznych badaczy, spośród 
których wymienić należy przede wszystkim Kiryłła Pigariowa50, Dmitrija Strie-
mouchowa51 i Rogera Conanta52, zaś w Polsce Andrzeja Walickiego53 i Henryka 
Głębockiego54. W badaniach tych na plan pierwszy wysuwają się takie aspekty, jak 
obrona tradycyjnych wartości chrześcijańskich i monarchistycznych, potępienie 
rewolucji, krytyka Zachodu, idea zjednoczenia narodów słowiańskich pod berłem 
rosyjskiego cesarza, a przez to zwalczanie polskiego separatyzmu, wreszcie wizja 
imperium wschodniego, jednoczącego świat chrześcijański. Wszystko to nie bez 
powodu, albowiem w myśli poety łączą się idee, które wzięte z osobna można by 
uczynić motywami przewodnimi innych doktryn o charakterze konserwatywnym 
i nacjonalistycznym.

Po pierwsze zatem, myśl Tiutczewa jest wyrazem reakcji na destrukcyjne 
działania rewolucji europejskich od rewolucji francuskiej po Wiosnę Ludów. Po-
dobnie jak wcześniej de Maistre, który zresztą swe główne dzieła napisał w Rosji 
pod ochroną najbardziej konserwatywnego cesarstwa, Tiutczew stanowi przykład 
byłego liberała przerażonego skutkami rewolucji. Nie do końca wszakże wiadomo, 
czy chodzi tu o zwątpienie i lęk uświadomionego smutnymi doświadczeniami 
myśliciela, czy raczej o alternatywny kierunek idei, która po niepowodzeniach 
tendencji „wolnościowych” musiała znaleźć inną postać. 

W pismach Tiutczewa raz po raz znajdujemy z jednej strony krytykę sekula-
ryzacji życia i państwa, z drugiej zaś potępienie wszelkich ruchów skierowanych 
przeciwko tradycyjnym formom władzy. Poeta opiera swój pogląd na przekonaniu, 
że odrzucenie chrześcijaństwa mocne jest w negacji, ale bezsilne w tworzeniu. 
Stąd Rewolucja (pisana przez poetę zawsze wielką literą) nie jest żadnym alter-
natywnym czynnikiem konstruktywnym, lecz raczej procesem dezintegracyjnym, 
który, niestety, stał się podłożem pozornego rozwoju niektórych społeczeństw55. 

50  Пигарев Кирилл Васильевич, Ф. И. Тютчев и проблемы внешней политики царской 
России, [w:] „Литературное наследство”, ки. 19-21, Москва 1935.
51  Stremooukhoff  Dimitri, La poesie et l’ideologie de Tiouttchev, Les Belles Lettres, Strasbo-
urg 1937.
52  Conant  Roger, The Political Poetry and ideology of F.I. Tiutchev, Ardis, Ann Arbor 1983.
53  Walicki  Andrzej, Imperialna ideologia Fiodora Tiutczewa, [w:] Walicki  Andrzej, Rosja, 
katolicyzm i sprawa polska, Prószyński i S-ka, Warszawa 2002, s. 81-99.
54  Głębocki  Henryk, Polska a uniwersalna misja Imperium Rosyjskiego w myśli Fiodora 
Tiutczewa, [w:] Głębocki  Henryk, Kresy Imperium…, s. 121-145.
55  Тютчев Федор Иванович, Россия и запад, b.w. 2003, s. 198, [on-line:] http://feb-web.
ru/feb/tyutchev/texts/pss06/tu3/TU3-179-.htm (29.05.2012).
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Zniszczyła ona samodzielność Zachodu i ostatecznie odebrała mu jakiekolwiek 
prawo do ubiegania się o światowe przywództwo56.

Przekonania te stanowią podstawę bardziej gruntownej krytyki nie tyle 
społeczeństwa zachodniego, ile zasad, na których opiera się jego władza. Rewo-
lucja, zdaniem Tiutczewa, unicestwiła na Zachodzie tradycję władzy rodzimej 
i podporządkowała go władzy obcej, cudzoziemskiej. Było to pewnym wyrazem 
instynktu samozachowawczego, ponieważ społeczność niezdolna do rządzenia 
sobą zmuszona jest do akceptacji władzy zewnętrznej. Po rewolucji 1789 roku 
Napoleon podjął ostatnią, lecz beznadziejną próbę nadania Zachodowi władzy 
pochodzącej z niego samego. Próba ta musiała jednak zakończyć się porażką, 
gdyż nie sposób było zbudować trwałą władzę na bazie zasady rewolucyjnej57.

Zupełnie innym światem jest pod tym względem Rosja. Stanowi ona biegun 
najważniejszej opozycji ideowej w świecie, na której przeciwległym krańcu 
myśliciel umieszcza rewolucję. Owe biegunowe wartości nie mają charakteru 
komplementarnego, wprost przeciwnie – są śmiertelnymi wrogami. Życie jednej 
oznacza śmierć drugiej. Zasadniczą treścią różnic jest podejście do chrześcijań-
stwa – Rosja jest wszak mocarstwem chrześcijańskim. Nie chodzi tu jednak tylko 
o oficjalną kategoryzację konfesji, chrześcijański charakter Rosji opiera się na 
najbardziej podstawowych cechach jej ludu: samozaparciu i ofiarności, które są 
podstawą jego etycznej natury58. W tym sensie możemy powiedzieć, że Tiutczew 
posługuje się argumentem wysuniętym później przez Dostojewskiego w jego 
mowie puszkinowskiej o ludzie rosyjskim jako „bogonoścy”. 

Rewolucja stanowi żywioł odmienny – ważna jest w niej przede wszystkim 
zasada antychrześcijańska, dzięki której może sprawować tak potężną władzę 
nad światem. Chociaż wedle niektórych miałaby podobno realizować ideały 
chrześcijańskie, szczególnie ideę braterstwa, w rzeczywistości stanowi zaprze-
czenie chrystianizmu. Zamiast pokory i wyrzeczenia siebie przyjęła zasadę pychy 
i wywyższenia, dobrowolne miłosierdzie zastępuje wymuszoną dobroczynnością, 
a braterstwo w Bogu braterstwem narzuconym administracyjnie59. Rewolucja 
oficjalnie nie walczy z duchowieństwem, przybiera łagodną postać konstytu-
cjonalizmu, co sprawia, że zachodni kler nawet przyswaja sobie niektóre formy 
jej działania. Wszystko to może trwać do momentu, gdy konieczny stanie się już 
otwarty sprzeciw, a tym samym pojawi się potrzeba współczesnego męczeństwa. 
W ten sposób najnowsze akty rewolucyjne wyświadczają światu przysługę, po-
kazując, że konstytucyjne zaklęcia nie zmieniają istoty rewolucji. Długotrwałe 
i dogłębne działanie procesu rewolucyjnego musi zatem budzić automatyczną 

56  Ibidem, s. 199.
57  Ibidem.
58  Idem, Россия и Революция, bmw. 2003, s. 144, [on-line:] http://feb-web.ru/feb/tyutchev/
texts/p06/tu3-144-.htm?cmd=2 (29.05.2012).
59  Ibidem.
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nienawiść do Rosji, co widać na przykładzie Niemiec, których sukces w walce 
z napoleońską misją był tak bardzo od prawosławnego imperium uzależniony60.

W traktacie Rosja i Zachód Tiutczew porządkuje wizję swego kraju, określa-
jąc go po pierwsze jako „słowiańskie plemię”, po drugie zaś jako prawosławne 
imperium61. Kwestia słowiańskości Rosji i roli tego państwa jako centrum świata 
słowiańskiego nie jest w tekstach Tiutczewa bynajmniej tak jednoznaczna jak 
w pismach klasyków panslawizmu. Niewątpliwie poeta zdaje sobie sprawę ze 
słowiańskiego charakteru Rosji i bezsprzecznie dąży do zjednoczenia tej grupy 
etnicznej. W jego przekonaniu narody słowiańskie świadome są takiej koniecz-
ności; w serbskich domach obok portretu cesarza austriackiego widnieje portret 
innego, jedynego prawowitego imperatora62.

Idea zespolenia wszystkich ludów słowiańskich napotyka wszakże pewną 
trudność. O ile bowiem małe narody słowiańskie odczuwają potrzebę jedności, 
a można to powiedzieć nawet o katolickich Słowianach, takich jak Chorwaci czy 
Czesi63, to znaczący naród historyczny – Polacy – sprzeciwiał się świętej misji. 
Dlatego też, jak sugeruje poeta w wierszu Na wzięcie Warszawy, pacyfikacja 
powstania listopadowego była swego rodzaju smutną koniecznością. Tiutczew 
porównuje ten akt do ofiary z Ifigenii, którą musiał złożyć Agamemnon, aby wy-
móc na bogach pomyślne wiatry, mające ponieść jego okręty ku Troi. Ofiara ta 
nie zostanie jednak zmarnowana, służyć będzie wspólnej sprawie obu narodów, 
zachowaniu „twardego zrębu państwa” i zjednoczeniu „bratniej spółki” ludów 
słowiańskich pod jednym znakiem. Jak zauważa Henryk Głębocki, mit Ifigenii 
zawiera ponadto inną asocjację, związaną z wielką wizją wyzwoleńczą: nową 
Troją byłby w niej Konstantynopol, którego zdobycie oznaczałoby wyzwolenie 
Słowian bałkańskich64.

Rosyjski myśliciel liczył na pojednanie Polski i Rosji, powołując się na pozy-
tywne, jego zdaniem, postawy niektórych intelektualistów zachodniej Słowiań-
szczyzny, takich jak Vaclav Hanka czy Adam Mickiewicz. Tiutczew interpretował 
Mickiewiczowskie paryskie wykłady z literatur słowiańskich w duchu panslawi-
stycznym i nawet skierował do polskiego poety wiersz Do Adama Mickiewicza 
(Адаму Мицкевичу), w którym docenia wyleczenie się wieszcza z wrogości 
i roztacza wizję słowiańskiej rodziny, zastępującej ostatecznie państwowo-naro-
dowe partykularyzmy. Pojednanie narodów miałoby bowiem nastąpić poprzez 

60  Ibidem, s. 146-149.
61  Idem, Россия и запад, s. 195.
62  Idem, Россия и Революция, s. 156.
63  Tiutczewowski optymizm na temat Czechów wynikał z kontaktów poety z Vaclavem Hanką, 
który podsycał wizje myśliciela, a nawet wyznał mu, że w jego przekonaniu niepodległość Czech 
uwarunkowana jest ponownym przejęciem przez Rosję terenów Galicji, zob. ibidem, s. 154.
64  Głębocki  Henryk, Polska a uniwersalna misja Imperium Rosyjskiego w myśli Fiodora 
Tiutczewa, s. 125-126.
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zjednoczenie konfesyjne w symbolicznych miejscach, niefaworyzujących żadnej 
ze stron: w Kijowie i w Konstantynopolu65.

Na podstawie tych poglądów trudno wszakże wskazywać na Tiutczewa jako 
na aktywnego stronnika rodzącego się paralelnie rosyjskiego panslawizmu, 
skoro w traktacie Rosja a Zachód wyraźnie nazywa jego głosicieli „niemiecki-
mi ideologami” tworzącymi zafałszowany obraz narodowości (народность) 
i przeciwstawia ich wysiłki autentycznej słowiańskości obecnej w ludowych 
masach. Panslawizm to w jego mniemaniu raczej maskaradowy kostium dla Rosji. 
Prawdziwy panslawizm tkwi przede wszystkim w masach, a objawia się przy 
spotkaniu rosyjskiego żołnierza z innym żołnierzem Słowianinem, czy nawet 
z Węgrem w zetknięciu z Niemcami66.

Powstanie styczniowe radykalnie zmieniło stosunek Tiutczewa, jak zresztą 
także wielu innych intelektualistów rosyjskich, do Polski, ponieważ stanowiło 
traumatyczne doświadczenie, przez rosyjskiego poetę wyeksplikowane w wierszu 
Upiorny sen (Ужасный сон), gdzie Polska porównana zostaje do upiora wstają-
cego z grobu i bezskutecznie próbującego zwalczyć jedyne prawowite imperium. 
Walka, którą toczy Rosja z powstaniem, jest zmaganiem nie tylko z Polakami, 
lecz z całą resztą świata, przez którą poeta rozumie antyrosyjskie środowiska 
opiniotwórcze na Zachodzie, gdzie miała miejsce zmasowana krytyka działań 
caratu podczas powstania 1863 roku. Tiutczew przejmuje zatem po Pogodinie 
pałeczkę wojownika przeciwko rusofobii intelektualistów, przeciwko oszczercom, 
niepojmującym właściwego sensu biegu spraw.

Tak zarysowany obraz doktryny Tiutczewa odzwierciedla stosunkowo wier-
nie programową jej stronę. Jawi się ona po pierwsze jako koncepcja zmierzająca 
w kierunku reakcyjnego konserwatyzmu, po drugie czyni ukłon ku ideom słowia-
nofilskim i panslawistycznym, po trzecie wreszcie stanowi wyraz daleko idącego 
imperializmu o nieco mesjanistycznym charakterze. Można by ją w świetle tej 
wielorakości ideowej uznać za eklektyczną, zrodzoną w odpowiedzi na swoiste 
signum temporis. Ujęcie takie wydaje się jednak pewnym jeśli nie zafałszowaniem, 
to przynajmniej spłyceniem istoty politycznego myślenia Tiutczewa. Przede 
wszystkim zaś nie daje odpowiedzi na pytanie o major premise tego światopo-
glądu. Istnieje jednak sporo fragmentów, szczególnie w traktatach Rosja a Zachód 
oraz w Kwestii rzymskiej, które rzucają światło na poszukiwane jądro ciemności. 
Głównymi drogowskazami ku niemu, bo trudno mówić o strukturalnie zdetermi-
nowanych wyznacznikach, wydają się: potępienie sekularyzmu jako wyrazu fał-
szywej świadomości politycznej, krytyka działalności środowiska rewolucyjnego, 
negującego wszelki autorytet, i odrzucenie tkwiącego u podłoża tych procesów 
wieloaspektowo wyrażającego się indywidualizmu. 

65  Walicki  Andrzej, Imperialna ideologia Fiodora Tiutczewa, s. 97.
66  Тютчев Федор Иванович, Россия и запад, s. 195.
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Sekularyzacja, która dotknęła Europę w końcu XVIII i w przeciągu całego 
XIX stulecia, jawi się autorowi Kwestii rzymskiej jako wielkie nieporozumienie 
świata zachodniego. Państwo nie może, wbrew wysiłkom ruchu rewolucyjnego, 
funkcjonować bez duszy. Iluzją jest przypuszczenie, że dotykając nieszczęściem 
ciało Hioba, można ominąć jego sferę duchową67. W tak postawionej tezie kryje 
się założenie o istnieniu swoistej „duszy” państwa. Jak czytamy w traktacie, każdy 
ośrodek polityczny, nawet w głębokiej pogańskiej starożytności, stanowił przede 
wszystkim instytucję o naturze religijnej, chociaż była to religia o charakterze 
lokalnym i społecznym68.

W tym świetle bardziej oczywisty jawi się problem imperializmu w myśli Tiut-
czewa, nie można bowiem odrzucać chrześcijańskiego imperium bez odrzucenia 
Kościoła69. Autor traktatu o relacji Rosji do Zachodu zanurzony jest zatem głęboko 
w idei diarchii. Chrześcijańskie państwo nie spełnia tylko funkcji przyziemne-
go dodatku do Kościoła, lecz stanowi jego aspekt, realizację prowidencjalnego 
planu. Spojrzenie na wizję Tiutczewa pozwala na lepsze śledzenie dywergencji 
sposobu myślenia o państwie w tradycjach chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu. 
Ten pierwszy, którego poeta uważa za jedynego legalnego spadkobiercę tradycji, 
przeniknął augustyńskim pesymizmem dotyczącym Civitas Terrena. Augustyn 
zresztą nawet Kościoła realnego hic et nunc nie uważał za byt doskonały, lecz 
podkreślał jego rozdarcie wywołane ludzką ułomnością zakorzenioną w grzechu 
pierworodnym.

Wizja Tiutczewowska wydaje się swoistym „odgrzaniem” nadziei Orygenesa 
na apokatastasis, które w mniemaniu niektórych starożytnych, a w XIX wieku 
także rosyjskich myślicieli, miałoby w pewnym sensie dokonywać się już w spo-
łeczeństwie realnym, dążącym do doskonałości. Takie rozumienie powołania 
imperium ze zrozumiałych względów musi odrzucać sekularyzację jako działanie 
idące w poprzek prowidencjalnego powołania państwa. 

Co ciekawe, idea oddzielenia sfery państwowej od Kościoła, obecna w świecie 
zachodnim od początku z małymi przerwami w okresie cesarstwa Karola Wielkiego 
czy rozpoczętej w 962 roku, a uwieńczonej symbolicznie wyprawą Henryka IV 
do Canossy i porozumieniem weneckim Fryderyka Barbarossy z Aleksandrem III 
w sto lat później tradycji cesarstwa niemieckiego, znajduje w Kwestii rzymskiej 
symboliczne odzwierciedlenie. Poeta powołuje się na ewangeliczne wyznanie 
Chrystusa: „Królestwo moje nie jest z tego świata” (J 18,36a), jednak interpretuje 
je w zupełnie niezachodnim stylu. O ile cywilizacja europejska oddziela Civitas 

67  Idem, Римский вопрос, Журнальный зал, „Вестник Европы” 2003, No 10, s. 2, 6, [on-
-line:] http://magaziness.ru/vestnik/2003/10/rtut18.html (29.05.2012).
68  Ibidem, s. 6.
69  Idem, Россия и запад, s. 198.
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Dei od Civitas Terrena, o tyle dla spadkobiercy imperium wschodniego to właśnie 
realne imperium powinno porzucić swoją doczesność70.

Tymczasem, co zrozumiałe, nie może być mowy o funkcjonowaniu chrześ-
cijańskiego społeczeństwa w niesakralnym państwie. Instytucje społeczne nie 
przyniosą oczekiwanych owoców, jeśli będą pozostawać w separacji od fundu-
jących je zasad. Pogląd o możliwości sukcesu państwa świeckiego, tj. państwa 
bez duchowych podstaw, chociaż uważany jest za umiarkowany i racjonalny, 
stanowi de facto przejaw braku racjonalności. Instytucja bowiem nie będzie 
spełniać swych właściwych zadań bez leżącej u jej podłoża zasady motywacyjnej. 
Notabene, instytucje polityczne w ostatecznym rozrachunku i tak przybierają 
charakter wynikający nie z intencji tych, którzy je powołują, lecz tych, którzy 
muszą w ich obrębie funkcjonować71. Stąd też zgoda papiestwa na proponowaną 
przez rewolucję sekularyzację państwa byłaby nie tyle wyrazem uczciwego refor-
matorstwa, ile zwykłą kapitulacją. Tym samym opór Watykanu przed zmianami, 
do których mogło dojść w 1848 roku, był czymś nieuchronnym, jeśli ten stanowi 
wyraz rzeczywistego apostolskiego chrześcijaństwa72.

W czym jednak tkwi istota rewolucji, odwiecznego wroga porządku? Jeśli 
potraktować ją w kategoriach antropologii kultury jako instytucję, to na plan 
pierwszy wysunie się problem jej personelu, który w przypadku traktatów Tiut-
czewa zostaje określony w sposób bardziej intuicyjny niż konkretny, lecz przez 
to nabiera szczególnego waloru. Jest to zatem grupa nazwana Publiką (Публика), 
której odpowiednik w doktrynie słowianofilskiej stanowi omówiony wcześniej 
termin towarzystwo (общество), fałszywa elita. Słowianofilom chodziło jed-
nak tylko o zeuropeizowane warstwy oświecone, tymczasem u Tiutczewa idzie 
o upiory rewolucji. Cechują się one przede wszystkim wyobcowaniem, stanowią 
mniejszość w społeczności, której są częścią, będąc narodem wybranym rewo-
lucji. Zasadniczo zrywają z życiem mas i niszczą ich pozytywne przekonania. 
Co ważne, mają to samo oblicze we wszystkich narodach, nie można bowiem 
rewolucji i jej funkcjonariuszom przypisać cechy narodowości. Ich zasadą jest 
negacja, ponieważ międzynarodowa Publika posiada nieodłączną cechę, jaką 
jest odrzucenie wszelkich autorytetów73. Tiutczewowskie pojęcie okazuje się 
wcześniejszą inkarnacją „małego narodu” Augustina Cochina. 

Rewolucyjna negacja nie tylko nie ma narodowości, ale wręcz przeciwko niej 
się zwraca:

Można by dostarczyć analizy współczesnego zjawiska przybierającego coraz bardziej 
patologiczny charakter. To rusofobia niektórych Rosjan… Wcześniej mówili nam oni 
i naprawdę tak myśleli, że w Rosji nienawiść w nich budzi bezprawie, brak wolności 

70  Idem, Римский вопрос, s. 3.
71  Ibidem, s. 7.
72  Ibidem, s. 3.
73  Idem, Россия и запад, s. 185.
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druku itd., itp., a obfitość tego wszystkiego sprawia, że podoba im się Europa… Cóż 
jednak teraz widzimy? Im więcej wolności Rosja zdobywa, im bardziej się utwierdza, 
niechęć do niej u tych panów tylko się wzmaga. Nigdy tak mocno nie darzyli niena-
wiścią poprzednich porządków, jak dzisiejsze kierunki w myśli społecznej w Rosji. 
Co tyczy się Europy, to, jak widzimy, wszelkie naruszenia zasady sprawiedliwości, 
moralności czy nawet cywilizacji nijak nie umniejszają ich nastawienia do niej… 
Słowem, w zjawisku, o którym mówię, o zasadach jako takich nie może nawet być 
mowy, funkcjonują tylko instynkty74.

Zasada negacji stanowi także, zdaniem Tiutczewa, regułę wszelkich rządów 
przedstawicielskich. Przedstawicielstwo bowiem nie ma realnego związku z wolą 
narodu ani tym bardziej z jego interesami. W rzeczywistości dochodzi tutaj do 
głosu siła czegoś abstrakcyjnego i rewolucyjnego, wyraziciela opinii publicznej, 
jednak bez realnej treści. Stąd też, jak dotąd, w opinii rosyjskiego wizjonera, 
ciała te potrafiły jedynie w sztuczny sposób wzbudzać opozycję wobec ustalo-
nych autorytetów, ale nie sprostały zadaniu budowy jakiegokolwiek rządu. Sąd 
ten wydaje się mocno przesadzony, ponieważ nie ulega wątpliwości, że tradycja 
anglosaska jest Tiutczewowi absolutnie obca, nie rozumie jej logiki. Stwierdza 
wszakże, że w świetle iluzoryczności siły moralnej rewolucji świat „realny” kro-
czył dalej swoim torem, chociaż na jego wzór świat „opinii publicznej” zbudował 
formy przypominające realność75. Rosyjski myśliciel odkrywa przy tym niezwykle 
interesującą cechę rewolucji, która w swym działaniu destrukcyjnym i usiłowa-
niu wprowadzenia utopijnego porządku używa wzorców systemu empirycznie 
i pragmatycznie zweryfikowanego. Próba kreacji podjęta przez rewolucję nigdy 
jednak nie może zakończyć się powodzeniem. Kiedy bowiem rewolucja zdradza 
na chwilę swe przyzwyczajenia i rozpoczyna dzieło tworzenia, nieuchronnie 
przekształca się w utopię, ponieważ między rewolucją i utopią istnieje organiczna 
więź76. U Tiutczewa mamy zatem do czynienia z niemal mistycznym rozumieniem 
rewolucji, a także, co ważniejsze, z demaskacją jej przełożenia na polityczne realia. 
Rewolucją byłaby tu zatem nie tyle konkretna zmiana polityczna czy społeczna, 
ile raczej pewna ontologiczna zasada anihilacji, realnym zaś przejawem owego 
działania antymaterii na materię – utopia jako urzeczywistnienie niekompaty-
bilności obu światów.

Zasada negacji nie jest jednak kwintesencją Tiutczewowskiej krytyki. Negacja 
wyrasta bowiem z czegoś jeszcze bardziej elementarnego, a konkretnie z postawy 
indywidualizmu, którą poeta wytyka zachodniej cywilizacji wielokrotnie, przede 
wszystkim jednak w Kwestii rzymskiej. Zwycięstwo destrukcyjnego „ja”, które 
przyjęło kilka postaci, Tiutczew dostrzega w długich dziejach zachodniego chrześ-

74  Idem, Письмо дочери, Аннe (Аксаковой), Livejournal, [on-line:] http://velski.livejournal.
com/301877.html (16.12.2008) (tłum. Joachim Diec).
75  Idem, Россия и запад, s. 185.
76  Ibidem, s. 10.
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cijaństwa. Przede wszystkim katolicyzm pochłonął chrześcijański rdzeń wiary 
i zamknął go w swoim własnym, rzymskim „ja”. Nie odrzucił owego rdzenia, ale 
niejako skonfiskował dla własnych partykularnych celów. Tym sposobem Kościół 
stał się państwem w państwie, porzuciwszy swój początkowy, przewidziany pra-
wem, charakter77. Reformacja dokonała destrukcji jeszcze bardziej zasadniczej, 
albowiem zabsolutyzowała „ja”, nakazując chrześcijanom odwołanie do sądu 
indywidualnego sumienia78. Taka interpretacja pozwala na coraz precyzyjniej-
sze zarysowanie logiki procesu dewastacji chrześcijańskiej prawdy – polega on 
na stopniowym usamodzielnianiu się indywiduum, jego alienacji, a następnie 
rośnięciu w siłę i absolutyzacji aksjologicznej. Jednocześnie mamy do czynienia 
z różnicowaniem jego form, a nawet dialektycznego rozwoju. Odpowiedzią na 
protestancką apoteozę indywidualnego sumienia stał się jezuityzm, najdosko-
nalszy przejaw kontrreformacji. Położenie jezuitów ujawnia swoisty paradoks: 
z jednej strony są oni najwierniejszymi z wiernych, z drugiej natomiast, podobnie 
jak Watykan, przywłaszczyli sobie prawdę, utożsamili chrześcijańskie dzieło 
z własnym79. Katolicyzm, przede wszystkim zaś sam urząd papieski, znalazł się 
tym samym w bardzo trudnym położeniu: krytyka jezuitów, chociaż ze względu 
na dokonane przez nich zafałszowanie zasadniczo słuszna, staje się realnie ata-
kiem na Kościół jako taki80.

Uwaga ta ponownie prowokuje pytanie o autorytet, a tym samym o zasadę 
posłuszeństwa. Katolicyzm czy chrześcijaństwo w ogóle, a w pewnej mierze nawet 
judaizm, zawsze stały przed pytaniem o to, czy prymat należy się autorytetowi 
wyrażanemu przez religijną instytucję, czyli posłuszeństwu wspólnocie, Kościoło-
wi, czy też sądowi sumienia otwartego na głos Boga, czyli posłuszeństwu samemu 
Bogu. Kościół, rzecz jasna, nie może oddzielać tych dwu wymiarów subordynacji, 
ale praktyka religijna taki rozziew wymusza. Prorocy czuli się zmuszeni do buntu 
przeciwko autorytetom, sam Mistrz potępiał tych, którzy nie pozwalali innym 
wchodzić do Królestwa, ale sami także do niego nie wchodzili. Nie znajdujemy 
jednak jednoznacznych słów uwalniających wiernych od autorytetu kapłańskie-
go. Zamknięcie bramy Królestwa w pewien sposób zachowuje ważność. Mamy 
tu do czynienia z dotknięciem świata na tyle innego, że jego intelektualizacja 
nieuchronnie przejawia się poprzez antynomię i delikatne balansowanie na 
krawędzi pomiędzy posłuszeństwem głosowi wewnętrznej prawdy a buntem 
stworzenia wyalienowanego.

Tiutczewowska krytyka indywidualizmu zorientowana na jego obecność w pa-
piestwie, w jezuityzmie oraz w protestanckiej afirmacji indywidualnego sumienia 
posiada jeszcze głębszy rdzeń, którym jest przekonanie, że ego pozostawione 

77  Idem, Римский вопрос, s. 4.
78  Ibidem, s. 5.
79  Ibidem, s. 8.
80  Ibidem.
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samo sobie jest w gruncie rzeczy antychrześcijańskie. Myśliciel zdaje sobie spra-
wę, że bunt jednostki to owoc nie tylko ostatnich trzech wieków nowożytności, 
ale to właśnie wtedy nadużycie ludzkiego „ja” stało się zasadą realizowaną pod 
postacią „niezbywalnych praw jednostki”81.

Ta oczywista aluzja do Drugiego traktatu o rządzie Locke’a i amerykańskiej 
Deklaracji niepodległości prowadzi do prostego wniosku, że odwołanie się do 
prawa naturalnego stanowi przejaw daleko posuniętej degradacji chrześcijań-
skiej świadomości. Jest to jedno ogniwo procesu ekspansji buntu samodzielnej 
jednostki, po którym nastąpi rewolucja ucieleśniona, głosząca władzę ludu. Mamy 
zatem do czynienia z kolejnym, po prawach jednostki, dogmatem indywidualizmu, 
ponieważ władza ludu to nic innego jak zwielokrotnione „ja”, opierające się już 
na sile82. W ten sposób argumentacja dochodzi wreszcie do stadium aksjoma-
tycznego. W pełni zrozumiała staje się motywacja odrzucenia religii państwowej 
przez współczesne państwa realne – rewolucja sama stała się religią, ich właściwą 
treścią duchową.

Polityczne myślenie Tiutczewa można, rzecz jasna, umieścić w jednym sze-
regu z doktryną słowianofilską czy z jej zwyrodniałym następstwem w postaci 
panslawizmu. Można w koncepcji Tiutczewa spotkać niemal wszystkie typowe 
dla tego nurtu elementy: krytykę Zachodu, w tym przede wszystkim zachodniego 
chrześcijaństwa, misję Słowiańszczyzny, pochwałę imperium i wizję jego uniwer-
salizacji, potępienie postawy polskich elit. Istota myślenia Tiutczewa tkwi jednak 
w czymś innym niż tylko w spirytualizacji imperializmu rusocentrycznego. Poeta 
wydaje się w większym stopniu konserwatystą niż piewcą mocarstwa czy, tym 
bardziej, misji wszechsłowiańskiej. Jego poglądy skłaniają się niewątpliwie ku 
wersji konserwatyzmu proponowanej przez Josepha de Maistre’a, którego myślą 
zresztą się fascynował, nie zaś przez tradycję anglosaską, której logiki wyraźnie 
nie akceptował.

 Myśl Tiutczewa jest zatem przede wszystkim głęboko pesymistyczna w od-
niesieniu do istoty ludzkiej, która w odróżnieniu od człowieka augustyńskiego 
stanowczo nie jest skierowana naturalnie ku Stwórcy83. Indywidualizm stanowi 
w tej koncepcji synonim zła, ponieważ samodzielna jednostka nie dąży ku harmo-
nii, lecz ku destrukcji i zafałszowaniu prowidencjalnego planu. Tiutczew, podobnie 
jak jego duchowy mistrz de Maistre, powołuje się na potrzebę autorytetu, nie 
wskazując jednak gwarancji jego autorytatywności, w szczególności w odniesieniu 
do imperium. Działania wyalienowanej jednostki są, zdaniem de Maistre’a, tak 
samo ograniczone, jak ona sama, w odróżnieniu od działania boskiego. Człowiek 
zna swe granice, czuje swą niedoskonałość, pozwala zatem, aby opatrznościowa 

81  Ibidem, s. 5.
82  Ibidem.
83  Por. św.  Augustyn, Wyznania, PAX, Warszawa 1987, s. 7.
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ręka powstrzymała go przed upadkiem. Podczas rewolucji jednak człowiek tę 
rękę odtrąca, tym samym skazuje się na katastrofę84. 

Zbieżności konserwatyzmu sabaudzkiego mistrza i doktryny Tiutczewa są 
oczywiste: odwołanie się do boskiej opatrzności jako podstawy ładu światowego, 
potrzeba autorytetu, w szczególności w formie hierarchicznego autorytaryzmu, 
obawa przed rewolucją, negatywna ocena możliwości jednostki, potępienie racjo-
nalizmu jako źródła rewolucyjnych zbrodni, ścisła łączność pomiędzy państwem 
a Kościołem. Istnieje wszakże subtelna różnica pomiędzy obydwiema koncep-
cjami – de Maistre nie odwołuje się do idei imperium jako wartości absolutnej. 
Ponieważ jest katolikiem, przedkłada autorytet papieski ponad wszelki autorytet 
polityczny. Innymi słowy, racja religijna stoi u niego ponad polityczną, to porzą-
dek boski warunkuje rządy, same w sobie nie posiadają one sankcji, wynikają 
z tradycji, z odwiecznego porządku. Nie można zatem wnioskować o planach 
Bożych co do tworzenia nowych organizmów politycznych. Imperium ostateczne 
byłoby w myśli de Maistre’a czymś niezrozumiałym, wizją niewynikającą z tra-
dycji. Wreszcie – rewolucja jest u de Maistre’a raczej wyrazem niedoskonałości 
niż odwiecznym planem czy procesem destrukcji. Tiutczew z kolei, potępiając 
rewolucję i utożsamiając ją z ostatnim słowem indywidualizmu, czyni z niej part-
nera metafizycznej rozgrywki, przez co koncepcja ta przybiera charakter nieco 
manichejski. Z kolei imperium (to tak bardzo rosyjskie przekleństwo tamtejszej 
myśli politycznej) tłumaczy samo siebie, stanowi ostateczny cel, którego świa-
domość nie znajduje uzasadnienia, lecz jest projekcją chorej wyobraźni. Nie bez 
racji Tiutczew określony został jako paradoksalna postać teokraty obywającego 
się bez wiary85, wiarę konserwatysty zastępuje mu bowiem idea posłannictwa, 
które ma charakter domniemany. Rosja w tej koncepcji stanowi ostateczną formę 
realizacji religijnego imperium, które po upadku imperiów starożytnych i tra-
gicznej śmierci Bizancjum przejmuje pałeczkę w historiozoficznej sztafecie. To 
eksplikacja w czystej formie idei translatio imperii – dziedzictwa prowadzonych 
przez opatrzność wielkich mocarstw realizujących boski plan, począwszy od 
starożytności, poprzez Bizancjum, po Rosję jako ostateczne rozwiązanie dramatu 
historii. Doktryny Tiutczewa nie wypada nam zatem traktować jako przykładu 
konserwatywnego nacjonalizmu w czystej postaci, jest ona bardziej konserwaty-
zmem wysublimowanym i mistycznym niż uwzniośleniem nacji. W refleksji nad 
misją narodu zajmuje miejsce znaczące, ale mimo wszystko służebne. 

Fiodor Tiutczew był i pozostał do końca poetą i wizjonerem, dla którego reali-
zacja prowidencjalnej wizji miała znaczenie fundamentalne. Gdy jednak odchodził 
w 1873 roku, na rosyjskiej scenie politycznej duch opuścił poetów i ponownie 

84  Maistre  Joseph de, Рассуждения о Франции, rozdz. О революциях, s. 11-14, [on-line:] 
http://liberte.newmail.ru/Books/Maistr-1.html (22.05.2012).
85  Zob. Gregg Richard A., Fedor Tiutchev. The Evolution of a Poet, Columbia University Press, 
New York–London 1965, s. 23, cyt. za: Walicki  Andrzej, Zarys myśli rosyjskiej…, s. 84.
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skierował się w stronę równie bezkompromisowych, ale zdecydowanie bardziej 
pragmatycznych publicystów i działaczy.

2.5. Czas makiawelistów i panslawistów

Michaił Katkow (1818-1887), redaktor gazety „Moskowskije Wiedomosti” 
i miesięcznika „Russkij Wiestnik”, stanowi doskonały przykład kariery myśliciela 
odpowiadającego na zapotrzebowanie zmieniających się czasów. Początkowo 
zmierzający ku liberalizmowi, po doświadczeniach mijających dziesięcioleci, 
szczególnie zaś po powstaniu 1863 roku, zmienia stopniowo swą opcję na coraz 
bardziej radykalną, którą, podobnie jak w wypadku Tiutczewa, należałoby nazwać 
bardziej konserwatywną niż nacjonalistyczną, chociaż ze względu na postawę 
Katkowa wobec Polaków można go także nazwać carem polakożerców.

Moskiewski publicysta różni się zasadniczo od nacjonalistów o proweniencji 
słowianofilskiej, ponieważ jego orientacja pozostaje zdecydowanie europejska. 
Katkow nie przejmuje się zbytnio misją narodu prawosławnego, w żadnym ra-
zie nie próbuje też przekonywać o konieczności budowy odmiennej, samoistnej 
cywilizacji. Jego wizja jest de facto zbieżna z poglądami Mikołaja I i Aleksandra 
II, którzy widzieli w Rosji wielkie imperium europejskie, odgrywające dominu-
jącą rolę w koncercie mocarstw. Co więcej, wyraża nawet obawy, że zbyt silne 
zaangażowanie w interesy państwa na Dalekim Wschodzie może osłabić jego 
dominację w części europejskiej. Interesy Rosji są bowiem przede wszystkim 
skoncentrowane w Europie86. Tym samym Katkow antycypuje współczesne 
procesy społeczne w Rosji, wyrażające się falą migracji z terenów syberyjskich 
w kierunku zachodnim.

W tej perspektywie Polacy nie są istotami z natury złymi czy obcymi, lecz 
stanowią po prostu konkurencję w tej samej niszy polityczno-terytorialnej. Ze 
względu na wrogość wobec Rosji stali się agentami wojującego nihilizmu i dzia-
łań antypaństwowych. Katkow posuwa się nawet do stwierdzenia, że to Polacy 
podsycają, czy wręcz inspirują, separatyzm w Gruzji i Armenii87. Oznacza to, że 
jakakolwiek forma niezależności Polski zawsze będzie szkodliwa dla Rosji, gdyż 
ta pierwsza zmierzać będzie do oderwania innych terytoriów, głównie ukraiń-
skich, białoruskich i litewskich, od imperium, aby ostatecznie zająć jego miejsce 
w Europie Wschodniej.

Ów „etatystyczny” nacjonalizm kreuje specyficzną wizję Polaków w artyku-
łach „Moskowskich Wiedomosti”: są oni nosicielami katolicyzmu, który przecież 

86  Kaтков Михаил Никифорович, Сборник статей по польскому вопросу. 1865 год, 
Типография Каткова и Ко., Москва 1867, s. 125 nn.
87  Ibidem, s. 555.
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pozostawał w konflikcie o wpływy z prawosławiem – uwarowowskim filarem 
państwa, szlacheckich ambicji kulturowych i politycznych oraz rewolucyjnego 
nihilizmu, zdecydowanie kontrastującego z pozostałymi cechami polonizmu. W po-
glądach Katkowa doszło zatem do absurdalnego przypisania wrogom imperium 
konserwatywnych cech narodowych, a jednocześnie skłonności wywrotowych. 
U Tiutczewa mamy do czynienia z konceptem satanicznego zła rewolucji jako 
synonimu wszelkich nieszczęść chrześcijańskiego imperium. Publicyście Kat-
kowowi pozostała mało pogłębiona wizja wroga, który łączył konserwatywny 
arystokratyzm i katolicyzm oraz nacjonalistyczne zacietrzewienie z rewolucyj-
nym nihilizmem. Linia ta trudna była do zaakceptowania nawet dla władz, które 
wstrzymały wydawanie dziennika na dwa miesiące w 1866 roku.

Pod koniec lat sześćdziesiątych idee stricte etatystyczne stracą nieco na 
popularności, dojdzie za to do znacznego rozwoju i radykalizacji tendencji pan-
slawistycznych, przykładu nacjonalizmu w dość specyficznym tego słowa zna-
czeniu. Louis Snyder nazywa ów model makronacjonalizmem lub pan-ruchem 
(pan-movement). W poprzednim rozdziale mowa była o jednym z nich – panger-
manizmie, lub raczej wszechniemieckości (Alldeutschtum) – ale w opracowaniu 
Snydera omawiane są także panluzytanizm, panamerykanizm, panafrykanizm, 
panazjatyzm, panislamizm i inne ruchy wykraczające poza nacjonalizm jednego 
narodu, ale odrzucające również ideę powszechnej, ogólnoświatowej ludzkości88. 
W europejskich krajach słowiańskich na uwagę zasługują takie formy myśli 
panslawistycznej, jak austroslawizm Františka Palackýego czy prorosyjska kon-
cepcja hrabiego Adama Gurowskiego. Dojrzałe formy panslawizmu rosyjskiego 
wywodzą się jednak bardziej z dorobku Pogodina i Samarina niż z inspiracji 
środkowoeuropejskich.

Głównym teoretykiem panslawizmu rusocentrycznego stał się Nikołaj Dani-
lewski (1822-1885)89, z wykształcenia biolog i spadkobierca pozytywistycznego 
spojrzenia na społeczeństwo, w późniejszym okresie pracownik ministerstwa 
skarbu. Był krytykiem darwinizmu, a także uznanym autorytetem w dziedzinie 
finansów, jednak największą sławę przyniosła mu praca Rosja i Europa (Россия 
и Европа), którą początkowo opublikował w odcinkach w czasopiśmie „Zaria”, 
a później, na fali wzrastającej popularności idei panslawistycznych, w postaci 
monografii90. Rozprawa ta traktuje ludzkość jako zespolenie historii kręgów kul-

88  Snyder  Louis, Macro-Nationalisms. A History of the Pan-Movements, Greenwood Pub 
Group, Westport, Conn. 1984.
89  O Danilewskim zob.: MacMaster  Robert, Danilevsky. A Russian Totalitarian Philosopher, 
Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1967; Diec  Joachim, Cywilizacje bez okien. Teo-
ria Mikołaja Danilewskiego i późniejsze koncepcje monadycznych formacji socjokulturowych, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.
90  Данилевский Николай Яковлевич, Россия и Европа. Взгляд на культурные и 
политические отношения славянского мира к германо-романскому, „Общественная 
польза”, Санкт Петербург 1871.
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turowych, zwanych typami kulturowo-historycznymi (культурно-исторический 
тип). Typy te miały być historycznymi formami istnienia wielkich grup plemien-
nych, których przedstawiciele posługują się pokrewnymi językami. W pracy 
Danilewskiego wymienione zostały zarówno typy już wymarłe, jak też aktual-
nie istniejące: egipski, starosemicki (babiloński), grecki, rzymski, peruwiański, 
meksykański, hebrajski, arabski, czyli nowosemicki, perski, chiński, indyjski, 
germańsko-romański (zachodnioeuropejski) oraz znajdujący się in statu nascendi 
typ słowiański. Podłożem każdego typu miał być tworzący go materiał etnogra-
ficzny, który determinuje jego mentalnościową specyfikę, ale nie decyduje jeszcze 
o rozwinięciu się typu do pełni historycznej cywilizacji.

Danilewski postrzega ludzkość jako zbiór kilkunastu odrębnych organizmów. 
Najważniejszą cechą charakteryzującą typy okaże się zatem ich genetyczna nie-
kompatybilność, monadyczność uwarunkowana biologicznie. Przedstawiciele 
jednego z typów nie mogą zostać w sposób naturalny przypisani do innego, co 
najwyżej dokonywać kolonizacji lub stanowić „szczep” przeniesiony do innego 
środowiska kulturowego. Wielkie grupy jednoplemienne są zatem wyizolowanymi, 
zamkniętymi światami, charakteryzującymi się całkowicie odrębnym rozwojem.

Ewolucja typu, na podobieństwo roślin jednorocznych, wychodzi od bardzo 
długotrwałego stadium etnograficznego, w którym kształtują się wszystkie 
najbardziej charakterystyczne cechy danej kultury. Etap kolejny następuje po 
osiągnięciu stadium państwa, porównanego ze stanem kwitnienia, tylko bowiem 
polityczna niezawisłość daje możliwość przejścia do okresu cywilizacji, który 
z kolei stanowi odpowiednik czasu przynoszenia owoców. W okresie cywili-
zacji typ osiąga rozwojową pełnię, ale czas ten nie trwa długo i ustąpi stadium 
upadku, przyjmującego formy apatii rozpaczy albo apatii samozadowolenia, 
tak czy owak: doprowadza ona typ do całkowitej dezintegracji i pozostawienia 
miejsca innym typom, tak jak umarła cywilizacja rzymska stanowiła glebę dla 
typu romańsko-germańskiego91.

Z tak nakreślonego szablonu rozwoju typów wynikał agresywny program 
panslawistyczny. Danilewski, tak jak poprzednio Pogodin, wysunął propozycję 
utworzenia federacji zwanej Związkiem Wszechsłowiańskim (Всеславянский 
союз) ze stolicą w zajętym przez Turków Konstantynopolu. Oznaczało to wojnę 
nie tylko ze słabnącym państwem tureckim, ale także z Austrią, a być może nawet 
z Prusami, kraje te zamieszkiwała bowiem liczna rzesza Słowian, pozbawionych 
własnej państwowości. W owej panslawistycznej wizji problem stanowili jedynie, 
podobnie jak u Pogodina i Samarina, Polacy, którzy przedkładali swe partykularne 
interesy nad racje słowiańskie. Danilewski wyrażał szczerą troskę o odpowiednie 
załatwienie kwestii polskiej, tak aby skorzystać mogli na nim przede wszystkim 

91  Idem, Россия и Европа. Взгляд на культурные отношения славянского мира к германо-
романскому, Издательство Санкт-Петербургского Государственного Университета, 
Санкт Петербург 1995, s. 77-90.
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sami Polacy. Dlatego też, pomimo krytycyzmu w stosunku do księżowskiego, 
szlacheckiego i demokratycznego charakteru polskiej elity, pragnął widzieć Polskę 
jako naród żyjący w niepodległym państwie92. 

Zupełnie inny ton przyjmował w tej kwestii inny z panslawistów, skrajny 
polakożerca Iwan Aksakow (1823-1886), brat Konstantina, przewodniczący 
Słowiańskiego Towarzystwa Dobroczynności, zajmującego się pomocą narodom 
słowiańskim żyjącym poza granicami Rosji. Polacy po 1863 roku wydawali mu 
się szczególnie niepożądanym elementem w wyzwoleńczej misji. Byli w jego 
rozumieniu typowymi przedstawicielami łacińskości, zeuropeizowania, przez co 
przeciwdziałali sprawie prawosławno-słowiańskiej93. Iwan Aksakow utożsamiał 
przynależność do konkretnej denominacji religijnej z interesem narodowym, a tym 
samym politycznym. Katolik zatem jawił mu się jako naturalny orędownik sprawy 
polskiej, a Żyd jako przedstawiciel syjonistycznego mesjanizmu94. Stąd wysunął 
projekt radykalnego wykorzenienia katolicyzmu w guberniach zachodnich. 
Aksakow aprobował nawet wycofanie języka rosyjskiego z kościołów katolickich 
w Rosji oraz zmuszenie Polaków i spolonizowanej szlachty terenów ruskich do 
przejścia na prawosławie przy akceptacji języka polskiego jako liturgicznego95. 

Inny myśliciel słowianofilski Aleksandr Gilfierding (Hilferding) (1831-1872), 
notabene zasłużony folklorysta, znany m.in. z badań ginącej kultury Słowińców, 
występuje z kolei z koncepcją odrodzenia narodowego małych społeczności 
etnicznych wbrew idei polskiego mesjanizmu. Miałoby to oznaczać ostateczny 
„rozbiór” Polski, definitywną przebudowę społeczeństwa polskiego poprzez 
zmianę jego tożsamości z politycznej na etniczną i oddzielenie ludu od zwester-
nizowanej szlachty. Ostatecznie program ten prowadzić miał do rozwoju kultur 
społeczności pomiędzy żywiołem polskim i wielkoruskim, co z kolei stanowiło 
etap wstępny planu powszechnej rusyfikacji. Nauczanie na poziomie podstawo-
wym w języku litewskim czy łotewskim Gilfierding przedstawiał jako antidotum 
na wpływy polskie96. 

Te skrajne poglądy i okazjonalność działań sprawiły, że na tle bardzo inte-
resującego i wpływowego teoretyka, jakim był Danilewski, Iwan Aksakow czy 
Gilfierding wypadali stosunkowo blado i ostatecznie to nie ich dzieła, lecz Rosja 
i Europa stała się kanoniczną księgą rosyjskiego nacjonalizmu panslawistycznego.

Koncepcja Danilewskiego stanowi interesujący przykład makronacjonalizmu 
o charakterze raczej progresywistycznym niż konserwatywnym. Pomimo że ów 

92  Ibidem, s. 331 nn.
93  Аксаков Иван Сергеевич, Польский вопрос и западно-русское дело, [w:] Иван Сергеевич 
Аксаков, Cобрание сочинений, тип. М.Г. Волчанинова (бывш. М.Н. Лаврова и К°), т. 3, 
Москва 1886, s. 452 nn.
94  Ibidem, s. 471 nn.
95  Ibidem, s. 474 nn.
96  Zob. Głębocki  Henryk, Polska i „okrainy” Rosji w myśli politycznej Jurija Samarina, 
s. 236-237.
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papież panslawizmu nie negował monarchii ani tym bardziej prawosławia, jego 
główną ideą było wielkie Panslavicum, wolne od arystokratyzmu i dominacji 
jednych narodów nad innymi. Danilewski był nawet uważany za konserwatyw-
nego fourierystę ze względu na zainteresowanie tym myślicielem w młodości 
w ramach wolnomyślicielskiego koła pietraszewców, za co zresztą został zesłany 
profilaktycznie do Wołogdy. Niemniej, na tle innych typów nacjonalizmu teoretyk 
ten wart jest uwagi, w jego koncepcji dokonało się bowiem systemowe upodmio-
towienie makronarodu jako podmiotu działań politycznych. Idee konserwatyw-
ne, choć śladowo obecne w jego przemyśleniach, zostały jednak pozostawione 
w kącie jak mokry parasol. Wydawałoby się, że wyrafinowana gra najbardziej 
fundamentalnymi problemami europejskiego zachowawstwa najlepszy swój 
okres w Rosji miała już za sobą. Rzeczywistość okazała się jednak inna – myślenie 
konserwatywne doszło bowiem ponownie do łask, i to w najbardziej wysubli-
mowanych formach, które wyrosły jak lilia na bagnie wciągającym w swą głębię 
dawną postać imperialnej Rosji.

2.6. Biesy i powrót do świętej diarchii

Schyłek belle époque w Rosji charakteryzował się narastającymi tendencjami 
odśrodkowymi, które siłą rzeczy wzbudzały wzmożoną reakcję ze strony obozu 
konserwatywnego. Głównym środowiskiem kontestacji była wywodząca się ze 
średnich warstw społecznych inteligencja, tzw. raznoczyńcy, których oddziały-
wanie zaznaczyło się jeszcze w latach czterdziestych. W miarę upływu czasu 
dochodziło do radykalizacji poglądów i powstania organizacji zrzeszających 
zwolenników rozwiązań socjalistycznych. W latach siedemdziesiątych rozpoczyna 
się proces kształtowania tzw. narodnictwa, czyli różnych form socjalizmu ludo-
wego. Doktryny te miały charakter zróżnicowany: jedni ideolodzy narodnictwa, 
jak Nikołaj Michajłowski czy Afanasij Szczapow, pozostali w strefie oddziaływań 
legalnych i podkreślali wyższość rosyjskiej wspólnoty gminnej nad kapitalistycz-
nym społeczeństwem zachodnim, inni z kolei, jak Nikołaj Czernyszewski czy 
Piotr Tkaczow, zmierzali ku obaleniu samowładztwa i wprowadzeniu wysoko 
zorganizowanych form socjalizmu na poziomie całego państwa. Pod koniec wieku 
zaczyna się także inwazja myśli marksistowskiej, która, podobnie jak narodnictwo, 
przyjmuje zarówno postać ekonomizmu, znanego w opracowaniach pod nazwą 
„marksizmu legalnego”, jak też form klasycznych, jak u Gieorgija Plechanowa, 
czy wreszcie postać radykalną, znaną z pism i działań politycznych Lenina wraz 
z całą frakcją bolszewicką Socjaldemokratycznej Partii Robotników Rosji.

Na tle tych tendencji postawę centrową przyjmowała myśl liberalna, roz-
wijająca się w dwu kierunkach. Jednym był konserwatywny liberalizm „szkoły 
państwowej”, reprezentowanej m.in. przez Konstantina Kawielina czy Borysa 
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Cziczerina97, a drugim późniejszy liberalizm środowiska zmierzającego ku mo-
narchii konstytucyjnej. Zwolennicy tej opcji pod kierownictwem Pawła Miliukowa 
utworzyli w 1905 roku partię kadetów (Partię Konstytucyjno-Demokratyczną, 
Конституционно-Демократическая Партия), zwaną również Partią Ludowej/
Narodowej Wolności (Партия Народной Свободы)98. 

Nurty te, zdobywające coraz większą popularność wśród elit, a z czasem 
także wśród niższych warstw społecznych, stanowiły oczywiste wyzwanie dla 
obozu konserwatywnego. Co jednak ciekawe, chociaż organom policyjnym naj-
więcej kłopotów przysparzali rewolucyjni socjaliści, myśl polityczna przełomu 
wieków z większą zajadłością zwalczała konstytucjonalizm i liberalizm. Aby 
zaskarbić sobie uznanie nowej inteligencji, nie mogła ona jednak ograniczyć 
się do retoryki stricte programowej i pragmatycznej. Rzeczowość argumentów 
Katkowa i panslawistów nie zaspokajała oczekiwań tradycjonalistów drugiej 
połowy XIX stulecia. Już od połowy lat sześćdziesiątych najbardziej wpływowy 
pisarz dziewiętnastowiecznej Rosji – Fiodor Dostojewski (1821-1881) – wyraź-
nie zarysowuje najistotniejsze elementy chrześcijańskiego i konserwatywnego 
poglądu na jej współczesne losy, jednak najbardziej dobitnie treści te zostaną 
skonceptualizowane w latach siedemdziesiątych, gdy powstaną tak fundamen-
talne teksty, jak powieści Biesy i Bracia Karamazow, Dziennik pisarza czy mowa 
jubileuszowa na cześć Aleksandra Puszkina. 

Dla celów rozważań o konserwatywnym nacjonalizmie ograniczymy się do 
kilku uwag na temat tego dorobku, posiadającego wszak gigantyczną literaturę 
przedmiotu. Wiele istotnych treści o charakterze konserwatywnym i narodowym 
w twórczości Dostojewskiego stanowi pewne oczywistości, truizmy w dyskursie 
na temat tej postaci. Nie ulega przecież wątpliwości, iż pisarz w wielu utworach 
rozlicza się z doświadczeniem wpływu lewicowej inteligencji, której postawy 
uosabia głównie powieść Biesy. Dyskurs Dostojewskiego to rozprawa z absolu-
tyzacją połączonej z genetycznym ateizmem zasady antropologicznej Nikołaja 
Czernyszewskiego, będącego transmiterem idei Ludwiga Feuerbacha. Nie tyle 
człowiek wyabstrahowany powinien stanowić podmiot społecznej troski, ile 
człowiek rozumiany jako stworzenie. Dostojewski wytyka apologetom zachod-
niego materializmu, że ostatecznie prowadzą człowieka do autodestrukcji, która 
przyjmuje postać albo bardziej indywidualną, albo społeczną.

Inną kwestią jest treść owej religijnej podstawy, która zależna jest od auto-
rytetu, depozytariusza prawdy. Konserwatywną, aksjologiczną stronę myślenia 
Dostojewskiego celnie wskazuje Walicki, podkreślając, że zarówno w Biesach, 

97  Nurt „szkoły państwowej” oraz późniejsze formy rosyjskiego liberalizmu w myśli polityczno-
-prawnej prezentuje publikacja: Walicki  Andrzej, Filozofia prawa rosyjskiego liberalizmu, 
Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1995.
98  Zob. Селезнев Федор Александрович, Конституционные демократы и буржуазия 
(1905-1917 гг.), Изд-во Нижегородского госуниверситета, Нижний Новгород 2006.
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jak i w projekcie powieści Ateizm (lub: Życie wielkiego grzesznika) mamy do czy-
nienia z podobnym schematem interpretacji narastania destrukcji. Początkiem 
zła jest odstąpienie od narodowej, nieuświadamianej skarbnicy wiary. Walicki 
zwraca uwagę na list Dostojewskiego do Apołłona Majkowa z 11 grudnia 1868 
roku, w którym pisarz wskazuje na fundatora orientacji prozachodniej w Ro-
sji – Piotra Czaadajewa, inicjatora liberalizmu – Timofieja Granowskiego oraz 
krytyka literackiego i zwolennika westernizacji – Wissariona Bielinskiego jako 
na krzewicieli pogardy wobec wszystkiego, co rdzennie rosyjskie99. Oznacza to de 
facto, że liberalny okcydentalizm lat czterdziestych stanowił właściwy początek 
szatańskiej destrukcji wspólnoty wiary. Nawrócenie bohatera Biesów Stiepana 
Wierchowieńskiego, starego liberała, stanowi symboliczne wskazanie drogi 
tym, którzy pozostają w stanie wahania, nie zostali jeszcze opanowani przez zło 
w sposób integralny. 

Dostojewski, jak wszyscy konserwatyści, wychodzi z założenia o jedności 
prawdy. Jak przypomina Walicki, przekonanie Szatowa, bohatera Biesów, współgra 
z mową puszkinowską starego Dostojewskiego: oba teksty wyznają wiarę w jeden 
tylko naród-bogonoścę, czyli naród rosyjski100. Problem sporu o jedyność prawdy, 
kamień obrazy Jean-François Lyotarda i innych postmodernistów (przekonanych, 
iż „prawdą jest, że nie ma prawdy”), z dogmatyzmem rozsianych po różnych 
kulturach świata grup konserwatystów, z których każda wierzy, iż prawda jest 
jedna, lecz każda wierzy w inną, wchodzi także aż po dziś dzień do ideologicznego 
dyskursu w Rosji. Rzecz jednak nie w tym dobrze znanym sporze, lecz w przeko-
naniu, że w posiadaniu prawdy jest określony naród. Dla Dostojewskiego tylko 
przekonanie o posiadaniu jedynej prawdy czyni społeczność narodem. Przypo-
mina o tym Thaden, wskazujący, że porte-parole Dostojewskiego – Szatow – de 
facto głosi wręcz konieczność narodowej wiary w samego siebie101.

Thaden wskazuje także na jeszcze inny aspekt narastającego nacjonalizmu 
w twórczości Dostojewskiego, a mianowicie na zbieżność jego poglądów na 
katolicyzm z ideami Bismarcka. Tak jak dla „żelaznego kanclerza” ultramonta-
nizm stanowił wstęp do francuskiego socjalizmu, tak też dla Dostojewskiego 
katolicki bakcyl stał się zarzewiem dla materializmu i despotyzmu socjalistów. 
Przekleństwo Wielkiego Inkwizytora, obłąkanego ideą uszczęśliwienia ludzkości 
bez wymagań stawianych przez Chrystusa, stanowi zatem owoc pierwszego, 
łacińskiego odstępstwa, które skutkować będzie w historii katolickich narodów 
Europy, głównie Francji. Ta ostatnia powinna zresztą ulec Niemcom, podobnie jak 
katolickie narody wschodniej części kontynentu – Rosji102. Dziennik pisarza ponad 
wszelką wątpliwość wpisuje się w konserwatywno-narodową, a jednocześnie 

99  Walicki  Andrzej, Zarys myśli rosyjskiej…, s. 488.
100  Ibidem, s. 489.
101  Thaden Edward C., op. cit., s. 83.
102  Ibidem, s. 84 nn.
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antykatolicką retorykę Bismarcka, a sympatie do geopolitycznej roli Niemiec nie 
ulegają tam żadnej wątpliwości103. 

W dyskursie Dostojewskiego mamy zatem do czynienia nie tylko z apoteozą 
własnego narodu, uznanego za bogonoścę, lecz także generalnie z uznaniem, że 
tylko naród może stanowić skarbnicę religijnej, a tym samym prowidencjalnej 
prawdy. Kto przestaje poznawać własny naród, przestaje również poznawać 
prawdę. Z tej zasady wynikają zupełnie oczywiste konkluzje programowe, przy-
pominane przez Walickiego: „Nigdy naród rosyjski nie powstanie przeciwko 
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 (…)”104.

Myślenie Dostojewskiego zawiera zatem wszystkie fundamentalne elemen-
ty kształtowania się konserwatywnego nacjonalizmu. W sensie genetycznym 
koncepcja ta wyrasta przecież z bólu rozdarcia, doświadczenia napływu obcej, 
zgubnej ideologii, natomiast w sensie strukturalnym to przede wszystkim prze-
konanie o epistemologicznym i ontologicznym prymacie narodu w idei czło-
wieka i społeczeństwa. Naród rozumiany jest tutaj ściśle konserwatywnie, jako 
pozaintelektualna wspólnota, której najbardziej pierwotne zasady przejawiają 
się w politycznej intuicji ludności. W przypadku Rosji (i Niemiec) oznaczają one 
odrzucenie bakcyla katolickiej zmowy światowej, zmierzającej do narzucenia 
despotyzmu i socjalizmu, a także porzucenie myśli o prymacie republiki nad 
monarchią czy o przewadze pragmatyzmu nad wielką ideą państwa. Niezwykle 
interesujące jest także pojęcie „rosyjskich cudzoziemców”, czyli Rosjan nie-
prawdziwych, chociaż w rosyjskim środowisku żyjących. To wizja tych, którzy 
nie rozumieją duszy prostego ludu, a tym samym wielkiego powołania narodu.

Dostojewski bardzo dobrze znał poglądy Nikołaja Danilewskiego, ale nie odpo-
wiadał mu minimalizm tego, bądź co bądź, urzędnika i pozytywisty. Jeśli podążał 
za wizją narodu, nadawał jej znaczenie o wielkim formacie, znacznie przekracza-
jące plemienne cele polityczne. Jeśli zgadzał się z ideą zdobycia Konstantynopola, 
nie pragnął go dla związku państw, lecz dla rosyjskiego narodu, który spełniać 
miał historyczną misję przez setki lat. Czy jednak panslawistyczny pragmatyzm 
i narodowy prowidencjalizm musiały pozostawać w ciągłym sporze? Mistyka 
translatio imperii i rewolucji oddalona była od panslawizmu w sensie struktury 
teorii o tysiące wiorst, ale obie koncepcje schodziły się przecież w punkcie do-
tyczącym konieczności budowy wielkiego organizmu politycznego i odzyskania 

103  Zob. np. Dostojewski  Fiodor, Dziennik pisarza, tłum. Maria Leśniewska, t. 2, PIW, 
Warszawa 1982, s. 328 nn.
104  Idem, Записные тетради Достоевского, публикуемые Центральным Архивным 
Управлением СССР и Публичной Библиотекой СССР имени Ленина, Москва–Ленинград 
1935, s. 196, cyt. za: Walicki  Andrzej, Zarys myśli rosyjskiej…, s. 487.
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cieśnin czarnomorskich. Pomiędzy nimi umieścić można skrajnie konserwatywną 
doktrynę myśliciela należącego do nieco młodszego pokolenia – Konstantina 
Leontjewa (1831-1891), której podłoże metodologiczne zbliżone jest bardziej 
do teorii Danilewskiego. 

Leontjew, pomimo że nie praktykował zawodu, z wykształcenia był lekarzem 
i jego wizja społeczeństwa odpowiadała schematowi procesów organicznych, 
podobnie jak w teorii poprzednika. Innym podobieństwem jest ewidentnie 
pesymistyczna wymowa tej analogii, ponieważ u Leontjewa również mamy do 
czynienia z procesem zmierzającym do ostatecznego rozkładu cywilizacji. W swym 
głównym dziele, Bizantynizmie i słowiańszczyźnie (Византизм и славянство)105, 
twierdził, że można do zjawisk społecznych zastosować schemat rozwojowy 
prowadzący od pierwotnej prostoty poprzez kwitnącą złożoność do powtórnego 
uproszczenia. 

Koncepcja Leontjewa pozostaje w oczywistej relacji do spenceryzmu, w któ-
rym rozwój oznacza zwiększanie stopnia skomplikowania systemu i wzrost spe-
cjalizacji poszczególnych podsystemów. Tym samym społeczeństwo kooperacji 
złożonej można określić jako wyżej zorganizowane niż społeczności opierające 
się na kooperacji prostej. Leontjew interpretował te założenia w sposób skraj-
nie konserwatywny, sądził bowiem, że społeczeństwem kwitnącej złożoności 
jest układ realizujący piękno despotyzmu formy, a zatem zakładający skrajne 
zróżnicowanie społeczne. Egalitaryzm wspólnot pierwotnych to wyraz pier-
wotnego prymitywizmu, a demokratyzm społeczeństwa industrialnego stanowi 
efekt starczego uwiądu, obumierania organizmu rozkładającego się na związki 
organiczne o niższym stopniu złożoności. W społeczeństwie kwitnącym ostro 
zarysowane są różnice w stylu bycia i w społecznym powołaniu otoczonego 
przepychem arystokraty, ubogiego chłopa i ponurego mnicha. Przeciwieństwem 
owego zbawiennego różnicowania jest społeczeństwo kapitalistycznego Zachodu, 
siedlisko „przeciętnych Europejczyków”, których sposób bycia, myślenia, ubierania 
niebezpiecznie się ujednolica106.

Źródło zła było zatem przez Leontjewa interpretowane z gruntu odmiennie 
niż w słowianofilstwie i panslawizmie. Nacjonaliści tych proweniencji oskarżali 
nowe czasy o zdradę narodowych form życia społecznego lub wręcz o pogwał-
cenie prawa wielkich narodów do samoistnego bytu politycznego, podczas gdy 
Leontjew obawiał się homogenizacji społeczeństwa bez względu na jego pocho-
dzenie narodowe. Jak celnie wskazuje Thaden, Leontjewa odróżniało od przed-
stawicieli konserwatywnego nacjonalizmu w Rosji tamtych czasów przekonanie, 
że romantyczne bądź humanistyczne ideały wyznawane przez poprzedników 

105  Леонтьев Константин Николаевич, Византизм и славянство, Имп. О-во истории 
древностей рос. при Моск. ун-те, Москва 1876.
106  Idem, ,,Средний европеец” как идеал всемирного разрушения, [w:] idem , Избранное, 
Рарогъ: Моск. Рабочий, Москва 1993, s. 119-168.
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muszą nieuchronnie popaść w konflikt z tradycją religijną i wiarą w autokrację. 
Prawdziwy interes narodu rosyjskiego miał leżeć w jego społecznej stratyfikacji, 
wzmocnieniu pozycji szlachty i zachowaniu dziedzictwa poddaństwa107. W istocie 
rzeczy, zarówno pragmatyzm konserwatywnych nacjonalistów o proweniencji 
etatystycznej, począwszy od Uwarowa, jak też romantyczne poczwiennictwo 
i agresywny panslawizm akceptowały emancypację niższych warstw społecznych 
i modernizację administracyjno-technologiczną. Leontjew obawiał się, że przyję-
cie tego modelu musi nieuchronnie doprowadzić do degradacji cywilizacyjnych 
filarów Rosji, utożsamianych z dziedzictwem bizantyjskim.

Tym samym misja, którą Leontjew przypisywał większości Słowian, przede 
wszystkim zaś Rosji, nie miała charakteru plemiennego, lecz wpisywała się 
bardziej w program Tiutczewa. Chodziło w nim bowiem o przedłużenie wschod-
niochrześcijańskiej cywilizacji, której życie zostało brutalnie przerwane. Leontjew 
był daleki od panslawizmu, dlatego nie postrzegał Słowian jako jednego kręgu, 
lecz przypisywał im przynależność do różnych kultur: Słowakom do węgierskiej, 
Czechom do niemieckiej, Polakom do odrębnej cywilizacji Rzeczypospolitej. Rosja 
w tym rozumieniu była niczym więcej niż współczesną hipostazą bizantyjskości. 
W tym świetle proponowana przez Gilfierdinga i Samarina polityka upodmio-
towienia małych narodów bałtyckich kosztem inflanckich baronów czy polskiej 
szlachty wydawała się Leontjewowi niedorzeczna, zmierzała bowiem do osła-
bienia elementu, który wyróżniał nadbałtyckie krainy, konstytuował despotyzm 
cywilizacyjnej formy. Bizantynizm Leontjewa stanowił przykład konserwatyzmu 
czystego, przepojonego wręcz lękiem, że polityka wspierania nacjonalizmów 
może się stać narzędziem postępującej rewolucji108. W tej kwestii zatem obser-
wujemy odejście nawet od idei Tiutczewa, który postrzegał ideę słowiańską jako 
ustępującą w znaczeniu kwestii wschodniego imperium, ale tak czy owak ważną 
i wspierającą prowidencjalne zadanie. Leontjew nie zechciał nawet być narodo-
wym konserwatystą, uczynił zatem wyłom w dotychczas płynnie postępującym 
procesie. Pozostawił jednak po sobie opinię jednego z najbardziej oryginalnych 
kontestatorów tendencji rozwojowych społeczeństwa zachodniego.

Jeszcze większy pesymizm w odniesieniu do procesów zachodzących w ów-
czesnej Europie znajdujemy u Konstantina Pobiedonoscewa (1827-1907), ober-
prokuratora Przenajświętszego Synodu Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Pobie-
donoscew był człowiekiem wykształconym, o dużym wyrobieniu intelektualnym 
i swoistej intuicji społecznej. Pozostawał pod wpływem różnych lektur, głównie 

107  Thaden Edward C., op. cit., s. 167, 171.
108  Idee wyrażone w: Леонтьев Константин Николаевич, Национальная политика, 
как орудие всемирной революции. Письма к О.И. Фудель, Типография Литературного 
Товарищества И.Н. Кушнерев и К°, Москва 1889.
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prawniczych, dokonywał „twórczej reinterpretacji”109 pism Frédérica Le Playa, 
Maxa Nordaua, Karla Gustava Carusa i Thomasa Carlyle’a. Najbardziej znaną 
książką tego autora był pochodzący z 1896 roku Zbiór moskiewski (Московский 
сборник), którego tematykę Richard Pipes sprowadza do sześciu tez: konieczności 
ścisłego związku Kościoła i państwa na wzór duszy i ciała; iluzoryczności dobra 
zachodnich instytucji, takich jak demokracja, parlamentaryzm czy wolna prasa; 
fałszywości podstawy demokracji – idei ludzkiej doskonałości; błędności wiary 
w abstrakcyjne zasady wobec organiczności życia; przekonania o destrukcyjności 
kultu człowieczeństwa i utraty wiary w nieśmiertelność duszy oraz konieczności 
podporządkowania się władzy, która jest depozytariuszem wiary110.

Trzeba pamiętać, że zanim powstał słynny zbiór, Pobiedonoscew, człowiek 
bluszcz imperatora Aleksandra III, słynącego z zapędów reakcyjnych, zasypywał 
tego ostatniego listami, w których błagał, aby w żadnym wypadku nie czynił 
jakichkolwiek wyłomów w solidnym gmachu monarchii absolutnej. Myślenie 
autora Zbioru moskiewskiego skierowane było przede wszystkim przeciwko 
konstytucjonalizmowi oraz idei władzy przedstawicielskiej. Jego interpretację 
tej ostatniej, idącą za intuicjami Nordaua111, można sprowadzić do dwu tez:
a) legislatywa nie stanowi reprezentacji woli wyborców, ponieważ w procesie 

ustawodawczym nie odwołuje się do ich opinii, 
b) egzekutywa nie ogranicza się do funkcji wykonawcy ustaw i w rzeczywistości 

narzuca organowi przedstawicielskiemu gotowe rozwiązania112.
Pobiedonoscew poddaje analogicznej krytyce także czwartą władzę, sądząc, 

że tylko pozornie przekazuje ona przekonania tzw. opinii publicznej. W rzeczy-
wistości prasa dostarcza intelektualne półprodukty – gotowe schematy myślenia, 
za pomocą których stara się manipulować społeczeństwem, pozbawianym w ten 
sposób możliwości ukształtowania osobowości zintegrowanej, zdolnej do samo-
dzielnego myślenia113. Rozumowanie tego typu zawiera argumenty charaktery-
styczne dla konserwatyzmu tamtej epoki. Fundamentem tak ustrukturyzowanej 
krytyki jest przekonanie o istnieniu kontrelit mających destrukcyjny wpływ na 
tradycyjny kształt państwa i społeczeństwa. Elity te oddziałują poprzez media 
i osadzone są przede wszystkim w kręgach intelektualnych. Antidotum na ową 

109  O plagiatorskim charakterze niektórych prac Pobiedonoscewa zob. Byrnes  Robert, 
Pobedonostsev. His Life and Thought, Indiana University Press, Bloomington 1968, s. 268 nn.
110  Pipes Richard, Rosyjski konserwatyzm i jego krytycy. Studium kultury politycznej, tłum. 
Andrzej Mrozek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 165-166.
111  Pochodzącymi głównie z pracy: Nordau Max, Die conventionelle Lügen der Kulturmen-
schkeit, Elischer, Leipzig 1883.
112  Победоносцев Константин Петрович, Великая ложь нашего времени, Церковно-
-Научный Центр „Праволавная Энциклопедия”, [on-line:] http://www.sedmitza.ru/
text/439882.html (27.05.2012).
113  Idem, Печать, Церковно-Научный Центр „Праволавная Энциклопедия», [on-line:] 
http://www.sedmitza.ru/text/439876.html (27.05.2012).
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podskórną intelektualną destrukcję stanowi zdaniem Pobiedonoscewa inercja 
ludu rosyjskiego, niechętnego zmianom i kultywującego siłą rozpędu wartości 
religijne, polityczne i styl życia znany od wieków. Siła inercji to swoista substancja 
balastowa statku, bez której postęp ludzkości byłby wykluczony114.

Pobiedonoscew, podobnie jak wcześniej Leontjew, zarówno jako myśliciel 
polityczny, jak i wykonawca polityki pozostawał zadeklarowanym zachowawcą, 
przywiązanym szczególnie do kontynentalnej formy konserwatyzmu. Anglosa-
skiego parlamentaryzmu nie rozumiał i usprawiedliwiał jego sukcesy odmien-
nością brytyjskich tradycji życia społecznego. Nacjonalizm jako imperatyw, 
podobnie jak innym konserwatystom etatystycznym (takim jak ministrowie 
edukacji Siergiej Uwarow i znienawidzony nawet na dworze zwolennik łaciny 
i greki jako podstawy wychowania Dmitrij Tołstoj), był mu zasadniczo obcy, stąd 
też rola Pobiedonoscewa w kształtowaniu idei konserwatywnego nacjonalizmu 
w Rosji była niewielka. W pewnym sensie zasłużył się jednak dla tej idei poprzez 
zdefiniowanie zagrożenia rosyjskiej substancji narodowej, gdy w liście z 14 grud-
nia 1879 roku pisał do Aleksandra III:

Wszędzie wśród ludu dojrzewa myśl taka: lepsza już rosyjska rewolucja i odrażający 
zamęt, aniżeli konstytucja. Pierwszą można zwalczyć w niedługim czasie i wprowadzić 
porządek w kraju, lecz ta ostatnia jest jadem dla całego organizmu, zżerającym go 
nieustannym kłamstwem, którego rosyjska dusza nie przyjmuje115.

Pobiedonoscew uległ iluzji, że rewolucja rosyjska jest w stanie przybrać jedynie 
charakter chwilowej smuty, zamętu możliwego do opanowania poprzez środki 
represyjne i ogólnonarodową refleksję. Kiedy umierał, wstępne doświadczenie 
rewolucyjne Rosja miała już za sobą: doszło do znaczących przemian na scenie 
politycznej, a fundamentalną rolę w ich zaistnieniu odegrały stosunki ze światem, 
który zdążył skutecznie poddać się rewolucyjnej transformacji. Bezpośrednią 
motywacją tego procesu były wydarzenia, których w Rosji spodziewali się tylko 
nieliczni. Można wśród nich wymienić wpływowego w okresie wczesnego mo-
dernizmu filozofa Władimira Sołowjowa (1853-1900), zapowiadającego w swej 
Krótkiej opowieści o Antychryście (Краткая повесть об антихристе), wbrew 
optymizmowi panazjatystów w rodzaju księcia Espera Uchtomskiego, konfron-
tację ze światem wschodnioazjatyckim116. 

114  Idem, Народное просвещение, [w:] Победоносцев Константин Петрович, Московский 
сборник, [on-line:] http://www.netda.ru/belka/texty/k-pobed/narpros.htm (27.05.2012) 
(tłum. Joachim Diec).
115  Idem, Письма Победоносцева Алексадру III, „Новая Москва” 1925-1926, s. 249.
116  Соловьев Владимир Сергеевич, Краткая повесть об антихристе, Поломники, 
[on-line:] http://www.polomniki.ru/2009-07-24-21-01-40/434-2009-11-05-11-56-25 
(29.06.2012).
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Po doświadczeniach reform okresu Meiji Japonia zasadniczo osiągnęła swoje 
cele zarówno w zakresie polityki wewnętrznej, jak i zagranicznej. W latach 1894- 
-1895 stoczyła zwycięską wojnę z przechodzącymi coraz bardziej w stan kraju 
półkolonialnego Chinami. W posiadaniu japońskim znalazły się po podpisaniu 
traktatu z Shimonoseki półwysep Liaotung, Tajwan i Peskadory. Udało się jej 
również doprowadzić do uznania niepodległości Korei, co de facto spychało ten 
kraj w orbitę przemożnych wpływów japońskich. Tym samym spełniło się ma-
rzenie Japonii o dominacji nad Koreą, postulowane niegdyś przez Saigō podczas 
osławionej debaty Seikanron. Japonia stała się państwem na tyle silnym, także 
militarnie, by odgrywać kluczową rolę na obszarze dalekowschodnim jako jeden 
z głównych akcjonariuszy regionalnego pakietu power. 

Z sytuacją tą ulegający wpływom ideologii Uchtomskiego czy zwolennika 
ekspansji na wschodzie Aleksandra Biezobrazowa dwór w Petersburgu nie chciał 
się pogodzić. Rosyjski ekspansjonizm wyrażał się między innymi w projekcie 
Kolei Wschodniochińskiej, stanowiącej pozornie prywatną, w rzeczywistości zaś 
kryptorządową inicjatywę. Napięcie pogłębiło skierowane w stosunku do Chin 
rosyjskie żądanie wydzierżawienia półwyspu Liaotung z Port Artur, kluczową 
twierdzą nadbrzeżną w regionie. Ulegając namowom Biezobrazowa, car Mikołaj II 
akceptował także pomysł eksploatacji obszarów leśnych Mandżurii w okolicach 
rzeki Jalu Jiang, co groziło rozszerzeniem ekspansji w kierunku Korei. Japonia 
zaproponowała Rosjanom kompromis, próbując zachować strefę wpływów 
w południowej Mandżurii, nie został on jednak zaakceptowany, co sprawiło, że 
8 lutego 1904 roku wojska japońskie zaatakowały flotę rosyjską zakotwiczoną 
w Port Artur. W rozpoczętej w taki sposób wojnie Japończycy wykazali się wielkim 
oddaniem sprawie, wręcz fanatyzmem, ponosząc znacznie większe niż Rosjanie 
straty w ludziach, ale unicestwiając skutecznie floty przeciwnika: dalekowschodnią 
i bałtycką. Decydujące znaczenie w wojnie miała bitwa w Cieśninie Cuszimskiej 
27-29 maja 1905 roku, gdzie rozstrzygnęły się losy głównego substratu rosyjskiej 
marynarki wojennej, który kilkoma drogami płynął z Bałtyku przez wiele miesięcy 
po to, aby zostać zniszczonym u wrót Korei. Bitwa cuszimska doprowadziła do 
zawarcia pokoju w Portsmouth w sierpniu 1905 roku, na mocy którego Rosja 
utraciła południową część Sachalinu, uznała japońską dominację nad Koreą 
i zrzekła się dzierżawy Liaotungu na rzecz Japonii. 

Klęska cuszimska miała ogromne znaczenie propagandowe zarówno dla 
Japonii, ponieważ potwierdzała zaufanie do cesarstwa i umacniała wiarę w ko-
nieczność reform okresu Meiji, jak i dla rosyjskich elit, do których dotarło, że 
dotychczasowy sposób rządzenia państwem gwarantuje w dalszej perspektywie 
klęskę. O ile w Japonii to modernistyczni etatyści odnieśli zwycięstwo realne 
oraz ideowe nad tradycjonalistami na wzór triumfu dzieła Piotra Wielkiego pod 
Połtawą, o tyle w Rosji poczucie klęski skłaniało do modernizacji kompleksowej: 
pozostający jeszcze w duchu patriarchalnego feudalizmu reżim okazał się nie-
zdolny do konfrontacji z wyzwaniami współczesności. Przekonanie to znacząco 
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potwierdzały wydarzenia rewolucyjne, dla których początkiem była „krwawa 
niedziela” 22 stycznia 1905 roku, gdy podczas demonstracji w Petersburgu zgi-
nęło około 130 ludzi, a kilkuset zostało rannych. W sierpniu, niemal równolegle 
z toczącymi się pertraktacjami w Potsmouth, car zdecydował się na stworzenie 
Dumy Państwowej jako ciała doradczego monarchy, ale to pozorne ustępstwo 
nie uspokoiło ani rewolucyjnych mas, ani tym bardziej opozycji, której trzonem 
była Partia Konstytucyjno-Demokratyczna. W październiku doszło do kulmina-
cji „konstytucyjnej” fazy rewolucji w postaci strajku powszechnego, który miał 
miejsce w ostatnich dniach października. 

Bieg wydarzeń zmusił carat do znaczących ustępstw. Na mocy manifestu 
podpisanego 30 października 1905 roku doszło do powołania Dumy, która tym 
razem jako ciało przedstawicielskie była solą w oku samego cara, jak i całego 
obozu konserwatywnego. W kolejnych latach nastąpiło zaostrzenie kursu wobec 
stronników reform i ograniczenie demokratycznego charakteru Dumy. Po 1914 
roku w obliczu tragedii kolejnej przegranej wojny, tym razem z Niemcami, miała 
miejsce znacznie bardziej radykalna rewolucja, której charakter i skutek zadał 
kłam przewidywaniom Pobiedonoscewa. Przez odkładanie, a następnie jawne 
zwalczanie rozwiązań konstytucyjnych i reform gospodarczych doszło do całko-
witej destrukcji dawnego imperium. Rewolucja uczyniła cnotą jego aksjologiczne 
antypody, zaś rosyjski lud, doprowadzony do skrajności, poczuł się zmuszony do 
asertywności i pokonania inercji, nie na tyle jednak, by odrzucając monarchię, 
skutecznie przeciwstawić się zbrodniczemu bolszewizmowi. 

Złośliwością historii okazał się fakt, że nie dała ona satysfakcji ideologom 
i animatorom polityki swoich czasów. Fukuzawa Yukichi, symbol modernizacji 
i westernizacji okresu Meiji, umarł w roku 1901, nie doczekawszy zwycięstwa, zaś 
Pobiedonoscewowi dane było dożyć katastrofy cuszimskiej i powołania na mocy 
konstytucyjnego manifestu październikowego przedstawicielskiego parlamentu, 
którego idea była dlań koszmarem nocnym przez dziesiątki lat.

Konserwatyzm Pobiedonoscewa i innych apologetów ancien régime’u miał 
charakter wybitnie antyintelektualistyczny117, w czym upodabniał się nieco 
do wczesnego słowianofilstwa; zakładał, że ludowa spontaniczność osadzona 
jest w naturalnych mechanizmach samoobrony. Zawiodła go, co prawda, wiara 
w możliwość skutecznego kierowania państwem w oparciu o ten potencjał, lecz 
intuicja nie zmyliła go całkowicie, ponieważ początek wieku tragedii wywoła-
nej akcją rewolucyjnej destrukcji spotkał się z żywiołową reakcją o charakterze 
społeczno-politycznym. Reakcja ta powstała jednak w środowisku mniej wysub-
limowanych elit.

117  Zob. Diec  Joachim, Konserwatyzm antyintelektualistyczny Konstantina Pobiedonoscewa, 
„Politeja” 2004, nr 1, s. 286-295.
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2.7. Czas Czarnej Sotni i skruszonych rewolucjonistów

Polityczne wrzenie przełomu wieków, podobnie jak wcześniej wojna bał-
kańska, sprzyjało powstawaniu różnorodnych partii politycznych, w tym także 
Wszechrosyjskiego Związku Narodowego (Всероссийский Национальный 
Союз). Ugrupowanie kształtowało się w latach 1908-1910 i przetrwało do prze-
wrotu październikowego 1917 roku, chociaż jego działalność znacznie osłabła 
już około roku 1915. Stanowiło de facto koalicję mniejszych stronnictw prawi-
cowych pod wspólnym zarządem. Wśród działaczy stronnictwa znalazło się 
wielu wybitnych twórców rosyjskiej nauki w tamtym okresie, takich jak Iwan 
Aleksiejewicz Sikorski, Płaton Siergiejewicz Kułakowski czy Paweł Nikołajewicz 
Ardaszew. Inicjatorem Związku i jego duchowym przywódcą był Michaił Osipo-
wicz Mieńszykow (1859-1918), publicysta gazety „Niedielia”, a po jej zamknięciu 
głównego organu prawicy – „Nowoje Wriemia”. Głównymi tematami artykułów 
Mieńszykowa były wieloaspektowy stan narodu rosyjskiego i problematyka uświa-
domienia interesów Rosjan jako narodu etnicznego. Znaczący wpływ publicysty 
na stan ducha rosyjskiej elity przerwało 
zamknięcie pisma przez bolszewickie 
władze, a następnie fizyczna rozprawa 
z samym Mieńszykowem, który został 
aresztowany przez WCzK 14 września 
1918 roku, po błyskawicznym proce-
sie skazany na śmierć i rozstrzelany na 
oczach sześciorga dzieci.

Idee Mieńszykowa stanowią bardzo 
znaczący krok w rozwoju konserwa-
tywnego nacjonalizmu w Rosji poprzez 
zdecydowane odejście od imperialnego 
uniwersalizmu i koncentrację na inte-
resie narodu wielkoruskiego. Oznacza-
ło to radykalne zerwanie z ambitnymi 
projektami panslawistów czy z Tiutcze-
wowską ideą imperium wschodniego. 
Mieńszykow odgradza naród rosyjski 
od zewnętrznej rzeczywistości społecznej w celu jego zachowania. Nie wierzy 
w możliwość zrusyfikowania świata nierosyjskiego i ortodoksyzację nieprawo-
sławnych w imperium. Taki eksperyment byłby dla rosyjskości nie tyle utopijny, 
ile niebezpieczny i zmierzałby do unicestwienia narodu. Stąd też program Związku 
ma jego zdaniem charakter wyważony:

Niemal wszyscy Rosjanie noszą imiona hebrajskie i greckie, można nad tym ubolewać, 
ale przydawanie im poważnego znaczenia nie przychodzi nawet do głowy. Przy pełnej 

Michaił Osipowicz Mieńszykow
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wszakże sympatii dla zrusyfikowanych obcoplemieńców, którzy weszli w nasze ciało 
i krew, Związek Narodowy powinien zadeklarować zdecydowany brak tolerancji 
wobec obcoplemieńców niezrusyfikowanych. Tak jak postronne ciała w organizmie, 
pryszcze i narośle, niezrastające się z nami plemiona powinno się odsuwać w cień 
we wszystkich przypadkach, gdy mają skłonność do dominacji. Ograniczywszy je 
w prawach politycznych, Rosja może tolerować na swoim terytorium pewną liczbę 
obcokrajowców, lecz dopuszczenie do zamieszkiwania na terenie Imperium na zasa-
dzie równoprawności całych milionów nie-Rosjan to zasada bezmyślnie destrukcyjna. 
Obcoplemieńcom tym powinno udostępnić się określone terytorium i nadać prawa 
miejscowe, ale właściwe prawa imperialne, państwowe, powinny zostać surowo ogra-
niczone do czasu, gdy naturalizacja każdego obcoplemieńca nie zostanie w sposób 
dostateczny udowodniona. Genialni fałszerze – Żydzi przekonują: dajcie nam pełnię 
praw, a wrogowie Rosji staną się jej wiernymi synami. Powszechne doświadczenie 
mówi jednak o czymś innym. Pośród Żydów najmniej niebezpiecznym elementem 
są Żydzi pozbawieni praw, siedzący za granicą osiedlenia, natomiast najbardziej 
niebezpiecznym są ci, którzy, jak panowie Winawier, Hessen i in., otrzymali wszelkie 
prawa. Najbardziej niebezpieczni są niektórzy odszczepieńcy, którzy wyrzekają się 
swej wiary i sumienia, aby łatwiej wejść w społeczeństwo chrześcijańskie. Nawet 
w drugim pokoleniu (…) odszczepieńców spotkać można bezprzykładną nienawiść 
do Rosji i nieodpartą sympatię do swego „prześladowanego” plemienia. Jawne i ukryte 
poparcie wobec obcoplemiennej zachłanności charakteryzuje odszczepieństwo na 
kilka pokoleń. Dlatego właśnie Rosja musi odgrodzić się od swych, przynajmniej 
niektórych, plemion obcych, nawet za cenę rozszerzenia ich praw miejscowych118.

W deklaracji tej zaobserwować można, że rosyjska myśl prawicowa koncen-
trować się będzie na mniej eksploatowanym w poprzednich dziesięcioleciach 
temacie wpływu środowiska żydowskiego. Stanowisko Mieńszykowa – brak wiary 
w możliwość asymilacji Żydów (jak też wielu innych grup etnicznych) – okaże się 
wzorcem dla wielu myślicieli rosyjskiej prawicy. Szczególna niechęć zwróci się 
jednak nie tyle ku tym, którzy kultywują jawnie odmienne wzorce kulturowe i ak-
sjologiczne, ile ku środowisku częściowo zasymilowanemu, w którym odzywać się 
musi nieodparta fobia wobec ducha głównego narodu imperium. Rabin z pejsami 
nie stanowi zagrożenia realnego, poczciwy lud bowiem bez trudu postrzega go 
jako ciało obce, natomiast literat, publicysta czy polityk żydowskiego pochodzenia, 
kontestujący po cichu spontaniczną wiarę w obsesje i wartości rosyjskiego ludu, 
to znamię śmiertelnego nowotworu, który może zmieść podstawy imperium. Po-
dobieństwo argumentacji Mieńszykowa do późniejszej retoryki Wilhelma Stapla 
na temat elementu żydowskiego jest uderzające, szczególnie jeśli weźmie się 
pod uwagę znikome prawdopodobieństwo, że idee Wszechrosyjskiego Związku 
Narodowego były znane publicystom Koła Hamburskiego.

118  Меньшиков Михаил Осипович, Националльный союз, [w:] idem , Письма к русской 
нации, [on-line:] http://lib.rus.ec/b/101338/read#t14 (29.06.2012) (tłum. Joachim Diec).
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Gdyby jednak postawę Mieńszykowa ograniczyć do tak sformułowanego 
zestawu idei, stałby się on wyłącznie nacjonalistą etnicznym; w rzeczywistości 
jego poglądy okraszone są jeszcze innym elementem, który przebija wyraźnie 
z jego tekstu o ustroju stanowym z 1907 roku. Zdaniem przywódcy Związku, 
nieszczęściem Rosji jest rezygnacja ze stanowości, przejawiająca swój destruk-
cyjny charakter w różnych sferach życia. Upadek obyczajów i polityczny zamęt 
wynikają przede wszystkim z gruntownej transformacji życia społecznego, 
która uczyniła stanowość początku wieku XX w Rosji czymś niedorzecznym. 
Tymczasem prawdziwa wartość społeczeństwa stanowego polega na jego kor-
poracjonizmie. Receptą na uzdrowienie Rosji byłoby zatem odniesienie nie do 
przeszłości utrwalonej jeszcze w żywej pamięci, lecz do przeszłości już wypartej, 
czyli do społeczeństwa wewnętrznej solidarności grup zjednoczonych wspólnotą 
wykonywanych czynności. 

O ile zatem różnice społeczne początku wieku XX stanowiły owoc procesów 
dysfunkcyjnych, o tyle stanowość europejska dawnych wieków była wynikiem 
procesów naturalnych. Odwołanie do naturalności zacznie więc jeszcze wyraźniej 
przebijać się w retoryce rosyjskiej prawicy. Podobnie potraktowana zostanie 
przez Mieńszykowa kwestia szkolnictwa, którego ponadstanowy charakter jest 
dla niego kamieniem obrazy. Tak jak pochodzenie inteligencji raznoczyńców od 
różnych grup zawodowych spowodowało ideologiczny i polityczny zamęt w kraju, 
tak też współegzystowanie młodzieży z różnych środowisk w szkołach prowa-
dzi do utraty tożsamości i świadomości obowiązku, co w dalszej konsekwencji 
owocuje „szkołą rozpusty”, pozbawioną moralnego kręgosłupa119. Ostatecznie 
zatem Mieńszykow proponuje rodzaj korporacjonizmu, co z jednej strony trak-
tować można jako swego rodzaju retrospektywną utopię, z drugiej natomiast 
jako zapowiedź idei faszystowskich, które w środowisku rosyjskim pojawią się 
w późniejszym okresie.

Tak czy owak, krąg Wszechrosyjskiego Związku Narodowego okaże się sied-
liskiem nie tylko nacjonalizmu, ale także idei konserwatywnych, które mogą 
naród w sposób zadowalający spajać i zapobiec jego destrukcji. Ku pełni konser-
watywnego nacjonalizmu w Rosji został zatem dokonany fundamentalny krok, 
którego znaczenie w niewielkim stopniu znalazło odzwierciedlenie w literaturze 
naukowej i dyskursie ideowym.

Retorykę utrzymaną w duchu podobnym do idei Mieńszykowa spotykamy 
u innego działacza Związku i znaczącego teoretyka nacjonalizmu Pawła Iwanowi-
cza Kowaliewskiego (1849-1930), znanego psychiatry, profesora uniwersytetów 
w Charkowie i Kazaniu, a w latach 1895-1897 rektora Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Ciekawostką dotyczącą jego biografii jest fakt, że jako szef oddziału psy-
chiatrii i neurologii Szpitala Nikołajewskiego w Piotrogrodzie osobiście leczył 
Lenina. W 1924 roku otrzymał zgodę na wyjazd za granicę. Zamieszkał w Spa, 

119  Idem, Сословный строй, [w:] idem,  Письма к русской нации.
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zmarł w zapomnieniu w 1930 roku. Oprócz licznych prac z zakresu psychiatrii 
dużą popularność zyskały jego książki na temat historii Rosji i Ukrainy, utrzy-
mane w duchu nacjonalistycznym. Jego główną rozprawą polityczną jest praca 
Rosyjski nacjonalizm i narodowe wychowanie w Rosji (Русский национализм 
и национальное воспитание в России), wydana pierwotnie w Petersburgu 
w roku 1912120.

Kowaliewski roztacza koncepcję narodu interpretowanego w kategoriach 
etnicznych. W Rosji za naród we właściwym tego słowa znaczeniu należy uważać 
„ciemny lud” (простой народ), inteligencja bowiem składa się w większości z tzw. 
obcoplemieńców (инородцы)121. Zgodnie z inteligencką dziewiętnastowieczną 
tradycją w książce Kowaliewskiego mamy do czynienia z apoteozą prostego 
ludu, obdarzonego niepospolitymi zdolnościami „syntetycznymi”. Lud rosyjski 
charakteryzuje się nadzwyczajną miłością bliźniego, wstydliwością, skrytością 
i wielkodusznością. Tak jak w puszkinowskiej mowie Dostojewskiego, mamy zatem 
do czynienia z ideą swoistej „powszechności” duszy ludu rosyjskiego, zdolnego 
zrozumieć najgłębsze pragnienia całej ludzkości. Tym samym główną ideą Ro-
sjan jest ogólnoświatowe zjednoczenie, co niekoniecznie stanowi cechę innych 
narodów. Właśnie dlatego, dla powszechnego dobra, Rosjanie powinni się stać 
nacjonalistami. Nacjonalizm ratuje w tym przypadku wartości ogólnoludzkie122.

Kwestia narodów obcych w ramach imperium, w tym przede wszystkim Ży-
dów, potraktowana została przez Kowaliewskiego podobnie jak u Mieńszykowa. 
Żydzi to „wrogowie Chrystusa i całej ludzkości”. Żydostwo, jak twierdzi rosyjski 
psychiatra, nie stanowiło w żadnym wypadku elementu rdzennie rosyjskiego 
krajobrazu społecznego. Pojawiło się w Rosji po aneksji znacznej części teryto-
rium Rzeczypospolitej. Kowaliewski uważa, że kontakt imperium rosyjskiego 
z Polakami przyniósł skutki wyłącznie negatywne123. Jednym z nich jest narasta-
jąca ksenofobia, której, co ciekawe, nie pochwala, wskazując raczej, że stanowi 
naturalną konsekwencję zachowań Żydów wobec Rosjan. Żydzi uznani zostają 
również za główny motor działań rewolucyjnych, które siłą rzeczy wzbudzają 
nastroje antyżydowskie.

Pośrednio pogląd ten oznacza, że także Polacy, którzy Żydów przygarnęli, 
ponoszą odpowiedzialność za rewolucyjny zamęt i działają od dziesięcioleci 
na niekorzyść państwa rosyjskiego, jak również na niekorzyść całej wspólnoty 
słowiańskiej, szczególnie na Bałkanach124. Co zatem może brzmieć nieco para-
doksalnie, idee Mieńszykowa i Kowaliewskiego, być może w jeszcze większym 

120  Ковалевский Павел Иванович, Русский национализм и национальное воспи- 
тание в России, Книжный Мир, Москва 2006 (pierwotnie wydany w: Типография  
М. И. Акинфиева, Санкт Петербург 1912).
121  Ibidem, s. 173.
122  Ibidem, s. 174-181.
123  Ibidem, s. 99-100.
124  Ibidem, s. 99-102.
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stopniu niż koncepcja Danilewskiego, sprzyjały nadziejom Polaków na odłączenie 
się od Rosji. Kowaliewski był myślicielem w mniejszej mierze konserwatywnym 
niż Mieńszykow, niewątpliwie jednak także dążył do odtworzenia państwa, w któ-
rym etniczni Rosjanie (русские) nie doświadczali jeszcze plagi obcoplemienności, 
w tym żydostwa, a co za tym idzie plagi ksenofobii.

Działalność wymienionych publicystów i uczonych stanowiła polityczne tło 
dla powstania ugrupowań konserwatywno-nacjonalistycznych o bardziej radykal-
nym i pragmatycznym charakterze. Określa się je ogólnie mianem Czarnej Sotni, 
które stało się synonimem monarchistycznych i nacjonalistycznych tendencji 
pierwszych lat po rewolucji 1905 roku. Szczególnie istotnym impulsem dla ich 
powstania okazał się ogłoszony 17 października Najwyższy manifest o udoskona-
leniu porządku państwowego (Высочaйший Манифест oб усовершeнствовании 
госудaрственного порядка), w którym Mikołaj II zapowiadał utworzenie Dumy 
Państwowej i zapewniał podstawowe swobody obywatelskie w postaci wolności 
sumienia, słowa i zgromadzeń. Nazwa Czarnej Sotni, niepochodząca od samych 
działaczy (podobnie jak niegdyś pogardliwy przydomek słowianofilstwa), została 
jednak z czasem przez nich zaakceptowana, kojarzyła się bowiem z oddziałami 
niżowymi Kuźmy Minicza Minina, głównego, obok księcia Pożarskiego, przywódcy 
w walce z interwentami w 1612 roku.

Pierwszą z partii czarnosecińskich była Rosyjska Partia Monarchiczna (Русская 
Монархическая Партия), która od 1907 roku występowała pod nazwą Rosyjskie-
go Związku Monarchicznego (Русский Монархический Союз), a założona została 
przez Władimira Andriejewicza Gringmuta. Ów pochodzący z rodziny niemieckich 
luteranów filolog i publicysta gazety „Moskowskie Wiedomosti” stał się zajadłym 
rosyjskim tradycjonalistą i wyznawcą prawosławia. Jest autorem katechizmu 
ruchu Czarnej Sotni zatytułowanego Kierownictwo czarnosecińca-monarchisty 
(Руководство черносотенца-монархиста)125. Tekst ten utrzymany jest w wy-
jątkowo prostym stylu, co czyni go przystępnym dla przeciętnego obywatela. 

W treści tego dokumentu programowego, zawierającego 41 punktów, wyróżnić 
można kilka interesujących poglądów. Określony został m.in. katalog wrogów Rosji, 
wymienionych w następującej kolejności: konstytucjonaliści, demokraci, socjaliści, 
rewolucjoniści, anarchiści, Żydzi126. Podobnie jak w przypadku Pobiedonoscewa, 
zaskakuje fakt, że w rankingu biesów konstytucjonaliści i demokraci wyprzedzili 
rewolucjonistów i socjalistów. Konstytucja określona zostaje jako kontrakt po-
trzebny wyłącznie w państwach, w których monarcha pozostaje w konflikcie ze 
społeczeństwem. W Rosji, rzecz jasna, nie ma ona uzasadnienia ze względu na 
relację synowskiej miłości cara i ludu127. Krytyce poddana zostaje także zasada 

125  Грингмут Владимир Андреевич, Руководство черносотенца-монархиста, „Монархист” 
b.d., [on-line:] http://monarhist-spb.narod.ru/RP/Grigmunt/Grigmunt-1.htm (29.06.2012).
126  Ibidem, s. 7.
127  Ibidem, s. 8-9.
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demokracji przedstawicielskiej, utożsamianej z zawłaszczeniem władzy przez 
zwycięską partię. Argumenty Nordaua, jak w przypadku autora Zbioru moskiew-
skiego, przywdziewają w dokumencie maskę rosyjskiej idei ludowej. 

Socjaliści uznani zostali za krzewicieli utopijnej zasady obligatoryjnej rów-
ności, która zniszczyłaby motywację do pracy. Żydzi z kolei stali się wrogami ze 
względu na fakt, że w większości popierają rewolucję, między innymi poprzez 
udział w Bundzie i wsparcie finansowe działań rewolucyjnych. Ich celem jest 
osiągnięcie równouprawnienia z Rosjanami, rozpierzchnięcie się po terenie 
całego imperium i „wyciskanie zeń soków”128. 

Inną hipostazę Czarnej Sotni stanowił Związek Narodu Rosyjskiego (Союз 
русского народа), funkcjonujący w latach 1905-1917. Założony został przez 
lekarza Aleksandra Iwanowicza Dubrowina i znanego malarza Apołłona Apołło-
nowicza Majkowa. Z organizacją związana jest gazeta „Russkoje Znamia”, uważana 
za główny organ czarnosecińców. W 1908 roku doszło do rozłamu w związku. 
Władimir Mitrofanowicz Puriszkiewicz, jeden z najbardziej wpływowych dzia-
łaczy Czarnej Sotni, okazał się bardziej umiarkowanym członkiem ugrupowania, 
kiedy opowiedział się za parlamentaryzmem, podczas gdy Dubrowin stał na 
stanowisku poparcia dla monarchii absolutnej, w której Duma miałaby kompe-
tencje wyłącznie doradcze. 

Puriszkiewicz dzięki swemu ekscentrycznemu zachowaniu i udziałowi w za-
bójstwie ulubieńca dworu Grigorija Rasputina zyskał dużą popularność, która 
jednak nie przekładała się na wybitną myśl polityczną. Jego zwolennicy stworzyli 
nową organizację o nazwie Rosyjski Związek im. Michała Archanioła (Русский 
Народный Союз им. Михаила Архангела), stawiającą sobie za cel przeniesienie 
walki o Rosję konserwatywną, narodową i antysemicką do Pałacu Taurydzkiego 
(miejsca obrad Dumy). 

Sam program Związku charakteryzował się dość oczywistymi dla rosyjskiej 
prawicy założeniami. Niektóre sformułowania są jednak interesujące. Punkt piąty 
Programu stwierdza na przykład, że rosyjskie samowładztwo stworzone zostało 
przez „rozum Narodu Rosyjskiego”. Oznacza to, że dla Puriszkiewicza i jego stron-
ników legitymizacja monarchii tkwi bardziej w narodzie niż w prawach boskich. 
Z kolei punkt ósmy mówi bez ogródek o narodach obcoplemiennych w imperium, 
które stały się jego częścią albo drogą podboju, albo poprzez dobrowolne przy-
łączenie. Dla tej grupy narodów Związek nie przewidywał równouprawnienia, 
państwo rosyjskie miało bowiem reprezentować wyłącznie interesy wielkiego 
narodu rosyjskiego. Nie przewidywano jakichkolwiek ustępstw w polityce ję-
zykowej, także wobec Ukraińców (Małorusów) i Białorusinów. Powszechność 
języka rosyjskiego jako urzędowego i języka wszystkich oficjalnych sfer życia 

128  Ibidem, s. 15, 20.
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kraju miała nie ulegać żadnej wątpliwości129. Tym samym Rosyjski Związek im. 
Michała Archanioła oscylował wyraźnie ku nacjonalizmowi etnicznemu, odsu-
wając nieco w cień konserwatywne dogmaty. 

Lista wymienionych powyżej ugrupowań i postaci nie wyczerpuje ogromnego 
bogactwa różnych form antyrewolucyjnych działań, które określano mianem 
ruchu czarnosecińskiego. Odegrał on znaczącą rolę w sporach ideologicznych 
okresu pomiędzy rewolucjami. Jako ewidentny wykwit konserwatywnego na-
cjonalizmu stanowi dobry przykład transformacji postawy konserwatywnej, 
głównie monarchicznej, ku genetycznemu nacjonalizmowi. Marka ruchu była 
dobrze rozpoznawalna w różnych warstwach społeczeństwa. Michał Soska ocenia 
jego liczebność w okresie szczytowej popularności na około 2 miliony członków, 
wskazuje także, iż niektóre cechy Czarnej Sotni mogły stanowić preludium do 
rosyjskiego faszyzmu130. 

Za ostatniego wybitnego konserwatywnego nacjonalistę okresu przedrewo-
lucyjnego Edward Thaden uważa Lwa Aleksandrowicza Tichomirowa (1852- 
-1923)131 i nie jest to opinia pozbawiona sensu, tym bardziej że dawny działacz 
Woli Ludu i współorganizator zamachu na Aleksandra II, kiedy przebywał na 
emigracji, z pełną świadomością ideowych konsekwencji tego kroku poprosił 
w 1888 roku cara o łaskę i możliwość powrotu do Rosji. Prośba została w kolejnym 
roku przyjęta (po napisaniu przez Tichomirowa broszury, w której tłumaczył swe 
rozstanie z rewolucjonizmem132) i od tego wydarzenia odnotowujemy zasadni-
czy zwrot w poglądach dawnego narodnika. Tichomirow stał się monarchistą, 
łączącym w swych pismach wszystkie istotne elementy ukształtowanej na nowo 
prawicy. Znajdował się wówczas pod dużym wpływem Pobiedonoscewa, do któ-
rego odnosi się w swych pismach. Uznaje między innymi, że historia ludzkości jest 
w równym stopniu historią działania władz, jak i wolności. Podporządkowywania 
się władzy i podporządkowywania jej innych ludzi nie można uznać za tyranię. 
Mało tego, naturalnym dążeniem człowieka jest dążenie do podporządkowania się, 
poszukiwanie autorytetu133. Stąd też bierze się pochwała monarchii, doskonałej 
hierarchii, którą torpedować próbują wysiłki konstytucjonalistów i zwolenników 
demokracji przedstawicielskiej. Tichomirow dokonuje krytyki parlamentaryzmu, 
odrzucając jednocześnie charakterystyczny dla epoki Romanowów biurokratyzm. 

129  Программа и устав Русского Народного союза им. Михаила Архангела, Библиотека 
Гумер – Политология, [on-line:] http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Article/
Pr_RussNarS.php (29.06.2012).
130  Soska Michał, Za Świętą Ruś. Współczesny nacjonalizm rosyjski – zarys ideologii, Wydaw-
nictwo von Borowiecky, Warszawa 2009, s. 146-147.
131  Thaden Edward C., op. cit., s. 205.
132  Тихомиров Лев Александрович, Почему я перестал быть революционером, Вольная 
русская типография, Женева 1888.
133  Idem, Монархическая государственность, АО „Комплект”, Санкт Петербург 1992, 
s. 16, 33.
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Obie patologie życia politycznego pragnie zastąpić „czystą monarchią”, niepo-
zbawioną jednak obecności ciał doradczych, stanowiących wyraz woli narodu, 
współobecnej przy procesie ustawodawczym134.

Państwo rosyjskie, zgodnie z wyznacznikami oficjalnej ludowości hrabiego 
Uwarowa, z pewnością miało stanowić domenę samowładztwa, prawosławia 
i ludowości, ale zasadniczo, zdaniem Tichomirowa, wszystkie one stanowiły 
jedno, tak że pozostanie przy zasadzie samowładztwa całkowicie by wystar-
czyło. Tym samym nie można sobie wyobrazić państwa rosyjskiego bez domi-
nującej roli prawosławia, tak jak zresztą jakiekolwiek oddzielanie państwa od 
religii może prowadzić tylko do katastrofy. Relacje państw z religiami nie były 
wolne od błędów, lecz błędem najpoważniejszym okazało się rozejście obu sfer. 
Ustawodawca, tworząc akty prawne, nie może zapominać o uwarunkowaniach 
swych intencji: poszukując pokoju, musi brać pod uwagę zdolność obywateli do 
męstwa, z pewnością także musi odnosić się do stojącej u podłoża wszelkiego 
prawodawstwa sankcji moralnej. Ta zaś pozostaje martwa, jeśli pozbawiona jest 
podstawy religijnej135.

Społeczeństwo u Tichomirowa to „ciało narodowo-państwowe”, składające 
się z czterech elementów: zjednoczonej wspólną egzystencją nacji generującej 
ideę władzy uniwersalnej; władzy zwierzchniej stanowiącej wyraz zasady, którą 
nacja przyjmuje jako formę zjednoczenia; państwa jako zjednoczenia nacji we 
wspólnej organizacji i rządu reprezentującego system kierowania państwem, ale 
niestanowiącego jedności z samą władzą zwierzchnią ani z samym państwem136. 
W myśleniu Tichomirowa zaznacza się zatem wyraźny podział na właściwą wła-
dzę zwierzchnią, stanowiącą wyraz narodowej major premise, i ciało zarządcze. 
Jest to interesująca konstrukcja intelektualna, w której znajduje uzasadnienie 
odwieczna rosyjska postawa przywiązania do monarchii połączona z krytycy-
zmem wobec rządu, sądownictwa i biurokracji. Idea podziału władz wywodząca 
się od Locke’a i Montesquieu i zasada kontraktowości stanowią więc de facto 
dramatyczną próbę zastąpienia utraconego suwerena137.

Tichomirow nie jest jednak tylko nawróconym na samowładztwo grzeszni-
kiem. Bardzo wyraziście rozbrzmiewa w jego poglądach również nuta nacjonali-
styczna, szczególnie w dyskursie o kształcie państwa po manifeście z 17 paździer-
nika. Zdaniem skruszonego narodnika prawa obywatelskie powinny pozostawać 
w ścisłej korelacji z obowiązkami. Jak sam deklarował, jego stanowisko jest stricte 

134  I d e m , Самодержавие и народное представительство (Сообщение сделанное 
18 октября в Русском Монархическом Собрании в Москве), [w:] Русская социально-
политическая мысль ХИХ – начала ХХ века: Лев Тихомиров, под ред. Е.Н. Мощелкова, 
Университет. Книжный Дом, Москва 1999, s. 151.
135  Idem, Государственность и религия, [w:] Русская социально-политическая мысль 
ХIХ – начала ХХ века: Лев Тихомиров, s. 157-158.
136  Idem, Монархическая государственность, s. 42-43.
137  Ibidem, s. 49-59.
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monarchiczne. Obywatelami imperium powinni być więc tylko Rosjanie etniczni 
(русские). Osoby innych narodowości, które ze względu na charakter i tradycje 
historyczne nie są zdolne do podtrzymywania państwowości rosyjskiej, mogłyby 
jedynie podlegać ochronie prawnej jednostki, pozbawione zatem być powinny 
praw politycznych138.

Tak zdecydowane stanowisko wobec obcoplemieńców można tłumaczyć 
duchem triumfującej części społeczeństwa Czarnej Sotni, jednak Tichomirow, 
pomimo że wpisuje się w cele tego nurtu, wykracza poza ciasne horyzonty 
stosowanej przezeń narracji. Zdaniem badaczy ze środowiska Moskiewskiego 
Uniwersytetu Państwowego im. Łomonosowa spojrzenie monarchisty na naród 
pozostawało w ścisłej korelacji do russoizmu. Chodzi o to, że dla Tichomirowa 
władza zwierzchnia stanowi emanację ducha narodu, wynik długotrwałego do-
świadczenia zbiorowego, gdy tymczasem dla ateisty Rousseau niemożliwe było 
podporządkowanie się woli powszechnej narodu, skoro wynikała ona z wiary. 
Musiał on zatem stworzyć nowe społeczeństwo, które stanowiłoby surogat idei 
boskości139. Tichomirow staje się tym samym nacjonalistą konserwatywnym, jako 
że uznaje naród za jedyne źródło genetycznie i ewolucyjnie ukształtowanej idei 
władzy zwierzchniej. Poszczególne formy zarządzania nie mają w tym świetle 
zasadniczego znaczenia, pozostają bowiem na poziomie prakseologicznym.

Nie ulega jednak wątpliwości, że dla konserwatywnego nacjonalizmu Ti-
chomirowa władza zwierzchnia, jeśli ma pozostawać w harmonii ze swym spo-
łeczeństwem, wynika z idei narodowej. Jej charakter jest zatem nieuchronnie 
ideokratyczny, bez względu na to, z jaką ideą mielibyśmy do czynienia. Gdy 
w 1917 roku doszło wreszcie do ogólnopaństwowej i ogólnonarodowej kata-
strofy, zasada ideokracji nie została bynajmniej porzucona. Sam Tichomirow 
szczęśliwie przetrwał rewolucyjną burzę, zmarł kilka lat po przewrocie, w 1923 
roku w Sergijewskim Posadzie pod Moskwą, ale Rosja była już wówczas zupeł-
nie inna, a jedyne miejsce, jakie mogli w niej znaleźć dla siebie konserwatyści 
i nacjonaliści, to miejsce kaźni.

2.8. Eurazjatyzm jako próba nowego nacjonalizmu

Sytuacja po przewrocie październikowym zmusiła większość prawicowych 
myślicieli Rosji do emigracji. Poza krajem znaleźli się zarówno ci, którym udało 
się zbiec, jak i ci, których do wyjazdu zmuszono. Najbardziej spektakularną formą 

138  Idem, Самодержавие и народное представительство…, s. 152-153.
139  Ермашов Дмитрий Васильевич, Пролубников Андрей Викторович, Ширинянц 
Александр Андреевич, Концепция монархической государственности Л.А.Тихомирова, 
[w:] Русская социально-политическая мысль ХIХ – начала ХХ века: Лев Тихомиров, s. 45.
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„wyproszenia” niewygodnych dla bolszewików myślicieli był tzw. filozoficzny 
parowiec, czyli akcja odprawiania ich na statkach do Niemiec i na Łotwę w 1922 
roku. Wśród ludzi wyrzuconych z kraju znalazły się tak znaczące postacie, jak 
Nikołaj Bierdiajew, Siergiej Bułgakow czy Siemion Frank. Wszyscy należeli wcześ-
niej do czołowych marksistów, z czasem jednak ich poglądy przeszły gruntowną 
ewolucję. Ich przemiana ideowa przypomina historię Tichomirowa, byli jednak 
ludźmi młodszego pokolenia i dlatego udało im się odegrać większą rolę w okre-
sie międzywojennym. Spektakularnym zwieńczeniem ich apostazy był udział 
w słynnym almanachu Drogowskazy (Вехи) z 1909 roku140, w którym dokonana 
została gruntowna krytyka postaw lewicowej inteligencji. Oprócz wymienionych 
autorów znaczące teksty zamieścili tam Michaił Gerszenzon, Piotr Struwe, Alek-
sandr Izgojew i Borys Kistiakowski. Słynny zbiór dotykał jednak raczej kwestii 
zachowań elity intelektualnej kraju niż rozwiązań politycznych. Konserwatywny 
zwrot nie prowadził twórców Drogowskazów do stworzenia określonej doktry-
ny. Nieco lepiej udało się to bardzo specyficznej grupie ideologów – wyrzuceni 
z ojczyzny, stworzyli jej apologię skierowaną jednocześnie przeciwko cywilizacji, 
która ich przyjęła i uratowała przed fizyczną zagładą.

Owym szczególnym pod wieloma względami polityczno-kulturowym ruchem 
o charakterze swoiście nacjonalistycznym był eurazjatyzm. Refleksja nad nim 
wzbogaca naszą wiedzę o procesie przejścia od konserwatyzmu do idei narodo-
wej. Literatura przedmiotu jest w tym wypadku stosunkowo bogata141, dlatego 
ograniczymy się tylko do kilku uwag wiążących się z wkładem eurazjatystów 
w kształtowanie konserwatywnego nacjonalizmu. 

Grupę tworzyli zbiegli przed upiorami rewolucji intelektualiści, tacy jak 
wybitny językoznawca książę Nikołaj Trubieckoj, geograf i główny kreator geo-
politycznej strony doktryny eurazjatystów Piotr Sawicki, teolog prawosławny 
Gieorgij Fłorowski czy publicysta i jeden z dyrektorów wydawnictwa rosyjsko-
-bułgarskiego w Sofii Piotr Suwczinski, Nikołaj Aleksiejew, znany filozof i twórca 
idei „osobowości symfonicznej” Lew Karsawin, Gieorgij Fiedotow i in. Początkowo 
eurazjatyzm rozwijał się w Europie Wschodniej, głównie w Bułgarii, później jednak 
krąg intelektualistów zainteresowanych ruchem znacznie się poszerzył, a jego 
centrum przeniosło się do Paryża, zaś za duchowego przywódcę uważano Lwa 
Karsawina. Z czasem ukształtowały się różne frakcje, w tym wydający tygodnik 
„Jewrazija” odłam lewicowy, probolszewicki, którego przedstawiciele skłaniali 

140  Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции, Издательство В.М. Саблина, Москва 
1909.
141  Wśród nich warto wymienić polskie opracowania, takie jak: Bäcker Roman, Międzywo-
jenny eurazjatyzm. Od intelektualnej kontr akulturacji do totalitaryzmu?, Ibidem, Łódź 2000; 
Paradowski  Ryszard, Eurazjatyckie imperium Rosji. Studium idei, Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2001; Massaka Iwona, Eurazjatyzm. Z dziejów rosyjskiego 
misjonizmu, Funna, Wrocław 2001.
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się ku wyjazdowi do ZSRR. Losy tych, którzy się na to zdecydowali, np. Dmitrija 
Swiatopołka-Mirskiego czy Siergieja Efrona, okazały się tragiczne.

W ogólnym zarysie idee eurazjatystów można sprowadzić do kilku zasadni-
czych kwestii. Głosili oni nienowy pogląd, że Europejczycy zachowują się egoi-
stycznie i nieracjonalnie, sądząc, że ich cywilizacja stanowi wzór powszechnego 
rozwoju. Większość narodów świata, w tym Rosjanie, nie należy do cywilizacji 
europejskiej, nie powinna jednak ona z tego powodu mieć kompleksów. Fun-
damentalnym tekstem dotyczącym tego zagadnienia jest słynny esej Nikołaja 
Trubieckiego Europa a ludzkość (Европа и человечество), gdzie autor dokonuje 
dekonstrukcji pojęć szowinizmu i kosmopolityzmu. Szowinista to pozornie czło-
wiek zadufany w swym przekonaniu o wyższości własnej cywilizacji nad innymi, 
natomiast kosmopolita stara się być obywatelem świata, nie wyróżniając własnego 
podwórka i podążając ku wartościom ogólnoludzkim. W eseju Trubieckiego to 
jednak kosmopolita okazuje się szowinistą, z tym wszakże zastrzeżeniem, że 
apoteozie poddana zostaje nie jego własna kultura, lecz kultura europejska, bez-
czelnie roszcząca sobie prawo do nazywania się ogólnoludzką. Tym samym całej 
ludzkości pozostaje tylko jedna droga ocalenia wielorakiego bogactwa cywilizacji 
i sposobów życia – przeciwstawienie się prymatowi Europy. Opozycja szowinisty 
i kosmopolity zostaje zniesiona, jedyną opozycją znajdującą odzwierciedlenie 
w realnych zmaganiach cywilizacyjnych współczesności jest przeciwstawienie 
Europie Ludzkości142. W tym sensie potraktowanie pierwotnego eurazjatyzmu 
jako formy ruchu konrakulturacyjnego przez Romana Bäckera wydaje się jak 
najbardziej uzasadnione143. Jak zauważa Andrzej de Lazari, fundamentalnym 
korzeniem eurazjatyzmu jest zatem antyokcydentalizm, w aspekcie „geograficzno-
-etnicznym Rosja rozpatruje siebie jako nie-Zachód”144.

Fundamentalną ideą eurazjatyzmu jest również przekonanie, że Rosja stanowi 
odrębny świat, swoisty „Kontynent Eurazję”. Nie dzieli się ona na część azjatycką 
i europejską, ponieważ jest geograficzną jednością145. Eurazję cechuje także jed-
ność w sensie społecznym, ale rozumiana nie tyle jako tożsamość kulturowego 
matecznika, ile jako jedność narodu państwowego. Rosja w tym wypadku sta-
nowiłaby odpowiednik nie etnicznych całości małych państw europejskich, lecz 
politycznych makroorganizmów, takich jak Imperium Romanum czy państwo 
Karola Wielkiego146. Rosja-Eurazja jako cywilizacja zawdzięcza sporo tradycji 

142  Трубецкой Николай Сергеевич, Европа и человечество, [w:] Трубецкой Николай 
Сергеевич, История. Культура. Язык, Издательская Группа „Прогресс”, Москва 1995, 
s. 55-104.
143  Bäcker Roman, op. cit.
144  Lazari  Andrzej de, O mentalnościowych korzeniach eurazjatyzmu, [w:] Między Europą 
a Azją. Idea Rosji-Eurazji, pod red. Stefana Grzybowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika, Toruń 1998, s. 104.
145  Савицкий Петр Николаевич, Континент Евразия, Аграф, Москва 1997, s. 279 nn.
146  Ibidem, s. 26.
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słowiańskiej, jednak nie mniej ważne jest w jej dziejach dziedzictwo Dżyngis-
-chana, to ono ukształtowało właściwą Rosję jako eurazjatyckie mocarstwo.

Eurazjatyści, podobnie jak Tichomirow czy wcześniej Tiutczew, byli ponadto 
przekonani o konieczności ideokracji. Jej rozumienie nie było wszakże jednolite 
wśród uczestników ruchu. Większość, szczególnie we wczesnej fazie rozwoju 
tego kierunku, opowiadała się za prymatem prawosławia. Miało ono się stać 
podstawą ideologii państwa eurazjatyckiego. Cechy tej religii sprawiają, że ma 
ona siłę przyciągającą nie tylko innych chrześcijan, ale także odmienne religie, 
szczególnie islam147. Stąd też, jak zauważa Ryszard Paradowski, eurazjatyzm 
sprzeciwia się popiotrowej degradacji prawosławia, domaga się ponownego 
„uprawosławnienia życia codziennego”148. Tak czy owak, zasada ideokracji była 
jednak ważniejsza od samej treści idei, zaś odniesienie do prawosławia miało 
charakter instrumentalny – traktowano to wyznanie jako najważniejszy element 
tradycji rosyjskiej o antyzachodnim nastawieniu.

Z punktu widzenia interesującego nas tematu eurazjatyzm ma oczywiste 
odniesienie do nacjonalizmu, który jako zasada omawiany jest wprost i w sposób 
analityczny, głównie w pracach Nikołaja Trubieckiego. Rozpatruje on wartości 
nacjonalistyczne, wychodząc od koncepcji trzech przypadków nacjonalizmu fał-
szywego. Pierwszym z nich jest casus nacjonalizmu egocentrycznego, występujący 
głównie w przypadku narodów małych, walczących o przetrwanie. Racja pragma-
tyczna odgrywa w nim dominującą rolę, świadomość specyfiki własnej kultury 
zostaje odsunięta w cień, może nawet zostać złożona w ofierze niepodległości 
politycznej jako ultima ratio. Inną formą nieautentycznego nacjonalizmu jest 
wojujący szowinizm, który z natury rzeczy nie może być obiektywny. Społeczność 
pogrążająca się w szowinizmie nie potrafi zrozumieć, na czym polega specyficzna 
rola konkretnych narodów, w tym własnego, na cywilizacyjnej mapie świata. 
Wreszcie trzeci rodzaj fałszywego nacjonalizmu to kulturowy konserwatyzm, 
który petryfikuje wartości i formy życia, niesatysfakcjonujące już narodowej psy-
chiki. Ignorowana jest wówczas żywa więź kultury ze sferą mentalną, stanowiąca 
wszak warunek realnego zaistnienia wartości w społeczeństwie.

Wnioski wyciągnięte z tej listy przez Trubieckiego wydają się częściowo 
oczywiste, częściowo jednak zaskakują, zdaniem lingwisty bowiem pierwszy typ 
prowadzi do utraty narodowego oblicza, drugi do utraty czystości rasy, a trzeci 
do zastoju149. Wątpliwości w tym wywodzie budzi kwestia utraty czystości rasy, 
niemająca tutaj rasistowskiego rodowodu. Chodzi raczej o problem zdrowia 
psychicznego, czujnej świadomości. Taka interpretacja wydaje się uzasadniona 
w świetle koncepcji nacjonalizmu autentycznego. Wynika on przede wszystkim 

147  Ibidem, s. 24 nn.
148  Paradowski  Ryszard, op. cit., s. 61.
149  Трубецкой Николай Сергеевич, Об истинном и ложном национализме, [w:] idem , 
История. Культура. Язык, s. 114-123.

Diec.indb   170 2018-08-15   16:59:30



1712.8. Eurazjatyzm jako próba nowego nacjonalizmu

z głębokiego przemyślenia wartości własnej kultury, polega na poznaniu samego 
siebie, które to powinno mieć prymat nad walką o polityczne interesy150. W kwe-
stii tej teoretyk eurazjatyzmu niewątpliwie zarówno podąża za rosyjską tradycją 
intelektualną, jak i od niej odbiega. Zbliża się do nacjonalizmu słowianofilów, 
którzy cele stricte polityczne odsuwali na dalszy plan, ale oddala od panslawizmu 
z jego polityczną niezawisłością stanowiącą conditio sine qua non zaistnienia 
cywilizacji typu kulturowo-historycznego.

Większość eurazjatystów, z Trubieckim na czele, pozytywnie odnosiła się do 
dziedzictwa przeszłości. Nie bez powodu jednak mamy u Trubeckiego do czynienia 
z obawą przed bezrefleksyjnym konserwatyzmem, petryfikującym formy życia 
społecznego, które nie odpowiadają już narodowej mentalności, znajdującej się 
wszak w procesie permanentnego rozwoju. Jak wiadomo, przestrzegał już przed 
tym lider poczwiennictwa Apołłon Grigorjew. 

Problem przywiązania do tradycyjnych form, zdolnych zabić samą tradycję, 
stanowił zatem punkt zainteresowania wielu rosyjskich myślicieli w przeszło-
ści. Czy oznacza to, że eurazjatyzm zmierzał raczej ku nacjonalizmowi progre-
sywistycznemu? Wniosek taki byłby z pewnością przedwczesny i całkowicie 
nieuzasadniony. Większość eurazjatystów charakteryzowała się zdecydowanie 
konserwatywnym spojrzeniem na sposób ukształtowania życia społecznego 
w przyszłej Rosji. Po pierwsze bowiem, przypomnijmy, dążyła do odrzucenia 
fasadowości prawosławia i do nadania mu siły ideowego oddziaływania na 
życie codzienne przy uwzględnieniu praw narodów innowierczych. Po drugie, 
dążenie do odkrycia rzeczywistych podstaw kulturowych narodu jako bazy życia 
społecznego ma również konserwatywny wydźwięk. Nazwanie eurazjatyzmu 
jedną z emanacji konserwatywnego nacjonalizmu byłoby jednak nadużyciem, 
ponieważ w praktyce kierunek ten proponował takie rozwiązania polityczne, 
które przede wszystkim prowadzić miały do dominacji „dobra wspólnego”, a za-
tem upolitycznienia gospodarki i życia społecznego.

Nacjonalizm eurazjatystów miał ponadto jeszcze inny aspekt, wynikający 
ze specyfiki Eurazji jako imperium magnum. Trubieckoj nawołuje bowiem do 
wytworzenia specyficznej formy makronacjonalizmu, odwołującej się do geogra-
ficznego kształtu bolszewickiego imperium: „(…) narodowym substratem tego 
państwa, które zwie się ZSRR, może być tylko cała wspólnota narodów, zamiesz-
kujących to państwo, rozpatrywana jako szczególna wieloetniczna nacja i jako 
taka charakteryzująca się swym nacjonalizmem. Nację tę nazywamy eurazjatycką, 
jej terytorium – Eurazją, jej nacjonalizm – eurazjatyzmem”151. Takie stanowisko 
prowadzi wprost do uzasadnienia lustrzanego odbicia tej koncepcji w postaci 

150  Ibidem, s. 123-125.
151  Idem, Общеевразийский национализм, [w:] idem , История. Культура. Язык, s. 427 
(tłum. Joachim Diec).
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patriotyzmu „człowieka radzieckiego”. Homo eurasiaticus stanowił jedynie jego 
opozycyjny, emigracyjny korelat. 

Eurazjatystyczna ideologia znalazła, co może wydawać się zaskakujące, kon-
tynuację w ZSRR dzięki pracom znanego etnologa Lwa Gumilowa (1912-1992), 
syna poetów akmeistów Anny Achmatowej i Nikołaja Gumilowa. W młodości miał 
on możliwość zapoznania się z pracami i ideami Piotra Sawickiego, uważanego 
za duchowego lidera eurazjatyzmu międzywojennego, jednak jego koncepcja 
przybrała specyficzny, jeszcze bardziej paranaukowy charakter. W swych tekstach 
posługiwał się pojęciem etnosu, który był żywiołem raczej naturalnym niż kultu-
rowym. Etnos rodzi się w procesie etnogenezy pod wpływem energii pasjonar-
ności, która napływa w związku ze zjawiskami zachodzącymi we wszechświecie. 
Pasjonarność przejawiająca się w działaniach wykraczających poza zapewnienie 
biologicznego przetrwania prowadzi każdy etnos do rozwoju. Uzyskuje on świa-
domość swej odrębności od innych, a następnie przechodzi przez kolejne eta-
py – od zrywu poprzez fazę szczytową (akmatyczną) po załamanie, wsteczność, 
pogrążenie się we wspomnieniach i ostateczny rozkład. Rosjanie współcześni 
powinni być uważani za przedstawicieli etnosu eurazjatyckiego, który powstał na 
bazie dawno upadłej społeczności słowiańskiej Rusi. Stary etnos zastąpił nowy, 
wyrosły z innego impulsu pasjonarnego, jego materiałem ludzkim były plemiona 
nie tylko słowiańskie, ale także uralo-ałtajskie. Przyszłość tego etnosu rysuje się 
optymistycznie ze względu na niewyczerpaną energię pasjonarności152.

Istotnym tematem etnologii Gumilowa są destruktywne czynniki w etnoge-
nezie. Sądzi on, że ze względu na niekorzystne konstelacje energetyczne może 
dojść do powstania antysystemu etnicznego, rodzaju antymaterii etnicznej, 
która cechuje się negatywnym postrzeganiem świata. Co więcej, możliwe jest 
też łączenie niekompatybilnych etnosów w jednej niszy ekologicznej, w zjawisku 
tzw. chimery. Jej przykładem była Chazaria, gdzie doszło do współegzystencji 
w jednym państwie narodu o tureckim pochodzeniu i elementu żydowskiego. 
W ten sposób powstała chimera, negatywnie oddziałująca na narody sąsiednie. 
Likwidacja państwa chazarskiego przez kniazia Swiatosława Igoriewicza była 
zbawiennym sposobem na powstrzymanie etnicznej destrukcji153. W ten sposób 
Gumilow daje wyraz naukowo uzasadnionemu antysemityzmowi. 

Teoria etnogenezy zyskała na popularności po 1991 roku w Rosji i stała 
się jedną z najważniejszych treści podręczników kulturologii. Zapewniła ona 
jednocześnie podstawy powstania najnowszej wersji eurazjatyzmu, charaktery-
stycznej pierwszych dekad istnienia Federacji Rosyjskiej i cechującej się większą 
wyrazistością. 

152  Poglądy te stanowią główną oś tematyczną książki o przemianie etnicznej na terenie 
północno-wschodniej Europy, tłum. polskie: Gumilow Lew, Od Rusi do Rosji, PIW, Warszawa 
1996, s. 15 nn.
153  Koncepcja przedstawiona głównie w pracy: Гумилев Лев Николаевич, Этногенез 
и биосфера земли, Издательство ЛГУ, Ленинград 1989, s. 477 nn.
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2.9. Rosyjski faszyzm wobec konserwatywnego nacjonalizmu

Jeszcze wyższy stopień radykalizmu w rosyjskim nacjonalizmie należy jed-
nak przypisać doktrynom faszystowskim, które powstawały dość obficie na 
przestrzeni okresu międzywojennego w środowisku emigranckim. Odegrały 
w nim rolę raczej drugoplanową, jednak kilka uwag na ten temat może wnieść 
pewien wkład do refleksji nad rozwojem konserwatywnego nacjonalizmu w Rosji. 
Zjawisko faszyzmu rosyjskiego sięga roku 1924, kiedy to w Zagrzebiu powstała 
Narodowa Organizacja Rosyjskich Faszystów (Национальная Организация 
Русских Фашистов, NORF)154. Program NORF z 1927 roku miał oczywiste związki 
z doktryną faszyzmu włoskiego, zakładał jednak przede wszystkim walkę z re-
żimem bolszewickim w celu rekonstrukcji dawnego kształtu politycznego Rosji. 
Organizacja ta okazała się nietrwała, ale niemal w tym samym czasie, pod koniec 
roku 1926, kubański Kozak Prokopij Stiepanowicz Kowgan powołuje w chińskim 
Harbinie organizację Robotniczo-Chłopska Opozycja Kozacka lub Rosyjscy Faszyści 
(Рабоче-крестьянская казачья оппозиция или Русские Фашисты). Kowgan 
jest autorem dwu tekstów programowych: to niemal całkowicie niedostępne Ży-
dostwo i satanizm (Еврейство и сатанизм) oraz monumentalne, czterotomowe 
Notatki nieuka (Записки неуча), które w prosty i wyrazisty sposób przedstawiają 
skrajnie antysemicką interpretację procesów historyczno-politycznych155. Jest 
to po ruchu czarnosecińskim i innych przejawach nacjonalizmu okresu wiel-
kich turbulencji (w tym wydarzeń związanych z procesem Menahema Bejlisa, 
oskarżonego w Kijowie o mord rytualny na chrześcijańskim chłopcu Andrieju 
Juszczinskim) kolejny przejaw wyczulenia na problem obecności Żydów w Ro-
sji. W pismach Kowgana krytyka środowiska żydowskiego wzmocniona jednak 
została o doświadczenie udziału Żydów w ateistycznym, destrukcyjnym wobec 
chrześcijańskiej tradycji ruchu komunistycznym.

Środowisko kozackie przez długi czas poważnie wpłynęło na późniejszy 
rozwój organizacji o faszystowskiej orientacji w Harbinie. Przy Wydziale Prawa 
tamtejszego uniwersytetu utworzono Rosyjskie Towarzystwo Studenckie (Русское 
Студенческое Общество), w którym doszło do powstania konspiracyjnego 
koła, a z niego w roku 1925 wyemanowała Rosyjska Organizacja Faszystowska 
(Русская Фашистская Организация, RFO). Z kolei w roku 1931 powołano 
w Harbinie Rosyjską Partię Faszystowską (Российская Фашистская Партия, 
RFP). Jej sekretarzem generalnym został Konstantin Rodzajewski (1907-1946), 

154  Zob. Политическая история русской эмиграции, 1920-1940 гг. Документы и материалы, 
под. ред. А.Ф. Киселева, rozdz. 5: Мы не красные, мы ние белые (эмигрантский фашизм), 
[on-line:] http://www.rus-sky.com/history/library/emigration/emigration2.htm (27.02.2012).
155  Ковган Прокопий Степанович, Еврейство и сатанизм, Вольное казачество, Харбин 
1927; idem , Записки неуча, Вольное казачество, Харбин 1927-1931.
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wywodzący się, podobnie jak większość członków RFO, ze środowiska harbiń-
skich studentów prawa. 

Innym ugrupowaniem starszego etapu faszyzmu rosyjskiego była kierowana 
przez Anastasija Wonsiackiego156 Wszechrosyjska Organizacja Faszystowska 
(Всероссийская Фашистская Организация, WFO), założona 10 maja 1933 
roku w Thompson, w stanie Connecticut. Była ona mniej liczna niż RFO, jednak 
jej siłę oddziaływania wzmacniały posiadane znacznie poważniejsze środki fi-
nansowe. W 1934 roku doszło do połączenia obu ugrupowań we Wszechrosyjską 
Partię Faszystowską (Всероссийская Фашистская Партия). Pod koniec roku 
obie frakcje rozeszły się po krótkim mariażu, aby ponownie się zjednoczyć na 
przełomie lat 1940/1941. 

Środowisko harbińskie i amerykańskie różniły się dość znacznie pod wzglę-
dem ideologicznym. RFP, pomimo pochodzenia studenckiego, odwoływała się 
w znacznym stopniu do tradycji kozactwa, które organizacji amerykańskiej były 
obce. Oznaczało to, że o ile Wonsiacki, wzorem Doktryny faszyzmu Mussoliniego, 
zmierzał przede wszystkim do absolutyzacji laickiego państwa, o tyle Rodzajew-
ski podkreślał znaczenie tradycji prawosławnej skrajnej prawicy i, co nie mniej 
istotne, zdecydowany antysemityzm, obcy ideom WFO. W ewentualnym dialogu 
z konserwatywnym nacjonalizmem pozostaje zatem przede wszystkim ideologia 
środowiska harbińskiego.

Rodzajewski współpracował jako szef Wszechrosyjskiej Partii Faszystowskiej 
z japońskimi władzami okupacyjnymi, prowadząc zresztą działania dywersyjne 
przeciwko wojskom ZSRR. Po wkroczeniu radzieckich wojsk do Mandżurii, pozo-
stawiwszy rodzinę w Harbinie, dobrowolnie oddał się w ręce władz. W sierpniu 
1946 roku po procesie został skazany na karę śmierci i rozstrzelany. 

Założenia doktryny faszyzmu harbińskiego zawiera w większości napisa-
ny przez jego przywódcę Testament rosyjskiego faszysty (Завещание русского 
фашиста). Ów eklektyczny tekst składa się z kilku części, w których Rodzajewski 
rozważa między innymi zagadnienia historii powszechnej, w tym groźbę powsta-
nia „ogólnoświatowego państwa żydowskiego”. Ważnymi tekstami stanowiącymi 
udokumentowanie idei faszyzmu harbińskiego są także Abecadło faszyzmu (Азбука 
фашизма) oraz Program WRP. 

Naród rozumiany jest przez partię Rodzajewskiego jako duchowa jedność 
wszystkich Rosjan (русские люди) na podstawie świadomości wspólnoty losów 
historycznych, wspólnej kultury narodowej, tradycji etc. W konsekwencji oznacza 
to, że do narodu rosyjskiego Rodzajewski zalicza oprócz wschodniosłowiańskich 
narodów dawnego imperium także inne, mniejsze nacje, tradycyjnie wpisujące się 
w całokształt historycznego państwa. Poczucie historycznej wspólnoty pozwoli im 

156  W niektórych źródłach jego nazwisko występuje w formie: Wosniacki. 
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wspólnie przeciwstawić się wewnętrznemu rozkładowi, naciskom zewnętrznym 
oraz wpływom żydomasońskim157.

Ponieważ, zdaniem faszystów, najważniejszym celem komunistycznych władz 
jest unicestwienie narodu rosyjskiego, jego wewnętrzne rozbicie i nastawienie 
przeciwko sobie nawzajem poszczególnych nacji, głównym zadaniem faszystów 
po obaleniu reżimu stałaby się ogólnoświatowa propaganda na rzecz jedności 
wszystkich narodów Rosji158.

Państwo rosyjskich faszystów, wbrew pozorom, nie dążyłoby, jak organiza-
cje czarnosecińskie czy Wszechrosyjski Związek Narodowy Mieńszykowa, do 
całkowitego zdominowania sfery politycznej przez etnicznych Rosjan. Przeciw-
nie, gwarantowałoby nierosyjskim narodom daleko idącą autonomię, głównie 
w zakresie polityki kulturalnej, pod warunkiem jej niesprzeczności z interesami 
ogólnopaństwowymi. Tym samym proponowana koncepcja państwa ma charakter 
typowo federalistyczny, bardzo odległy od faszystowskiego unitaryzmu znanego 
z Włoch, a tym bardziej z nazistowskich Niemiec czy frankistowskiej Hiszpanii. 

Wspomniane rozwiązania problemu mniejszości nie zmieniają jednak faktu, 
że stosunek Rodzajewskiego do kwestii żydowskiej był dość jednoznaczny. Żydom 
odmawiano współuczestnictwa w tworzeniu narodu rosyjskiego, a tym samym 
jakiejkolwiek terytorialnej autonomii, przede wszystkim ze względu na ekstery-
torialność diaspory. W opinii przywódcy WFP, tylko narody wchodzące w skład 
Rosji wraz z macierzystym terytorium mogą tworzyć jej właściwy naród. Żydzi 
traktowani są ponadto jako główni sprawcy nieszczęść Rosji, zatem mogliby być 
tolerowani co najwyżej jako niepożądani goście159. 

Proponowany przez partię Rodzajewskiego ustrój państwa przypomina 
nieco idee eurazjatystyczne przez swój korporacjonizm o strukturze piramidal-
nej, obejmującej związki narodowe, korporacje gospodarcze i rady narodowe. 
Zasadniczo możemy odczytać z tekstu Rodzajewskiego intencję bazowania na 
już istniejących związkach zawodowych i radach, zreformowanych w procesie 
narodowej rewolucji160. Najbardziej wyraziście korporacjonizm rosyjskich fa-
szystów wyeksplikowany został w idei związków narodowych. Rozumiano je 
jako stowarzyszenia powstałe na zasadzie wspólnoty interesów zawodowych. 
Podstawowym kryterium stowarzyszania miały się stać profesja, a w dalszej 
kolejności charakter wykonywanej produkcji. W ten sposób osoby reprezentu-
jące ten sam zawód, lecz pracujące w różnych przedsiębiorstwach tworzyłyby 
związek narodowy, a pracownicy różnych zawodów z tego samego przedsiębior-

157  Родзаевский Константин Владимирович, Азбука фашизма, [w:] idem , Завещание 
русского фашиста, ООО ФЭРИ-В, Москва 2001, s. 426.
158  Ibidem, s. 427. 
159  Ibidem.
160  Ibidem, s. 432.
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stwa – korporację161. Postulat ten, dość naiwnie biorący pod uwagę wykorzystanie 
struktur powstałych w wyniku komunistycznej transformacji kraju, odpowiada 
obecnej w wielu dawniejszych pismach rosyjskich nacjonalistów idei reprezen-
tacji we władzy nie poprzez partie, ale przez przedstawicielstwa poszczególnych 
środowisk zawodowych.

Nacjonalizm typu faszystowskiego leżał także w kręgu zainteresowania śro-
dowisk młodzieżowych, czego świadectwem było powstanie Związku Rosyjskiej 
Młodzieży Narodowej (Союз Русской Национальной Молодежи), założonego 
w Belgradzie w roku 1930. Po roku został on przetransformowany w Narodowy 
Związek Nowego Pokolenia (Национальный Союз Нового Поколения), a w 1936 
roku w Narodowy Związek Pracy Nowego Pokolenia (Национально-Трудовой 
Союз Нового Поколения). Celem związku było wzniecenie powstania wewnątrz 
Rosji, porzucono bowiem nadzieję na zewnętrzną interwencję. Twórcy programu 
sądzili, że po zwycięstwie powstania możliwe będzie zbudowanie społeczeństwa 
narodowej solidarności, co sprowadzało tę wizję do kolejnej wersji korporacjo-
nizmu o zabarwieniu narodowosocjalistycznym. Taka klasyfikacja wydaje się 
o tyle trafna, że NTS odżegnywał się zarówno od zachodniego demoliberalizmu, 
jak i od rządów bolszewickich. Część działaczy współpracowała z niemieckimi 
nazistami, wydając w okresie Trzeciej Rzeszy pismo „Nowoje Słowo”. Ta część 
związku pozostawała najbardziej odległa od tendencji tradycjonalistycznych. 

Znacznie bardziej tendencje nacjonalistyczne zaznaczały się w innym emigra-
cyjnym piśmie o narodowo-konserwatywnym obliczu i nazwie „Russkij Kołokoł”. 
Wychodziło ono w Berlinie w latach 1927-1930 w bardzo ograniczonym nakładzie; 
łącznie ukazało się 10 zeszytów. Mimo skromnej postaci wydawniczej pismo 
okazało się wpływowe w kręgu prawicowej młodzieży, głównie wśród działaczy 
NTS, a jego merytoryczna zawartość wzbudza życzliwe zainteresowanie po dziś 
dzień. Dorobek jego głównego redaktora okazał się bowiem zjawiskiem nieprze-
mijającym, istotnym także dla teoretyków nacjonalizmu późniejszych pokoleń.

2.10. Dzieło Iwana Iljina

Redaktorem „Russkiego Kołokołu” był Iwan Aleksandrowicz Iljin (1883- 
-1954), postać przez długi czas całkowicie nieznana nie tylko swym rodakom. 
Z wykształcenia był prawnikiem, pochodzącym ze słynnej szkoły liberalnej Pawła 
Nowgorodcewa. Już w 1910 roku rozpoczął wykłady na moskiewskim uniwer-
sytecie, pod wpływem swego mistrza aktywnie zajmował się filozofią, głównie 
heglizmem, a także psychologią, był zresztą członkiem Moskiewskiego Towarzy-
stwa Psychologicznego. Wojna 1914 roku stanowi dla niego pierwszą okazję do 

161  Ibidem.
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obserwacji wybuchu nastrojów patriotycznych. Po przewrocie październikowym 
1917 roku Iljin za związki z ruchem białogwardyjskim był sześciokrotnie areszto-
wany, a w 1922 roku skazany na banicję i wysłany na parowcu „Oberbürgermeister 
Haken” do Szczecina, dokąd popłynął wraz Nikołajem Bierdiajewem i Siemionem 
Frankiem. Na emigracji kontynuował swą działalność naukową, osiadłszy w Ber-
linie, a następnie w Szwajcarii. Do najważniejszych prac Iwana Iljina należą m.in. 
Religijny sens filozofii (Религиозный смысл философии), O przeciwstawianiu się 
złu siłą (О сопротивлении злу силою), Droga odnowy duchowej (Путь духовного 
обновления), Podstawy sztuki (Основы художества), O doskonałości w sztuce 
(О совершенном в искусстве), broszury Jad bolszewizmu (Яд большевизма), 
Trzy mowy o Rosji (О России Три речи), Kryzys bezbożności (Кризис безбожия), 
Podstawy chrześcijańskiej kultury (Основы христианской культуры), Twórcza 
idea naszej przyszłości (Творческая идея нашего будущего), Podstawy walki 
o narodową Rosję (Oсновы борьбы за национальную Россию). Ideę wydania dzieł 
wszystkich Iljina podjęto już na początku lat dziewięćdziesiątych, co zaowocowało 
ukazaniem się dwudziestu tomów głównych i szesnastu suplementów. Wydawcą 
tomów było wydawnictwo Russkaja Kniga, a najnowsze suplementy ukazały się 
nakładem Prawosławnego Humanistycznego Uniwersytetu Swiatotichonowskiego 
(Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет). Wszystkie 
fundamentalne teksty myśliciela dostępne są także w Internecie. 

Najważniejszymi tematami emigracyjnej twórczości Iwana Iljina stały się ro-
syjskie odrodzenie narodowe i problem sensu nacjonalizmu. W rozważaniach tych 
istotne znaczenie ma kontekst „sowieckości”, który wyznaczał bieg życia Rosjan 
w tamtym okresie. Iljin zdawał sobie sprawę, że nie sposób uciec od zagadnienia 
„człowieka radzieckiego”, a tym samym od „radzieckiego patriotyzmu”. Geneza 
niejednej doktryny o charakterze nacjonalistycznym polega nie tyle na traumie 
zetknięcia z ideologią o przeciwstawnych wartościach ani nawet na trudnym do 
przyjęcia jej politycznym zwycięstwie, ile na przeczuciu i doświadczeniu zmiany 
tożsamości. Dla fizycznych i wewnętrznych emigrantów problemem była nie tyle 
komunistyczna retoryka, ile fakt realnego powstawania „społeczeństwa radzie-
ckiego”, czego skutki odczuwane są do tej pory. Wydaje się, że trzeźwa świadomość 
takiego procesu stała u podstaw fenomenu nacjonalizmu Iljina.

Myśliciel dokonuje zatem gruntownej krytyki pojęcia „radzieckiego patrio-
tyzmu” jako konceptualnego nonsensu. Patriotyzm stanowi przywiązanie do 
określonej wspólnoty, natomiast „sowieckość” odnosi się do typu systemu poli-
tycznego. Nie można wszak mówić o patriotach monarchii czy patriotach republiki. 
Patriota radziecki oddany jest władzy, formie państwa, nie zaś wspólnocie i jej 
duchowemu dziedzictwu. Tym samym wyznaje, że nie jest patriotą Rosji, lecz 
międzynarodowej partii, dla której Rosja nie jest celem i podmiotem działań, 
lecz tylko bazą wypadową dla światowej rewolucji162.

162  Ильин Иван Александрович, Советский Союз – не Россия. (Памятные тезисы). 1947 г. , 
s. 3 nn., [on-line:] http://imwerden.de/pdf/ilijn_sov_sojuz_ne_rossiya_1947.pdf (29.07.2012).
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Tym samym pojawiła się w rozumowaniu Iljina potrzeba zdefiniowania praw-
dziwego patriotyzmu i prawdziwego nacjonalizmu rozumianego jako postawa 
konstruktywna. Otrzymujemy zatem jego gruntowne uzasadnienie: to działanie 
na rzecz Rosji jako zjawiska niepowtarzalnego, jedynego w swoim rodzaju Daru 
Bożego. Owa religijna sankcja nakłada na Rosjan obowiązek wiary w Rosję. Wiara 
ta niekoniecznie jednak wyklucza intelektualną konceptualizację tej postawy, jak 
sugeruje Fiodor Tiutczew. Intelekt wiele może powiedzieć o Rosji, ale nie zwalnia 
to jej dziedziców od wiary w samoistność Rosji, od postrzegania jej w perspek-
tywie boskiej. Dusza Rosji jest bowiem zakorzeniona w Bogu, a jej historia to 
„wzrastanie z tych korzeni”163.
1. Rosja, na wzór zarówno tradycji schellingiańskiej, jak też słowianofilskiej 

i panslawistycznej, traktowana jest ponadto przez Iljina jak żywy organizm. To 
organiczna koncepcja narodu pozwala na rozwinięcie właściwego nacjonali-
zmu, jakim jest przywiązanie do ojczyzny jako jedności przyrody i ducha. Iljin 
nie odkrywa w tym przypadku niczego nowego, już bowiem tradycja romanty-
ków, w tym rosyjskich lubomudrów, korzystała ze schematu Schellinga, wedle 
którego pierwotna jedność Absolutu rozpada się na aspekt świadomy – jaźń 
i nieświadomą, ale nie mniej uduchowioną przyrodę. Aspekt organiczności 
Rosji ujmuje Iljin w sześciu fundamentalnych tezach: Jedność Rosji została 
jej narzucona przez czynnik geograficzny, głównie poprzez rozległe, nizinne 
terytorium otwarte na inwazje. W ten sposób przez wieki kształtowało się 
społeczeństwo zmuszone do obrony. 

2. Konieczność kontroli rozległego terytorium skłaniała do rozszerzenia tej 
kontroli na ujścia rzek, a przez to do zdobywania dostępu do mórz. Próba 
zamykania Rosji w jej mateczniku musiała zakończyć się konfliktem.

3. Obrona narodowości oznaczała obronę wiary jako wyjątkowego skarbu na 
religijnej mapie świata. Prawosławie oddziałuje na wszelkie społeczności 
w sposób wyjątkowy, pomimo że nigdy nie uciekało się do nawracania drogą 
przemocy. 

4. Duchowy obraz Rosji stworzył specyficzny język, literaturę i sztukę. Stały się 
one medium porozumienia na całym obszarze Europy Wschodniej, nawet po 
odpadnięciu od Rosji terytoriów zachodnich. 

5. Rosja stanowi jednolity obszar gospodarczy, jej poszczególne części łączą się 
w procesie nie tylko gospodarczej wymiany, ale też wręcz współzależności. 

6. Antropologiczny skład ludności rosyjskiego terytorium jest bardzo jednolity. 
Różnice w kształcie czaszki i innych cechach fizycznych są bardzo nieznacz-
ne w porównaniu z niektórymi krajami europejskimi. Pierwotnie słowiań-

163  Idem, О русском национализме. Сборник статей, Российский Фонд Kультуры, 
Москва 2007, s. 14 nn.
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ski naród dokonał bardzo udanej syntezy poprzez wielowiekowy proces 
genetyczny164.
Większość argumentów Iljina posiada merytoryczne uzasadnienie, jednak 

niektóre trącą swoistą życzeniowością, nieobcą także myśleniu eurazjatystów. 
Dość oczywistą naiwnością charakteryzuje się argument o szczególnie atrakcyjnej 
sile języka rosyjskiego, który swoją pozycję zawdzięcza wszak polityce imperial-
nej. Administracyjne działania mocarstw często prowadzą do pragmatycznej 
kontynuacji tradycji językowej, czego przykładem mogą być współczesne Indie 
czy obszar południowej Afryki. Z kolei argument o zbieżnościach anatomicznych 
zdaje się przeczyć oczywistemu faktowi znacznego zróżnicowania antropologicz-
nego terenów rosyjskich, szczególnie na obszarze Syberii i Dalekiego Wschodu.

Nowatorstwo Iljina nie polega jednak głównie na wykazywaniu wyjątkowo-
ści i odmienności etnosu rosyjskiego na tle reszty świata, szczególnie Zachodu. 
Tym, co z punktu widzenia badań nad nacjonalizmem wydaje się w omawianym 
przypadku najbardziej interesujące, jest wskazanie słabych stron ideologii, błą-
dzenia jej zwolenników. Iljin twierdzi zatem, że nacjonalizm chorobliwy objawiać 
się może w przynajmniej dwu charakterystycznych formach. Pierwszą formą 
zafałszowania istoty nacjonalizmu jest przywiązanie do niewłaściwego aspektu 
nacji, głównie do jej strony stricte zewnętrznej. Emocje i wola nacjonalisty sku-
piają się wówczas na sukcesie powierzchownym, wyrażającym się w jednym 
z trzech obszarów życia narodów, i rodzi ideologie quasi-nacjonalistyczne, takie 
jak: redukcjonizm gospodarczy, czyli nacjonalistyczny ekonomizm, w którym 
argumenty nacjonalisty niezauważenie stają się narzędziem do realizacji celów 
komercyjnych; etatyzm, w którym głównym punktem zainteresowania staje się 
sprawność państwa, i imperializm, skierowujący uwagę ku możliwościom pod-
bojów, głównie militarnych. W każdym z wymienionych przypadków nacjonalizm 
odrywa się od właściwego przedmiotu, którym jest sens i cel życia narodu, jego 
duchowa specyfika. Staje się ofiarą obnażonych instynktów w postaci chciwości, 
pychy i okrucieństwa. Zdaniem Iljina, Rosjanie pozostawali hermetyczni na tego 
rodzaju pokusy przede wszystkim dzięki instynktowi religijnemu, po drugie zaś 
dzięki charakterowi samego prawosławia, które zrodziło ideę świętej Rusi165.

Drugą postacią nacjonalizmu zdegenerowanego jest w przekonaniu Iljina 
zastąpienie drogi ku własnej skarbnicy duchowej postawą niechęci i pogardy 
wobec wszelkiej cudzoziemszczyzny. Nacjonalizm innych narodów nie ma więc 
w oczach błądzących ideologów żadnego usprawiedliwienia. Taka forma funda-
mentalizmu wydaje się świadectwem pewnego ubóstwa intelektualnego, nie opiera 
się bowiem na żadnej sensownej logice – piękno barwy możliwe jest przecież do 
docenienia wyłącznie w kontekście innych kolorów. Postawa nacjonalistów tego 
typu wynika w dużej mierze z braku uduchowienia instynktu narodowego, co 

164  Ibidem, s. 20 nn.
165  Ibidem, s. 37-38.
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wiąże się z prymitywnym ekskluzywizmem, samozadowoleniem narodowym, 
żądzą władzy, wąskością horyzontów czy brakiem poczucia humoru. Również na 
tego rodzaju zwichrzenie Rosjanie wydawali się stosunkowo odporni, głównie 
z powodu prostodusznej skromności i ludowego humoru, z powodu wielokulturo-
wości imperium i dzieła Piotra Wielkiego, który nauczył Rosjan samokrytycyzmu 
i umiejętności uczenia się od innych narodów. Dzięki piotrowemu dziedzictwu 
Rosjanie nabrali szacunku dla wrogów166. 

Iljin wskazuje, że historyczna edu-
kacja narodu rosyjskiego doprowadziła 
go do świadomości, że konieczne jest 
dokonanie fundamentalnych rozróżnień. 
Jedno z nich dotyczy Kościoła i religijno-
ści, które nie są tożsame. Prawosławiu 
obcy jest bowiem religijny totalitaryzm. 
Inna istotna granica przebiega pomiędzy 
Kościołem a narodem, pomimo tego, że 
Kościół nabiera pewnych cech naro-
dowych167. Historia Rosji wskazuje, że 
niestosowanie się do tej zasady dystan-
su i uczenia się od świata prowadziło 
do zastoju i fałszywej formy nacjonali-
zmu. Duchowa inercja narodu stała się 
groźna168. 

Groźba bierności poddana została 
krytyce przez Iljina także w zupełnie 
innym kontekście, a mianowicie w od-
niesieniu do postawy wobec zła. Prob-
lematykę tę porusza w słynnym dziele 

O sprzeciwianiu się złu siłą, gdzie znajdujemy polemikę z powierzchowną inter-
pretacją chrześcijańskiej zasady niesprzeciwiania się złu na drodze przemocy169. 
Katarzyna Krasucka ujmuje ten pogląd w kontekście dialogu z rosyjskim dyskur-
sem ideologicznym: „Filozofowie rosyjscy, a wśród nich Iljin, przekonani byli, że 
w Rosji doświadczenie zła jest czymś dla niej swoistym. Iljin dowodzi, że jednym 
z przekleństw Rosjan i Rosji stał się komunizm. Zło pod jego postacią z wyjątkową 
intensywnością dane jest współczesności, gdy eksploduje z siłą szczególną”170. 

166  Ibidem, s. 39.
167  Ibidem, s. 42 nn.
168  Ibidem, s. 40.
169  Wydanie współczesne: Ильин Иван Александрович, О сопротивлении злу силою, 
Идательство „Республика”, Москва 1993.
170  Krasucka Katarzyna, Iwan Iljin i jego doktryna o sprzeciwianiu się złu siłą, Wydawnictwo 
Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2011, s. 73.

Iwan Aleksandrowicz Iljin
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Dzieło Iljina było zatem polemiką z tołstoizmem, który w ostatecznym rozrachun-
ku okazał się dla Rosjan zgubny171. Komunizm bowiem był największą, ale także 
niezasłużoną tragedią tego narodu, czego zdają się nie dostrzegać ludzie Zachodu.

Polemika z euroamerykańskim krytycyzmem w stosunku do Rosji stanowi 
jedną z najważniejszych i niedocenianych części dorobku Iljina. Myśliciel wycho-
dzi w niej od refleksji nad pewną prawidłowością polegającą na głoszeniu przez 
sporą część intelektualistów zachodnich tezy, że każdy naród zasługuje na swój 
rząd. W rezultacie losy Rosjan, nękanych w przeszłości i teraźniejszości przez 
autorytarne reżimy, można usprawiedliwić mankamentami duchowej struktury 
samego narodu. Zachód zatem przyjmuje chętnie tę formę dyskursu rosyjskiego, 
w którym dominuje samobiczowanie, podkreślanie negatywnej strony własnej 
historii i tradycji. Zakulisowe dyrektywy elit skłaniają zachodni świat intelektu-
alny do popełniania wciąż tych samych błędów, a konkretnie do unikania praw-
dziwego obrazu Rosji, co owocuje utożsamieniem rosyjskości z bolszewizmem. 
W ten sposób zyskuje się usprawiedliwienie tragicznego losu Rosjan w ZSRR172.

Myślenie tego typu, w przekonaniu Iljina, nie ma logicznego uzasadnienia. 
Trudno bowiem stwierdzić, że przeciętni Anglicy zasługiwali na represje Karola I 
i terror okresu Protektoratu, Francuzi na krwawą łaźnię jakobińską, a Niemcy na 
prusactwo, wilhelmianizm, hitleryzm, wreszcie na radziecką dominację w NRD. 
Naród zasługuje na swą władzę, jeśli dokonał świadomego wyboru. Tym samym 
Iljin wyklucza z porządku odpowiedzialności narodu wszelkie przypadki władzy 
pochodzącej z podboju, okupacji, terroru i tym podobnych okoliczności. Dokonuje 
zatem gruntownego podsumowania w kwestii momentu wyboru nowej drogi 
w 1917 roku:

Bez wątpienia, naród rosyjski powinien odpowiadać za haniebne „zgromadzenie 
konstytucyjne” 1917 roku, gdyby… gdyby znajdował się wówczas „w stanie poczy-
talności i trwałej pamięci”. Można jednak sądzić, że w stanie zdrowia nie wybrałby 
takiej „konstytuanty”. Historyczny fakt nie ulega wątpliwości: naród był wówczas 
wybity z kolein początkowymi porażkami wielkiej wojny, rozluźniony wygaśnię-
ciem monarchicznej przysięgi i wprowadzony w zamęt przez rządy lutowe, jak też 
bolszewicką agitację.

Ale jak mógł rosyjski naród zasłużyć na to, by zostać pokonany przez międzynaro-
dowe oszustwo i przemoc, poprzez nieznany w historii totalitarny system inwigilacji 
i terroru, rewolucyjny podbój, wtargnięcie i stłamszenie?173 

Iljin polemizuje z częścią rosyjskojęzycznej prasy na emigracji, w tym z argu-
mentami Fiedotowa, wyrażonymi w artykule Naród a władza (Народ и власть), 

171  Ibidem, s. 97.
172  Ильин Иван Александрович, О русском национализме. Сборник статей, s. 104 nn.
173  Ibidem, s. 106 (tłum. Joachim Diec).
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opublikowanym w 21. numerze nowojorskiego pisma „Nowyj Żurnał”174, w któ-
rym dopatruje się skrajnej nienawiści do przedrewolucyjnej Rosji. Fiedotowowi, 
duchownemu i byłemu eurazjatyście, zarzuca postawę podobną do komunistycz-
nej „Prawdy” czy „Izwiestij”, których głównym celem jest zafałszowanie obrazu 
prawdziwej Rosji175. Łagodny ton obrońcy tradycji przechodzi w atak na myśliciela 
o odmiennych poglądach, ośmielającego się stwierdzić, że nie można uchylać się 
od odpowiedzialności za milczenie w obliczu tyranii Iwana Groźnego i Stalina. Iljin 
stara się raczej podkreślać narodowy sprzeciw wobec przemocy bolszewickiej, 
stojąc po tej stronie emigracji, która źródła nieszczęść Rosji dopatruje się nie 
w rodzimej nieodpowiedzialności, lecz w obcej duchowi rosyjskiemu ideologii. 
Jak zatem widać, spór o winę za komunizm zaistniał już w najwcześniejszym 
pokoleniu rosyjskiej emigracji.

Reasumując dorobek Iwana Iljina w obszarze myśli politycznej, trudno nie 
uznać jego znaczącej roli w kształtowaniu i rozumieniu nacjonalizmu. Po pierwsze 
wskazał on specyfikę duchową narodu jako jedyną trwałą i skuteczną legitymację 
doktryny. Po drugie, podobnie jak było to w tradycji romantycznego słowianofil-
stwa i panslawizmu, podkreślił naturalność, organiczność narodu na tle innych 
form życia społecznego. Po trzecie, w związku z wymienionymi założeniami, 
wskazywał na gruntowną odmienność radzieckości i rosyjskości jako wartości 
przeciwstawnych. Po czwarte wreszcie, dokonał interesującej analizy procesu 
przeradzania się nacjonalizmu w jego formę chorobliwą, przydając mu zabarwienia 
stricte etycznego. W ten sposób otrzymujemy klucz do diagnozy takich zjawisk, jak 
współczesny economic realism, bismarckowski imperializm czy etatyzm pierwszej 
części okresu Shōwa w Japonii. Analiza poglądów Iljina interesująco pokazuje, 
że nacjonalizm porzucający duchowe, aksjologiczne uzasadnienie identyfikacji 
narodu prowadzi do spłycenia, a nawet własnej dekonstrukcji. 

Bardzo charakterystycznym punktem myślenia Iljina jest polemika z za-
chodnim dyskursem o rosyjskiej tradycji i potępienie intelektualistów rosyj-
skiej emigracji, przyjmujących autokrytyczną ocenę rosyjskiego doświadczenia 
historycznego i narodowych postaw. Dla Iljina świat „prawdziwie rosyjskiego” 
nacjonalizmu jest zawsze biały: to miłość do historycznie ukształtowanego obrazu 
życia, wiara w powołanie narodu, wola rozkwitu, kontemplacja historii i świa-
domości historycznej, to utwierdzenie swojskości, niepogardzające wszak tym, 
co obce, to duch chrześcijańskiej miłości, obcy nienawiści, zazdrości i agresji176.

174  Федотов Георгий Петрович, Народ и власть, „Новый журнал” 1949 (opublikowany 
także w: Россия и свобода. Сборник статей, под ред. Михаила Аксенова-Меерсона, 
Chalidze Publications, New York 1981, s. 157-173, dostępny również on-line: http://www.
odinblago.ru/narod_i_vlast).
175  Ильин Иван Александрович, О русском национализме. Сборник статей, s. 107-108.
176  Ibidem, s. 46.
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2.11. Emigracja trzeciej fali i dysydenci

Iwan Iljin należał do pierwszej, porewolucyjnej fali rosyjskiej emigracji, po 
której nastąpiły kolejne. Za drugą falę uważa się pokolenie ludzi, którzy pozostali 
na Zachodzie po drugiej wojnie światowej. Fala trzecia to osoby, które nie pamię-
tały już Rosji przedrewolucyjnej i wyemigrowały z ZSRR w okresie powojennym, 
głównie w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Fala czwarta to Rosjanie, 
którzy opuścili Rosję podczas tragicznych dla gospodarki lat dziewięćdziesiątych 
i w epoce putinowskiej. Większość decyzji o opuszczeniu kraju motywowana była 
trudną sytuacją finansową, ale nie brakowało także Rosjan bardzo zamożnych, 
nawet oligarchów (Borys Bierezowski, Władimir Gusinski i in.), obawiających 
się o swe bezpieczeństwo na terenie Federacji.

Dla dyskursu o narodzie, jego odpowiedzialności i przyszłości szczególne 
znaczenie miała fala trzecia, której ideowe dywagacje połączone były z ruchem 
dysydenckim wewnątrz ZSRR. Określeniem tym władze radzieckie oznaczały 
niepokornych intelektualistów, których dzieła i sposób zachowania odbiegały 
od wyznaczonej przez partię komunistyczną linii. Wśród dysydentów można 
było znaleźć filozofów, takich jak Grigorij Pomieranc, Borys Szragin, Aleksandr 
Zinowjew, pisarzy: Julija Daniela, Andrieja Siniawskiego, Aleksandra Sołżenicy-
na, Gieorgija Władimowa, Władimira Wojnowicza, czy ludzi nauki, ze słynnym 
fizykiem Andriejem Sacharowem, neurofizjologiem Władimirem Bukowskim 
i filologiem Jefimem Etkindem na czele. Wielu działaczy dysydenckich, między 
innymi Sołżenicyn, Bukowski, Siniawski, Szragin, Władimow, Etkind, znalazło 
się w późniejszym okresie na emigracji.

Ruch dysydencki w ZSRR, jak również temat emigracji posiada bogatą bi-
bliografię177, w naszym opracowaniu ograniczymy się zatem tylko do najbardziej 
elementarnych uwag na temat jego specyfiki. Przede wszystkim faktem jest, że 
o ile wszyscy dysydenci kontestowali ZSRR jako reżim i środowisko życia, o tyle 
ich poglądy na temat istoty i przyczyn komunistycznej tragedii znacznie się róż-
niły178. Wydaje się, że można wskazać trzy najważniejsze obszary kontrowersji: 
kwestię odpowiedzialności za komunizm, stosunek do ZSRR i możliwości reform 
i wizję przyszłej Rosji. 

W ogólnym zarysie należy stwierdzić, że co do winy za komunizm jedni, 
znacznie liczniejsi (w tym Sacharow, Siniawski czy Etkind), podkreślali oprócz 

177  Do najważniejszych prac poruszających ten temat należy z pewnością praca: Horvath 
Robert, The Legacy of Soviet Dissent: Dissidents. Democratisation and Radical Nationalism 
in Russia, Routledge Curzon, London–New York 2005. Z opracowań polskich warto polecić: 
Emigracja i tamizdat. Szkice o współczesnej prozie rosyjskiej, pod red. Lucjana Suchanka, 
Universitas, Kraków 1993.
178  Podłoże konfliktów w łonie rosyjskiej inteligencji emigracyjnej i dysydenckiej omawia mię-
dzy innymi słynny artykuł Władimira Bukowskiego: Почему русские ссорятся, „Континент” 
1980, No 23, s. 176-199.
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marksizmu i innych ideologii socjalistycznych znaczenie dawnej rosyjskiej tradycji 
despotyzmu, inni natomiast, reprezentujący opcję „narodową”, winy doszukiwali 
się tylko w obcej rosyjskiemu duchowi lewicowej ideologii marksistowskiej. 
Sprawa ewentualnego dialogu z władzami państwa radzieckiego traktowana 
była również wielorako. Zdaniem jednych istniała możliwość częściowej reformy, 
co głosili zwolennicy teorii konwergencji (koncepcja ta propagowana była m.in. 
przez wczesnego emigranta i wybitnego socjologa Pitirima Sorokina). Inni, z Bu-
kowskim na czele, nie mieli złudzeń co do władzy radzieckiej i uważali, że tylko 
jej usunięcie może spowodować poprawę losu mieszkańców kraju. Nie inaczej 
opinie prezentowały się w kwestii przyszłości Rosji. Niektórzy postrzegali ją 
w perspektywie wspomnianej ewolucji państwa komunistycznego, inni, w tym 
głównie Sołżenicyn, postulowali swoistą trzecią drogę, odległą od zachodniej, 
„partyjnej” demokracji. Jeszcze inni wreszcie, w tym przede wszystkim Bukowski, 
byli zwolennikami jak najszybszej transformacji obszaru radzieckiego w organizm 
rządzący się zasadami sprawdzonego modelu demokratycznego.

Bardzo ryzykowne byłoby dzielenie obozu dysydenckiego tylko na dwie 
przeciwstawne grupy, w stylu: prawosławni patrioci przeciwko marksistow-
skim kosmopolitom. Rzeczywistość miała znacznie więcej odcieni, aczkolwiek 
pewne charakterystyczne zbieżności były zauważalne i dawały jednocześnie do 
myślenia ideologom, których książka ta dotyczy, czyli zwolennikom narodowego 
odrodzenia Rosji na bazie jej tradycyjnych wartości. Chodziło mianowicie o bar-
dzo symptomatyczny fakt, że stanowisko krytyczne wobec rosyjskiej tradycji 
w rozpatrywaniu „narodowej winy” podzielali przede wszystkim intelektualiści 
pochodzenia żydowskiego. Dotyczyło to m.in. takich osobowości jak Andriej Si-
niawski, Jefim Etkind, Grigorij Pomieranc i Aleksandr Janow, najbardziej skrajny 
adwersarz rosyjskiej prawicy dysydenckiej. Jednak pierwszoplanowa postać 
nietradycjonalistycznego skrzydła opozycji, Andriej Sacharow, nie posiadał ja-
kichkolwiek żydowskich przodków. Było tak tylko w przypadku jego drugiej żony, 
Jeleny Bonner. Sacharow nie zmierzał ku rozdzieleniu tradycji myśli politycznej 
na rosyjską i obcą i nie podzielał opinii tradycjonalistów o istnieniu wzorcowego 
obrazu rozwoju cywilizacji rosyjskiej179.

W tej sytuacji tworzyły się nowe klisze rosyjskiego dyskursu politycznego. 
Z jednej strony nawiązywały one do dawnych sporów, z drugiej zaś kreowały 
pewne nowe obszary polemiki. Forum dyskusji stanowiły emigracyjne czasopisma, 
takie jak m.in. założony jeszcze w 1915 roku „Wiestnik Russkogo Christiansko-
go Dwiżenija”, „Kontinient”, „Nowyj Żurnał” czy „Posiew”180. Zgodnie z rosyjską 
tradycją sięgającą XIX wieku pewną rolę odgrywały zbiory artykułów, takich jak 

179  Сахаров Андрей Дмитриевич, О письме Солженицына „Вождям Советского Союза”, 
[on-line:] http://www.sakharov-archive.ru/Raboty/Rabot_30.html (15.05.2012).
180  O czasopiśmiennictwie emigracji zob. Suchanek Lucjan, „Literatura rosyjska jest tam, 
gdzie znajdują się pisarze rosyjscy”, [w:] Emigracja i tamizdat…, s. 18 nn.
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lewicujący w swej treści zbiór Demokratyczne alternatywy (Демократические 
альтернативы), gdzie głos zabrali: Leonid Pliuszcz, Michajło Michajłow, Wa-
dim Biełocerkowskij, Jan Elberfeld, Herman Andriejew, Julia Wiszniewskaja, 
Aleksandr Janow, Anatolij Lewitin-Krasnow, Jefim Etkind i Jewgienij Kuszew181, 
czy centrystyczny zbiór o inteligencji Samowiedza (Самосознание), gdzie opubli-
kowali swe teksty: Jewgienij Barabanow, Lew Kopielew, Paweł Litwinow, Michaił 
Meyerson-Aksionow, Dmitrij Nielidow, Richard Pipes, Grigorij Pomieranc, Borys 
Szragin, Jurij Orłow, Walentin Turczin182. 

Stronę konserwatywno-narodową w sporze almanachów reprezentował słyn-
ny zbiór Spod grud (Из-под глыб), gdzie znalazły się teksty: Mielika Agurskiego, 
Jewgienija Barabanowa, Wadima Borisowa, Feliksa Sietowa, używającego pseu-
donimu Fiodor Korsakow, Aleksandra Sołżenicyna oraz Igora Szafariewicza183. 
Zbiór poddaje analizie niektóre współczesne systemy społeczno-ekonomiczne, 
zaś refleksji losy Rosji, w tym jej przyszłości. Spośród tez zbioru wart uwagi jest 
reprezentatywny dla całości pogląd Wadima Borisowa, iż czas bezapelacyjnej 
dominacji marksizmu w Rosji dobiegł końca i że uruchomiony zostanie naturalny 
proces samodzielnego poszukiwania drogi wyjścia, o ile droga ta istnieje. Idea 
wydobywa się spod ideologicznych grud, odkrywając dawne dylematy rosyjskiej 
myśli. Różnica polega tylko na tym, że doświadczenie pięćdziesięciu lat komu-
nizmu uczyniło tradycyjne kontrowersje jeszcze bardziej wyrazistymi. Jeśli nie 
uda się Rosji wykryć naturalnego źródła siły, obecne wysiłki mogą okazać się 
drgawkami jej ostatniej agonii. Zadaniem stojącym przed Rosją jest odkrycie 
jej narodowego oblicza, osobowości, która posiada moc jednoczącą184. Oznacza 
to, jak należy rozumieć, naturalny powrót do tradycji tożsamości, która została 
zachwiana poprzez historyczne doświadczenia.

Koncepcja ta w swej warstwie terminologicznej odróżnia naród empiryczny 
od nacji. Tę ostatnią rozumiemy jako soborową osobowość ludową185, podczas 
gdy naród empiryczny jedynie odkrywa, rozwija ideową la langue, nigdy jednak 
w pełnej postaci. Żaden z momentów życia narodu empirycznego nie jest zatem 
wolny od przejawiania się nacji, ale nigdy też nacja nie objawia się w sposób 
doskonały186.

181  Демократические альтернативы. Сборник статей и документов, Идательство 
Ахберг, ФРГ 1976.
182  Самосознание. Сборник статей, Издательство „Хроника”, New York 1976.
183  Из-под глыб. Сборник статей, YMCA PRESS, Paris 1974.
184  Борисов Вадим Михайлович, Национальное возрождение и нация-личность,  
[w:] Из-под глыб. Сборник статей, s. 200 nn.
185  Idea kontaminowana: pomysł „świadomości soborowej” pochodzi od księcia Siergieja 
Nikołajewicza Trubieckiego, natomiast pojęcie „osobowości symfonicznej” od Lwa Karsawina, 
jednego z czołowych eurazjatystów.
186  Борисов Вадим Михайлович, Национальное возрождение и нация-личность,  
[w:] Из-под глыб. Сборник статей, s. 207.
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Osobista samoświadomość narodowa związana jest ściśle z pamięcią historycz-
ną narodu, której zniszczenie powoduje zamącenie osobowości, a co najgorsze – 
naturalne dążenie do pełni doświadczenia nacji. Należy ją rozumieć jako jeden 
ze stopni hierarchii chrześcijańskiego kosmosu, co oznacza, że nacja jako taka 
może być rozumiana wyłącznie w kontekście paradygmatu chrześcijańskiego187.

Od wieków ukształtował się w Rosji bolesny rozziew pomiędzy elitą, inteli-
gencją, a ludem, narodem (народ). Zadaniem inteligencji było przekazanie ludowi 
cywilizacji. Ostatecznie jednak naród stał się „tym, co należy przezwyciężyć”. 
Marksizm okazał się w tym dziele perfekcyjnym czynnikiem wyrazu narodowego 
nihilizmu, nie był jednak pierwszy w szeregu niszczycieli osobowości, rosyjskie 
„towarzystwo” od dawna postawiło sobie za cel walkę z „narodowymi idolami”188.

Ów interesujący wywód pokazuje, że w retoryce prawego skrzydła ruchu 
dysydenckiego pojawią się:
a) ewidentne odwołanie do narodu jako wartości niezbywalnej, 
b) przekonanie o naturalności procesu uświadomienia narodowości, 
c) wiara w stricte chrześcijańskie umocowanie fenomenu narodu,
d) silna świadomość walki z narodową świadomością, prób jej wykorzenienia po-

przez usuwanie tradycyjnych, pozaintelektualnych wzorców aksjologicznych,
e) przekonanie o długotrwałym, przedmarksowskim charakterze tej walki 

i zaangażowaniu w nią inteligencji.
Ten model nacjonalizmu, dobrze podbudowany aksjologicznie, ma świadome 

i głębokie zakorzenienie w rosyjskiej tradycji dyskursu ideowego już od początku 
XIX stulecia. Oznacza to, że tworzenie zbioru Spod grud wiązało się z inicjacją 
poważnego nurtu współczesnego nacjonalizmu o wyraźnie tradycjonalistycznym 
charakterze.

Postacią najbardziej zasłużoną i symboliczną dla wskrzeszania dawnych 
wzorców aksjologicznych w owym kontekście był bez wątpienia autor legendar-
nego Archipelagu GUŁag, człowiek, którego nie da się pominąć w rozważaniach 
o kształtowaniu dwudziestowiecznego oblicza konserwatywnego nacjonalizmu 
w Rosji.

2.12. Dzieło Sołżenicyna

Aleksandr Isajewicz Sołżenicyn (1918-2008), laureat Literackiej Nagrody 
Nobla i twórca swoistej doktryny o charakterze konserwatywno-narodowym, jest 
postacią wielowymiarową, omówioną w rozlicznych publikacjach naukowych, 
głównie literaturoznawczych. Jego bardzo indywidualny, a jednocześnie tradycjo-

187  Ibidem, s. 210.
188  Ibidem, s. 214-215.
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nalistyczny sposób postrzegania losów swego kraju stanowi punkt odniesienia 
dla dyskutantów włączających się do głośnego jarmarku rosyjskiego dyskursu 
politycznego. W niezwykle bogatym arsenale idei Sołżenicyna wymienić można 
kilka punktów kluczowych.

1. Diagnoza upadku 

Fenomen myśli Sołżenicyna wyrasta ze świadomości klęski, upadku tradycji, 
załamania postaw etycznych, skruszenia podwalin państwa. Osobiste doświad-
czenia związane z życiem w Związku Radzieckim, służbą wojskową, pobytem 
w obozie pracy wzmacniają tylko przekonanie o „straconym wieku”. Na powstałe 
w kręgu rosyjskiego ruchu dysydenckiego i emigracji pytanie o główne źródło 
zła odpowiada Sołżenicyn zupełnie jednoznacznie: jest nim zgubna ideologia 
komunistyczna, która zatruła umysły mieszkańców Rosji i stanowi destrukcyjną 
zasadę sprawowania w niej władzy. To jeden z głównych punktów sporu z ad-
wersarzami, w rodzaju Janowa, którzy uważali, że odpowiedzialność za zbrodnie 
komunizmu, głównie w okresie stalinowskim, spada także na tradycję moskiew-
skiego despotyzmu, nieliczącego się ani ze zdaniem politycznych oponentów, ani 
z godnością osoby ludzkiej189. Z tego też powodu zadaniem naczelnym stojącym 
przed narodem i państwem jest z pewnością stanowcze odrzucenie kłamstwa oraz 
ideologii, która, jak twierdzi Sołżenicyn w słynnym Liście do przywódców Związku 
Radzieckiego z roku 1974, nie tylko okazała się destruktywna, ale także pomyliła 
się w najbardziej elementarnych kwestiach dotyczących gospodarki: upatrywała 
źródła bogactwa narodów w prymitywnej pracy fizycznej; nie dostrzegając za-
rządzania ani aparatu zbytu, twierdziła, że bogactwo krajów rozwiniętych opiera 
się na kolonializmie, gdy tymczasem po utracie kolonii państwa te w szczególny 
sposób powiększyły swój dobrobyt; sądziła, że przewrót socjalistyczny rozpo-
cznie się od krajów bogatych, a stało się dokładnie odwrotnie. Marksizm nie tylko 
pozbawiony jest, wbrew swym deklaracjom, podstawy naukowej, ale myli się 
przede wszystkim w samym rozumieniu istoty ludzkiej i społeczeństwa. Odebrał 
człowiekowi to, co najcenniejsze, pozbawiając go ojczyzny i wiary. W 1915 roku 
Lenin jasno deklarował: „jesteśmy antypatriotami”190.

189  Idee wyrażone m.in. w pracach takich jak: Янов Александр Львович, Патриотизм 
и национализм в России 1825-1921, ИКЦ „Академкнига”, Москва 2002; idem , Россия против 
России. Очерки русского национализма 1825-1921, Сибирский Хронограф, Новосибирск 
1999; idem , Россия: y истоков трагедии 1462-1584, Прогресс–Традиция, Москва 2001; 
idem , Русская идея и 2000 год, Liberty Publishing House, New York 1988. Zdaniem Jano-
wa tradycje rosyjskiej państwowości mają charakter europejski, zostały jednak zaburzone 
poprzez samowolę i nieodpowiedzialność niektórych władców i środowisk, głównie przez 
Iwana Groźnego.
190  Солженицын Александр Исаевич, Письмо вождям Советского Союза, YMCA PRESS, 
Paris 1974, s. 36-39.
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188 2. Umarła Rosja i oskarżyciele jej następcy

2. Problem winy a identyfikacja narodu 

Aby mogli istnieć patrioci, potrzebny jest podmiot patriotyzmu – naród. Podob-
nie jak inni twórcy zbioru Spod grud i cała tradycja konserwatywnego nacjonali-
zmu w Rosji, Sołżenicyn odrzuca mechaniczne rozumienie narodu, podkreślając, 
że istnieje głęboka zbieżność pomiędzy nacją a osobowością. Obie cechują się 
samorodnością, ontologią bytu nie ludzką ręką uczynionego (нерукотворность), 
pozostawaniem poza kontrolą ludzkiej aktywności191.

Inną, równie deprywacyjną dla umysłu i w tym samym stopniu upodabniającą 
ją do indywidualnej osobowości cechą nacji jest jej empirycznie stwierdzona 
możliwość bycia podmiotem poczucia winy. Tak jak istnieją sympatie i antypa-
tie osobiste, tak też można mówić o sympatiach i antypatiach narodów. Analo-
gicznie – naród ma poczucie odpowiedzialności za to, czego się dopuścił, choć 
problem aktualności winy zawsze pozostanie otwarty. Nie ulega wątpliwości, 
że sumienie współczesnej Turcji obciążone jest zbrodnią ludobójstwa Ormian, 
a sumienia brytyjskie i francuskie skutkami kolonializmu. Ukryta jest jeszcze 
wina zachodnich aliantów, którzy wydawali uciekinierów z ZSRR radzieckiemu 
reżimowi po drugiej wojnie światowej; w tym wypadku wina nie może być wy-
mazana obojętnością wobec losów narodów wschodnioeuropejskich192.

Mistyczny związek z pokoleniami minionymi sprawia, że powstaje wspól-
nota winy, a tym samym wspólna potrzeba skruchy. Objawiła się ona w szcze-
gólnym stopniu w Niemczech, ale istnieje silna potrzeba wyznania win przez 
Rosjan: za przyzwyczajenie do kłamstw, obojętność wobec ludzkiej krzywdy 
czy donosicielstwo193.

3. Krytyka antynarodowej lewicy

Generalnie jednak Sołżenicyn, podobnie jak niegdyś Iwan Iljin, sądził, że za-
sadnicza odpowiedzialność za zbrodnie komunizmu i stracone szanse spoczywa 
z pewnością nie na narodzie rosyjskim, lecz na zaimportowanej z Zachodu i obcej 
duchowi narodu rosyjskiego ideologii marksistowskiej. Krytycy tego poglądu, 
w tym przede wszystkim Andriej Sacharow, odpowiadają, że tradycja nieludzkiego 
despotyzmu w Rosji jest bardzo dawna. Sołżenicyn, proponując zamknięcie Rosji 
na zachodnie wpływy i autorytarną władzę jako warunek budowania demokracji 
oddolnej, stwarza niebezpieczną możliwość oddalenia perspektyw wolności194. 

191  Idem, Раскаяние и самоограничение, [w:] Из-под глыб. Сборник статей, s. 120.
192  Ibidem, s. 121-122.
193  Ibidem, s. 127.
194  Сахаров Андрей Дмитриевич, О письме Солженицына „Вождям Советского Союза”, 
[on-line:] http://www.sakharov-archive.ru/Raboty/Rabot_30.html (27.06.2012).
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Aleksandr Janow z kolei wskazuje, że pisarz-prorok wpisuje się w mechanizm 
politycznego zła, którym jest ideologicznie uzasadniona zgoda na tyranię195.

Autor Archipelagu GUŁag nie pozostawał swym krytykom dłużny. W wielu 
pismach Sołżenicyna, pomimo jego dążenia do narodowej skruchy, zauważamy 
wyraźną niechęć do oskarżania rosyjskiej tradycji, dorobku przeszłości. Bez 
wątpienia mamy bowiem do czynienia w jego myśli z pewnym uproszczeniem: 
gloryfikacją przeszłości i przypisywaniem wszelkiej winy obcemu wzorcowi 
ideologicznemu, jakim był wywodzący się z europejskiej myśli społecznej mar-
ksizm. Sołżenicyn cytuje uwagi krytyków Rosji jako przykłady jawnej napaści 
na rosyjską przeszłość i wartości. Nie przyjmuje porównania Trzeciego Rzymu 
z Trzecią Międzynarodówką, oskarżenia o narodowy mesjanizm, który przero-
dził się w imperializm, czy absurdalnego przypuszczenia, że „idea rosyjska jest 
główną treścią bolszewizmu”196. Zachowanie noblisty jest zatem postawą obrońcy 
narodowych wartości, oskarżanych o wpływ, którego nie tylko nie wywierały, ale 
pozostawały wręcz na jego antypodach197.

4. Problem inteligencji 

Streszczenie opinii Sołżenicyna na temat rosyjskiej inteligencji w kilku zda-
niach nie oddaje adekwatnie bogactwa jego spojrzenia na ten problem, sam autor 
Archipelagu GUŁag musi być przecież uważany za postać uwikłaną w jej dramat. 
Nie ulega wszakże wątpliwości, że generalnie stosunek pisarza do własnego śro-
dowiska jest bardzo krytyczny. Krytycyzm ten wyrasta częściowo ze znajomości 
problemów inteligencji w okresie imperialnym, gdy powstała idea swoistego 

195  Янов Александр Львович, На полпути к Леонтьеву (Парадокс Солженицына), [w:] 
Демократические альтернативы, Сборник статей и документов, Издательство Ахберг, 
ФРГ 1976, s. 189.
196  Ibidem, s. 133.
197  Listę zbieżności i kontrowersji pomiędzy Sołżenicynem i Sacharowem umieszcza ten 
pierwszy w artykule stanowiącym odpowiedź na krytykę Sacharowa. Do punktów wspólnych 
zalicza: przekonanie, że klęska socjalizmu w Rosji nie wynika z „tradycji rosyjskiej”, lecz z sa-
mej istoty socjalizmu, odrzucenie socjalistycznego mesjanizmu i poparcia dla destabilizacji na 
świecie, konieczność „oddzielenia marksizmu od państwa”, rezygnację z kurateli nad krajami 
wschodniej Europy i z przymusowego zachowania republik narodowych wewnątrz ZSRR, ko-
nieczność daleko idącego rozbrojenia, uwolnienie więźniów politycznych, tolerancję w obszarze 
idei, wsparcie rodziny i wychowania, naprawienie strat we wzajemnych stosunkach ludzkich. 
Spośród najważniejszych różnic wskazuje, po pierwsze, fakt, że Sacharow nie docenia domi-
nującej roli ideologii w życiu państwa radzieckiego, która doprowadziła do zbrodni w imię jej 
treści. Po drugie, zarzuca fizykowi, że obciąża naród rosyjski i ukraiński odpowiedzialnością 
za krzywdy mniejszych narodów imperium, nie dostrzegając, że to właśnie etniczni Rosjanie 
stali się największymi ofiarami bolszewizmu. Zob. Солженицын Александр Исаевич, 
Сахаров и критика „Письма вождям”, „Континент” 1975, No 2, s. 350-359.
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długu moralnego inteligencji wobec ludu198, co wywoływało postawę lewicowej 
egzaltacji, samobiczowania, samooskarżenia i apoteozy ludu. Przedkładanie in-
teresu politycznego w postaci wyzwolenia i upodmiotowienia mas powodowało 
w środowisku inteligencji postawę ignorowania prawdy obiektywnej i zasad 
moralnych, co skrytykowane zostało we wspomnianym wcześniej almanachu 
Drogowskazy z 1909 roku.

Głównym jednak przedmiotem ataku Sołżenicyna była inteligencja okresu 
radzieckiego, podsumowana w słynnym eseju Wykształceńcy (Образованщина), 
zamieszczonym w zbiorze Spod grud199. Autor uważa, że wady dawnej, ideali-
stycznej i zdolnej do poświęceń inteligencji i tak jaśnieją niebywałym blaskiem 
w porównaniu z klasą wykształconą późnego okresu radzieckiego. W latach trzy-
dziestych zaczęto włączać do inteligencji specjalistów, głównie inżynierów, i ak-
ceptowano ten stan. Po zakończeniu okresu stalinowskiego do miana inteligencji 
pretendować mógł każdy, także partyjny politruk, reżim inkorporował w system 
inteligencję w jej zdekonstruowanym znaczeniu. Dla Sołżenicyna ta zadowolona 
z siebie i pozbawiona etosu powinności, zobowiązań wobec reszty społeczeństwa 
warstwa traktowana może być jedynie jako grupa społeczna „wykształceńców”, 
twór totalitarnego państwa. Inteligencja przedrewolucyjna stanowiła opozycję 
wobec monarchicznego państwa, pozostawała jednak w solidarności z ludem, 
narodem. Później zamilkła, gdyż komunizm był przecież jej dzieckiem, a trudno 
przyznać się do zrodzenia potworka, chociaż ten zaczął w końcu zjadać swoich 
rodziców200.

„Wykształceńcy” końcowych dekad komunizmu to ludzie nowej, dyskon-
tynuatywnej kontestacji państwa, które uczyniło ich nędzarzami. Mają w po-
gardzie pozostałą część narodu, oskarżając ją o materializm: pogoń za wódką 
i pokojem z kuchnią. Dążenia nowej, fałszywej inteligencji nie są jednak czymś 
istotowo odmiennym – jej przedstawiciele koncentrują się również na wartoś-
ciach materialnych, jedynie ich jakość pozostaje nieco wyższa. „Wykształceńcy” 
charakteryzują się oportunizmem, godzą się na drobne krzywdy dla większego 
dobra, mają pretensje do opornych, że narazili i siebie samych, i kolektyw na 
nieprzyjemności. Usprawiedliwieniem ich tchórzostwa jest dbałość o przyszłość 
dzieci, zapominają jednak, że moralny zamęt może przynieść więcej szkód niż 
niska pozycja społeczna201. Sołżenicyn zarzuca inteligencji także przewrotność. 
Grupa, która najpierw sprzyjała bolszewizmowi, nagle zaczęła się go wypierać 
i stwierdzać, że odpowiadał za niego wielkoruski motłoch202.

198  Autorem tej koncepcji był Piotr Ławrow, jeden z czołowych ideologów narodnictwa.
199  Солженицын Александр Исаевич, Образованщина, [w:] Из-под глыб. Сборник 
статей, s. 217-260.
200  Ibidem, s. 228 nn.
201  Ibidem, s. 234.
202  Idem, Rosja w zapaści, tłum. Juliusz Zychowicz , POLITEJA, Warszawa 1999, s. 64.
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Problem jednak w tym, że podmiot owej przewrotności wydaje się nieco 
nieuchwytny. Dyskutowana powszechnie niechęć Sołżenicyna do nowej inteli-
gencji świadczy z jednej strony o moralnej niecierpliwości, z drugiej natomiast 
widać w jego myśleniu pewną socjologiczną, być może nawet, paradoksalnie, 
marksistowską naleciałość. Pisarz dokonuje bowiem abstrakcji „wykształceńców” 
tak, jak gdyby stanowili oni świadomą swej odrębności klasę, grupę odrębnego 
pochodzenia, charakteryzującą się etosem powinności. Odmawia im walorów 
moralnych i zarzuca pogardę dla ludu, a zapomina, że sposób zachowania tej 
warstwy przyjmował niemal każdy przedstawiciel nieinteligenckiej części spo-
łeczeństwa, gdy tylko znalazł się w kręgu wybrańców.

Krytyka inteligencji zaprezentowana w eseju Sołżenicyna, rosyjskiego badacza 
idei, ma zatem walor bardziej socjologiczny, niż obserwujemy to w antyintelek-
tualistycznych koncepcjach na Zachodzie. Jeśli spojrzeć chociażby na argumenty 
wysuwane w oskarżycielskiej książce Paula Johnsona, okaże się, że intelektuali-
ści są dla niego raczej przykładem problemu psychologicznego. Intelektualista 
to człowiek niezasługujący na większe zaufanie niż reszta społeczeństwa nie 
ze względu na jego etos grupowy, lecz z powodu przypadłości, którą historyk 
określa mianem „odlotu rozumu”203. Owa dogłębna odmienność funkcjonowania 
idei w świecie rosyjskim i krainie okcydentu jest zatem niewątpliwie istotnym 
motywem, wyróżniającym doświadczenie Sołżenicyna na tle zachodnich nobli-
stów XX stulecia.

5. Zachód, czyli świat zabłąkany 

Tradycja rosyjskiego wychodźstwa pokazuje, że jego stosunek do miejsca 
ucieczki, a w przypadku „trzeciej fali” emigracji były nim prawie zawsze kraje 
zachodnie, pozostawał zróżnicowany. Sołżenicyn, tak jak wcześniej eurazjatyści 
czy Iwan Iljin, należał do krytyków świata zachodniego, gdyż twierdził, przede 
wszystkim, że przed światowym komunizmem przyjmuje on postawę klęczną. 
Mocarstwa zachodnie, którym starczyło sił na zwycięstwo w drugiej wojnie 
światowej, osłabły i w końcowych dekadach XX stulecia nie zamierzały realnie 
sprzeciwiać się działaniom ZSRR. Świat zachodni zbiera owoce długotrwałego 
procesu, który zainicjowany został jeszcze w czasach renesansu, a najpełniejszy 
wyraz znalazł w epoce oświecenia204.

W przemówieniu do absolwentów Harvardu 8 kwietnia 1978 roku Sołżeni-
cyn wskazał, że zachodni model życia nie może być dziś wzorem dla jego kraju. 
Dążenie do dobrobytu osłabiło osobowość homo occidentalis, czego nie można 
powiedzieć o mieszkańcach Europy Wschodniej. Idea pełnej emancypacji jedno-

203  Johnson Paul, Intelektualiści, tłum. Andrzej Piber, Editions Spotkania, Warszawa 1988, 
s. 282-283.
204  Солженицын Александр Исаевич, Письмо вождям Советского Союза, s. 8 nn.
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stki, dążenie do nieograniczonej wolności sprawiły, że społeczeństwo zachodnie 
nie potrafi przeciwstawić się negatywnym zjawiskom w nim powstającym205.

6. Idea samoograniczenia i krytyka postępu

Sołżenicyn uznaje, że zarówno o przynoszącej powszechny i trwały pokój 
polityce zagranicznej, jak i udanej budowie dobrze działającego systemu poli-
tycznego nie da się mówić bez pierwszeństwa zasad etycznych, spośród których 
na plan pierwszy wysuwa się idea samoograniczenia. Możemy o niej przeczytać 
zarówno w zbiorze Spod grud206, jak i w pisanym w chwili agonii ZSRR tekście Jak 
odbudować Rosję207. Dla Sołżenicyna rozwój wewnętrzny górować winien nad eks-
pansją, która zresztą najczęściej okazuje się zgubna dla działającego podmiotu. Nie 
ma także sensu nadmierne domaganie się respektowania praw człowieka, które 
gdy rozwijają się w sposób niepohamowany, prowadzą do zbrodni. Sołżenicyn 
zatem rozumie ideę praw człowieka w sposób negatywny, podobnie jak w koń-
cu poprzedniego stulecia Konstantin Pobiedonoscew. Obca jest mu anglosaska 
tradycja postrzegania praw człowieka w kontekście nienaruszalności domeny 
jednostki. Rosyjscy konserwatyści, z Pobiedonoscewem na czele, niejednokrot-
nie podkreślali, że pełna realizacja wolności jednostki musi prędzej czy później 
doprowadzić do naruszenia tej wolności. Stąd wskazanie: „Wolność zagarniania 
i nasycania się właściwa jest również zwierzętom; natomiast wolność człowiecza 
zawiera w sobie dobrowolne samoograniczenie na rzecz innych. Nasze obowiązki 
powinny zawsze przewyższać udzieloną nam wolność”208.

Idea samoograniczenia ma u Sołżenicyna także wymiar praktyczny, przeja-
wiający się w krytyce oświeceniowej zasady postępu. Pisarz wysuwa ryzykowną 
tezę, że wzrost ekonomiczny jest nie tylko niepotrzebny, ale wręcz zgubny. Dlatego 
zasadą naczelną powinno się stać nie tyle zwiększenie narodowych bogactw, 
ile ich zachowanie. Konieczne jest odwrócenie się od współczesnej technologii 
gigantyzmu, zarówno w przemyśle, jak i w rolnictwie. W przeciwnym wypadku 
dojdzie do degradacji biosfery209.

205  Idem, Речь в Гарваде на ассамблее выпускников университета8 июня 1978, [on-line:] 
http://ortodoxia.homepage.dk/SOLZHENITZIN_HARVARD_SPEECH.htm (29.06.2012).
206  Idem, Раскаяние и самоограничение, s. 115-150.
207  Idem, Jak odbudować Rosję, tłum. Juliusz Zychowicz , Wydawnictwo ARKA, Kraków 
1991, s. 33-35.
208  Idem, Письмо вождям Советского Союза, s. 34.
209  Ibidem, s. 19-21. 
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7. Program ustroju – demokracja niepartyjna

Sołżenicynowska wizja przyszłego państwa rosyjskiego zakładała, rzecz 
jasna, odejście od fatalnego systemu centralizmu partii władzy. Pisarz nawo-
ływał do odbudowy życia prowincjonalnego, które zamarło w latach realnego 
socjalizmu, mimowolnie promującego tylko stolicę jako kontrolera życia kraju 
i pasożyta wysysającego zeń wszelkie dobra. Obumarcie prowincji stanowiło 
jedno z największych zagrożeń dla narodu, zatem „droga ozdrowienia musi wyjść 
od samego dołu”210.

Proponowana „demokracja oddolna”, lub – wedle innej terminologii – demotia, 
miałaby zatem stanowić odzwierciedlenie samorządu ziemskiego, dobrze spraw-
dzonego w okresie imperialnym na średnich szczeblach podziału terytorialnego 
kraju. Za bezużyteczny uznał jednak pisarz model parlamentaryzmu partyjnego, 
w którym, jak sądził, dochodzi do walki grup interesów, nie zaś starania o dobro 
wspólne. Co ciekawe, chociaż akceptował powstawanie partii i związków, opo-
wiadał się za karalnością organizacji tajnych211. 

Przywódcom Związku Radzieckiego Sołżenicyn proponował swoisty kontrakt – 
zachowanie władzy w zamian za wolność życia społecznego i gospodarczego:

Dopuśćcie wolną sztukę, literaturę, wolny druk książek – nie politycznych, Boże ucho-
waj, nie odezw, nie ulotek przedwyborczych – lecz badań filozoficznych, moralnych, 
gospodarczych i społecznych; wszystko to przecież wyda obfity plon, zrodzi owoce 
ku pożytkowi Rosji. Owo wolne wydawanie kłosów myśli uwolni nas od konieczności 
opóźnionego przekładu z języków zachodnich, tak jak sami wiecie, ma to miejsce od 
pół wieku. 

Czego mielibyście się obawiać? Czy rzeczywiście jest to takie straszne? Czyż tak 
bardzo nie wierzycie w siebie? Pozostaje przy was niezachwiana władza, oddzielna, 
silna, skonsolidowana partia, wojsko, milicja, przemysł, transport, łączność, ziemia, 
monopol na handel międzynarodowy, regulowany kurs rubla, lecz pozwólcie naro-
dowi oddychać, myśleć i rozwijać się!212

Sołżenicynowska koncepcja demokracji oddolnej przy zachowaniu silnej wła-
dzy centralnej poddana została zdecydowanej krytyce przez wielu publicystów 
i badaczy tematu, najostrzej chyba przez Janowa, który zarzuca pisarzowi od-
grzewanie starej idei słowianofilskiej. To przecież Konstantin Aksakow promował 
oddanie wszystkich kompetencji politycznych władzy monarszej, aby w zamian 
doczekać się swobody życia Ziemi, ludu. Zdaniem Janowa, koncepcja Sołżenicyna 
jest wyrazem utopii, która zastępuje utopię radziecką. Doświadczenie wskazuje 

210  Ibidem, s. 26.
211  Ibidem, s. 47-48.
212  Ibidem, s. 49.

Diec.indb   193 2018-08-15   16:59:32



194 2. Umarła Rosja i oskarżyciele jej następcy

bowiem, że wszędzie tam, gdzie naród nie kontroluje władzy, władza kontroluje 
naród i nie pozwala mu swobodnie się rozwijać213. 

8. Wschód jako przedmiot rozwoju intensywnego

Zasada samoograniczenia nakazywała Sołżenicynowi konsekwencję w obsza-
rze rozumienia rozwoju kraju w kategoriach terytorialnych. Zakładał on zatem 
nieuniknione odpadnięcie republik bałtyckich, południowokaukaskich i środ-
kowoazjatyckich, geopolityczne usamodzielnienie krajów Europy Wschodniej, 
ale zachowanie w ruskiej macierzy Ukraińców i Białorusinów. Powołując się na 
Iljina, Sołżenicyn wskazywał, że rosyjski i radziecki ekspansjonizm przyniósł 
Rosjanom znacznie więcej szkód niż korzyści, głównie poprzez ofiary ponoszone 
w wojnach i przez subsydiowanie krajów, nad którymi roztaczano hegemonię: 
„Utrzymywać wielkie imperium, to znaczy wyniszczać swój własny naród. Po co 
ten wielobarwny stop? Aby Rosjanie utracili swe niepowtarzalne oblicze? Nie 
rozległość państwa powinna być naszym celem, lecz zachowanie w jego resztkach 
wyrazistości naszego ducha”214.

Zdaniem Sołżenicyna, uwaga Rosjan powinna być skoncentrowana na tery-
toriach północno-wschodnich, których nie udało się stosownie zagospodarować 
w okresie radzieckim. Zintensyfikowanie pracy na owych gigantycznych obsza-
rach pozwoli na rzeczywisty rozwój kraju i na odsunięcie realnego zagrożenia 
chińskiego215.

9. Idea powrotu do etosu chłopstwa

Zdaniem Sołżenicyna, największe straty w społeczeństwie rosyjskim ponieśli 
chłopi, których dziedzictwo zmiotły kolektywizacja oraz lata tragicznej polityki 
regionalnej i rolnej. Także zmiany następujące po roku 1990 zmierzały raczej ku 
swobodnemu obrotowi ziemią w celu wzbogacenia oligarchów. Najuczciwszym 
sposobem załatwienia problemu wsi byłaby zatem restytucja własności, pomimo 
tego, że udokumentowanie uprawnień do niej byłoby trudne. Fundamentalną 
jednak dla Rosji sprawą jest rehabilitacja chłopstwa. W przeciwnym wypadku 
udowodni ona, że jest państwem rabusiów; nie osiągnie stabilności. Rolnik bowiem 
jest nie tylko producentem żywności, ale również elementem społeczeństwa, 
który żyje w empatii z naturą: „Ziemia to czyste, niezawodne źródło miłości do 
rodzinnego kraju. I stabilności państwa. Rdzenna, duchowa więź narodu z ziemią 
to nie «towar» na giełdzie; jest ona nam droga, jak sama Ojczyzna i sama dusza”216.

213  Янов Александр Львович, Русская идея и 2000 год, s. 215-216.
214  Ibidem, s. 11.
215  Солженицын Александр Исаевич, Письмо вождям Советского Союза, s. 12, 23 nn.
216  Idem, Rosja w zapaści, s. 64.

Diec.indb   194 2018-08-15   16:59:32



1952.12. Dzieło Sołżenicyna

10. Współżycie narodów

Sołżenicyn bez ogródek twierdzi, że okres radziecki to czas brutalnej rozpra-
wy z narodem rosyjskim i rosyjskością. Wbrew utrzymywanemu na Zachodzie 
przekonaniu bolszewicy nie tylko nie dążyli do rusyfikacji obszarów odmiennych 
etnicznie, ale wręcz starali się poprzez fizyczną eksterminację lub przyłączanie 
rejonów stricte rosyjskich do etnicznych podmiotów terytorialnych zniszczyć 
rosyjski substrat narodowy. Rosjan usuwano z aparatu państwowego, a z drugiej 
strony niszczono bezpardonowo Cerkiew, która stanowiła podporę ich duchowości. 
Stalin, charakteryzujący się większym pragmatyzmem niż poprzednicy, w chwili 
zagrożenia posłużył się racjami narodowymi w celu wzmocnienia siły państwa. 
Z kolei czasy odwilży lat 1953-1964 cechowały się bezmyślnym rozdawaniem 
ziem rosyjskich republikom ościennym. Okres breżniewowski to kolejny etap 
w procesie likwidacji rosyjskich wsi, które podobno nie rokowały zbyt dobrze 
na przyszłość217.

Mimo tak potężnego poczucia krzywdy Sołżenicyn nie przejawia ksenofobii 
i raczej uznaje każdy, najmniejszy nawet naród za skarb. Ton taki charakterystyczny 
jest przede wszystkim dla tekstu Jak odbudować Rosję z 1990 roku218. Esej Rosja 
w zapaści z 1988 roku koncentruje się z kolei na nieszczęściach narodu rosyj-
skiego. Autor wskazuje w nim, że prawdziwe przejawy ksenofobii charakteryzują 
raczej nacje nierosyjskie. W wielu rosyjskich obwodach kierownicze stanowiska 
obejmują przedstawiciele innych narodowości, podczas gdy w nierosyjskich 
podmiotach Federacji i w państwach postradzieckich trudno wyobrazić sobie 
Rosjanina jako lidera219.

Przy wszystkich tego typu zastrzeżeniach Sołżenicyn powtarza jednak argu-
ment o konieczności zachowania bogactwa kulturowego narodów, posługując się 
już eurazjatyckim pojęciem etnosu. Nie jest jednak zwolennikiem federalizmu, 
ponieważ sądzi, że jest on sztucznym zabiegiem, zastosowanym przez Lenina 
w celu zyskania sympatii nacji niewielkoruskich. Stanowczo odrzuca także ideę 
autonomii terytorialnych opartych na kryterium narodowym, ponieważ upatruje 
w nich źródła poważnego zagrożenia konfliktami w państwie, gdzie liczne nacje 
są w dużej mierze wymieszane. Zdaniem Sołżenicyna, żadna nacja „tytularna”, 
nawet jeśli stanowi większość (co zdarza się dość rzadko), nie ma prawa rządzić 
resztą społeczności, narzucając jej swoje zasady kulturowe. Tytularność obwodów 
autonomicznych burzy zasadę równoprawności wszystkich narodów Federacji. 
Pisarza oburza też wymóg znajomości miejscowego języka, aby objąć stanowisko 
na obszarze o charakterze autonomicznym; w opinii Sołżenicyna wystarczająca 
powinna być dobra znajomość „języka ogólnopaństwowego”. Proponuje nawet 

217  Ibidem, s. 87 nn.
218  Idem, Jak odbudować Rosję, s. 15.
219  Idem, Rosja w zapaści, s. 64.
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stworzenie projektu ustawy dotyczącej tej kwestii i stanowiącej konkretyzację 
art. 5 Konstytucji Federacji Rosyjskiej220. W myśleniu pisarza istnieje jednak 
pewna niekonsekwencja. Skoro bowiem w tym wariancie doktryny unitarności 
mówi się o pełnej równoprawności wszystkich narodów, to jak zaklasyfikować 
obowiązek uczenia się, jako urzędowego, języka, który nie jest przecież sztucznie 
skonstruowanym kodem państwowym, lecz nośnikiem wartości tylko jednej, 
najliczniejszej grupy etnicznej? 

Sołżenicynowska wizja współżycia narodów była zatem propozycją, która 
nie mogła do końca odpowiadać ani skrajnym rosyjskim nacjonalistom, ani śro-
dowiskom emancypacyjnym wśród nierosyjskiej ludności Federacji. Stanowiła 
raczej kompromis przedkładany przez myśliciela mającego na celu: po pierwsze, 
rewitalizację własnej nacji, a po drugie – utrzymanie względnej stabilności kraju 
skazanego na imperialność, pomimo że Rosjanie nigdy nie stanowili w nim „narodu 
imperialnego”, czyli narodu kolonizatorów, żerujących na pracy podbitej ludności.

11. Żydzi, czyli przypadek szczególny

Spośród wszystkich nacji, do których partnerskiej roli wobec Rosjan odnosi 
się Sołżenicyn, szczególnie wyróżnieni zostali Żydzi. Poświęcił im obszerną roz-
prawę Dwieście lat razem (Двести лет вместе), gdzie stara się pokazać problem 
obecności Żydów w Rosji z maksymalną dozą obiektywizmu. Przede wszystkim 
zatem przedstawia złożoność tematu; jego wywód wydaje się zmierzać ku udo-
wodnieniu tezy, że identyfikacja żydostwa, jego ostre odgraniczenie od reszty 
świata, w tym przede wszystkim od Rosji, nie jest możliwe. 

Na kartach swej książki Sołżenicyn odnotowuje zarówno przypadki trudności 
we wzajemnych kontaktach, jak też drogi pojednania. Ton wywodu wydaje się 
raczej pojednawczy i wskazuje, że już lata wojny 1917 roku dawały szansę na 
pełne włączenie Żydów w życie kraju, a tym samym na asymilację. To wydarzenia 
1917 roku – wojna domowa i następujące po niej lata realnego komunizmu – spo-
wodowały, że problem żydowski nie został rozwiązany na zasadzie pojednania 
i wspólnej egzystencji221. 

Sołżenicyn nie podchodzi do problemu żydowskiego wyłącznie w katego-
riach stosunków społecznych w Rosji. Jego uwaga spoczywa także na samych 
Żydach jako fenomenie etnicznym i na funkcjonowaniu ich solidarności. Zgadza 
się z poglądem Amosa Oza, że w sensie empirycznym ujawnia się ona w chwili 
krzywdy, zagrożenia. Ręka podniesiona na Żydów w jednym miejscu powoduje 

220  Ibidem, s. 76-77.
221  Idem, Двести лет вместе (1795-1995), Русский Путь, т. 1, Москва 2001, s. 508.
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odzew w wielu innych, pomimo że osoby do niego się przyczyniające nie mają 
z krzywdzonymi żadnych osobistych kontaktów222.

Identyfikacja Żydów jako narodu pozostaje dla pisarza trudna o tyle, że przez 
wieki miała ona podłoże głównie religijne, co jednak z czasem uległo pewnej 
zmianie. W tekście Sołżenicyna zobrazowana zostaje transformacja świadomości 
żydowskiej z religijnej w etniczną, czemu sprzyjały przede wszystkim wydarzenia 
związane z ruchem rewolucyjnym i z realiami kilkudziesięciu lat komunistycznego 
państwa. Pomimo licznych zbrodni popełnianych przez komunistyczne mocarstwo 
na religijnej tkance życia społeczności żydowskiej nowa, etniczna żydowskość 
w jakiś sposób pomogła Żydom radzieckim w rewitalizacji samoświadomości 
i solidarności z rodakami w Izraelu i za granicą.

Dzieło Sołżenicyna przepojone jest przekonaniem o wspólnocie losów żydow-
skich i rosyjskich. Obie nacje doznały zgubnej pokusy destrukcyjnego systemu 
totalitarnego i obie stały się jego ofiarami. Jak wskazuje Katarzyna Duda, książka 
o Żydach napisana została najprawdopodobniej w celu pokazania fałszywości 
komunistycznej propagandy o zaniku problemów narodowościowych w Związku 
Radzieckim223. Odradzająca się świadomość narodowa Żydów i Rosjan jest dla 
Sołżenicyna dowodem trwałości i niezbywalności identyfikacyjnej funkcji narodu 
w budowaniu tożsamości każdego człowieka.

Najbardziej jednak chyba istotną kwestią w Sołżenicynowskim podejściu 
do problemu żydowskiego jest jego sposób patrzenia na zjawisko asymilacji. 
Poprzednicy pisarza w ciągu tradycji narodowo-konserwatywnej nie zapatrywali 
się na nią pozytywnie. Dla Mieńszykowa stanowiła wręcz kamień obrazy. Wielki 
oskarżyciel Związku Radzieckiego traktuje zjawisko asymilacji raczej jako przykład 
naturalnego zbliżania się do siebie nawzajem ludzi, których komunizm próbował 
rozdzielić. Żyd, który wyemigrował z Rosji do Izraela, wciąż ogląda się za Rosją. 
Spojrzenie na kwestię żydowską u Sołżenicyna nie służy zatem jej rozwiązaniu 
w Rosji jako swoistego kłopotu, lecz raczej pochwale idei narodu, tożsamości 
i rozpowszechnianiu przekonania, że tożsamości naturalne są w stanie prowa-
dzić dialog, a tożsamości ukształtowane przez chorobliwe ideologie prowadzą 
do destrukcji samych siebie i zaostrzenia stosunków pomiędzy ludźmi.

12. Nacjonalizm fałszywy

Sołżenicyn jest świadomy, że skierowanie się w stronę nacjonalizmu nie 
gwarantuje jeszcze Rosjanom społecznego zdrowia, wskazuje zatem niektóre 

222  Ibidem, т. 2, Москва 2003, s. 10. Autor cytuje pozycję: Оз Амос, Понятие отечества, 
„22” 1978, No 1, s. 30.
223  Duda Katarzyna, Żydzi i religia w okresie bolszewickim. „Dwieście lat razem” Aleksandra 
Sołżenicyna, [w:] Słowianie i ich konfesje, pod red. Lucjana Suchanka, Polska Akademia 
Umiejętności, Kraków 2007, s. 167, Prace Komisji Kultury Słowian, t. 6.
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przypadki nacjonalizmu chorobliwego. Jednym z nich jest nacjonalizm wiel-
komocarstwowy, prowadzący wielu do sympatii wobec bolszewizmu. Idea ta 
pochodzi jeszcze od ruchu smienowiechowstwa, który pomimo że zrodził się na 
emigracji, godził się z bolszewizmem jako sposobem na powstanie Wielkiej Rosji. 
Nacjonalizm agresywny, wrogo nastawiony do innych, jest w opinii Sołżenicyna 
owocem długotrwałego tłumienia poczucia narodowego.

Za jedną ze współczesnych form takich działań można uważać między innymi 
piętnowanie wszelkich form narodowego przywiązania czy krytyki innych nacji 
mianem „faszyzmu”. Trudno jednak uważać, że w narodzie wielkoruskim ten-
dencje takie mają realne perspektywy, oskarżenia przybierają raczej charakter 
prowokacji:

Piętno „faszyzmu”, podobnie jak w swoim czasie „wróg klasowy”, „wróg ludu”, jest 
skutecznym sposobem zbicia oponenta z tropu, zamknięcia mu ust, ściągnięcia na 
niego represji. A sięga się po nie stosownie do okoliczności. Tak na przykład nawet 
zwyczajna próba obrony naszej narodowej egzystencji przed napływem pasożyt-
niczych tłumów z azjatyckich krajów WNP (któryż europejski kraj nie przejawia 
podobnej troski?) okazuje się faszyzmem!224

Sposób postrzegania nacjonalizmu przez Sołżenicyna jest zatem szczególny 
i można go streścić w zdaniu: „nacjonalizm tak, przede wszystkim, lecz nie każdy 
i nie za wszelką cenę”. Pisarz uzasadnia jego niezbędność świętą racją zachowa-
nia bogactwa. Zachowanie, nie postęp, to idea nacjonalizmu konserwatywnego 
w czystej postaci, i to w postaci stosunkowo szlachetnej, przyjaznej, obdarzającej 
szacunkiem inne nacjonalizmy. Problemem pozostaje tylko syndrom „pasożyt-
niczych tłumów”, który pojawia się w późniejszej fazie rozwoju myśli Wielkiego 
Oskarżyciela. Czy jest on jedynie „wypadkiem przy pracy”, jednym z bocznych, 
ślepych zaułków myśli, czy też nieuchronną konsekwencją poprzedniego dorobku, 
na tym etapie wywodu nie da się jeszcze rozstrzygnąć, ale stanowi element dający 
do myślenia badaczowi poszukującemu struktury procesu rozwoju doktryny.

2.13. Rekapitulacja

Rzut oka na występowanie mniej lub bardziej rozwiniętych form konser-
watywnego nacjonalizmu w Rosji pozwala na wskazanie pewnych wyróżników 
jego losów, z których jedne pozostają we wspólnocie z prawidłowościami cha-
rakterystycznymi także dla krajów takich jak Francja, Niemcy czy Japonia, inne 
jednak nieco od nich odbiegają. 

224  Sołżenicyn Aleksander Isajewicz, Rosja w zapaści, s. 97.
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Najbardziej charakterystyczną cechą upodabniającą tradycjonalistyczny na-
cjonalizm w Rosji do jego odpowiedników w krajach partnerskich jest zdecydo-
wanie negatywne, czy wręcz opozycyjne, nastawienie do zachodniej demokracji 
oraz do aksjologicznego i gospodarczego liberalizmu. Rosjanom, podobnie jak 
Japończykom, pomagało przekonanie, że demoliberalny styl uprawiania polityki 
nie ma zakorzenienia w tradycji rodzimej. Jeśli uważamy dziś, że nacjonalistyczna 
narracja rosyjska polegała na odczytywaniu tożsamości Rosji jako „nie-Zachodu”, 
to zawdzięczamy to w poważnej mierze konserwatywnym nacjonalistom.

Tak jak we Francji, Niemczech i Japonii, konserwatywny nacjonalizm rosyjski 
nie pozostawał na arenie ideologicznej w osamotnieniu, trudno także wskazać, 
aby kiedykolwiek stał się w dziejach rozległych równin eurazjatyckich doktry-
ną panującą. Najczęściej, podobnie jak w poprzednio badanych przypadkach, 
zmuszony był do konkurowania z etatyzmem progresywnym (nawet w wersji 
monarchicznej) lub z etatyzmem imperialnym o konserwatywnym zabarwieniu. 
Również w Rosji narodowi tradycjonaliści pozostawali outsiderami, niekiedy, jak 
w przypadku słowianofilów, władze traktowały ich idee z rezerwą, a w okresie 
radzieckim z zajadłą wrogością. Rosja wzbogaca jednak tradycję konserwatyw-
nych nacjonalistów o doświadczenie emigracji.

Konserwatywny nacjonalizm w Rosji, podobnie jak w innych krajach, okazał 
się stałą odskocznią, tendencją odradzającą się w kolejnych inkarnacjach. Fakt, że 
pod koniec XX wieku znalazł orędownika w osobie Sołżenicyna, pokazuje, iż także 
w Rosji potrafił zaistnieć w warunkach nowoczesnego państwa. Warto zauważyć, 
że Sołżenicyn nie był sam; ludzie uczestniczący wraz z nim w tworzeniu zbioru 
Spod grud stanowili żywe świadectwo trwania narodowego tradycjonalizmu 
w kraju, gdzie, jak mogłoby się wydawać, wszelkie przejawy przywiązania do 
świata, który przeszedł do historii w 1917 roku, były wykluczone. W pracach 
przy redakcji zbioru towarzyszył laureatowi Nagrody Nobla człowiek, który nie 
przewyższył go sławą, ale którego rola w budowaniu doktryny okazała się jeszcze 
bardziej doniosła przede wszystkim z dwu powodów. Po pierwsze, logika wykładu 
ideowego jest u niego bardziej precyzyjna, ostra, oparta na faktach, pozbawiona 
wahań i dwuznaczności, a przez to bardziej klarownie wkomponowana w spór 
ideowy przełomu wieków w Rosji i w świecie zachodnim. Drugim powodem, 
w świetle którego nie sposób przecenić dorobek tego człowieka w rozwoju 
doktryny zachowania narodu, jest jego świadome uczestnictwo w politycznym 
dyskursie współczesności i trudny do podważenia status nestora rosyjskich 
nacjonalistów w pierwszych dekadach trzeciego tysiąclecia. 
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3. Doktryna Igora Szafariewicza

3.1. Osoba i przesłanie

Igor Rostisławowicz Szafariewicz urodził się 3 czerwca 1923 roku w Żytomie-
rzu na Ukrainie. Jego ojciec, pochodzący z rodziny prawosławnych duchownych 
z Wołynia, absolwent Uniwersytetu Moskiewskiego, był wykładowcą mecha-
niki teoretycznej. Matka, z wykształcenia filolog (ukończyła kursy Bestużewa 
w Petersburgu) i utalentowana pianistka (stypendystka Teofila Richtera, ojca 
słynnego pianisty – Swiatosława), przez większą część życia nie wykonywała 
czynnie zawodu1. Zainteresowania rodziców (a także dziadków) wpłynęły na 
intelektualne losy Igora: z jednej strony pociągały go wyzwania matematyczne, 
z drugiej zaś humanistyczne, głównie historyczne. Te ostatnie, które stanowią 
najważniejszy przedmiot naszych rozważań, przybierały dlań postać fascynują-
cą przede wszystkim ze względu na fakt głębokiego ukrywania i zafałszowania 
prawdy historycznej w okresie komunistycznym.

Kariera matematyczna Igora Rostisławowicza miała początkowo przebieg 
prawdziwie imponujący. Jeszcze w szkole średniej zdawał w trybie eksterni-
stycznym egzaminy z poszczególnych przedmiotów na studiach matematycznych 
Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego (Московский Государственный 
Университет им. М. Ломоносова, MGU). Po ukończeniu szkoły został przyjęty 
na ostatni rok studiów matematycznych tejże uczelni. Po ukończeniu kursu ma-
gisterskiego w 1940 roku zaledwie dwa kolejne lata zajęło mu zdobycie stopnia 
doktorskiego, a następne cztery – habilitacji. Posiadane kwalifikacje zapewniły Igo-

1  Ш а ф а р е в и ч  Игорь Ростиславович, По пути трагедий. Беседа с Владимиром 
Бондаренко, „Завтра” 2001, No 22, [on-line:] http://zavtra.ru/content/view/2001-05-2371/ 
(29.09.2012).
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rowi Rostisławowiczowi stanowisko w Akademii Nauk ZSRR, gdzie od 1960 roku 
kierował Wydziałem Algebry. Jednocześnie od roku 1943 Szafariewicz odbywał 
zajęcia dydaktyczne na swym rodzimym uniwersytecie. Wypromował ponad 
30 doktorów2; w opinii niektórych był przewodnikiem bardzo wymagającym, 
niestosującym taryfy ulgowej. Od roku 1946 był współpracownikiem Instytutu 
Matematycznego im. W.A. Stiekłowa Akademii Nauk ZSRR, zaś w 1958 został 
członkiem-korespondentem tejże Akademii. W swych pracach matematycznych 
zajmował się głównie teorią liczb, geometrią algebraiczną i algebrą liniową. 
Największe osiągnięcia odnotował w dziedzinie teorii pól liczb algebraicznych, 
która pozostaje na pograniczu teorii liczb i geometrii algebraicznej3. W 1959 roku 
został za swój dorobek uhonorowany Nagrodą Leninowską.

Drugą wielką pasją uczonego była historia – jak podają jego biografowie, 
już jako czternastolatek opanował całość materiału szkolnego4. Zainteresowa-
nia te doprowadziły Szafariewicza do krytycznych ocen rozwoju wypadków 
w dwudziestowiecznej Rosji i pomogły mu zyskać sławę jednego z najbardziej 
zdecydowanych opozycjonistów. Jak sam podaje w notce autobiograficznej5, już 
od końca lat sześćdziesiątych podejmuje działalność społeczną: broni interesów 
Cerkwi prawosławnej, a także, wraz z Andriejem Sacharowem i Aleksandrem 
Sołżenicynem, występuje przeciwko wykorzystywaniu psychiatrii w celach 
represyjnych. W 1974 roku Szafariewicz i Sołżenicyn doprowadzili do wydania 
w paryskiej oficynie YMCA PRESS słynnego zbioru Spod grud (Из-под глыб)6. 
Wydaniu zbioru towarzyszyła konferencja prasowa, podczas której matema-
tyk krytycznie wypowiedział się na temat ograniczenia swobód obywatelskich 
w ZSRR. Spowodowało to odsunięcie go od prowadzenia zajęć dydaktycznych na 
uniwersytecie, począwszy od 1975 roku.

Od tego czasu piętno dysydenta przylgnęło do uczonego na trwałe, co po-
zwoliło jego działalności przybrać jeszcze bardziej wyrazisty charakter. W 1977 
roku udzielił wywiadu BBC, w którym demaskował prześladowania religijne 
w Związku Radzieckim, przede wszystkim w stosunku do Cerkwi. Tym razem 
jednak obyło się bez konsekwencji służbowych czy karnych. W tym samym roku 
ukazało się jego oparte na wcześniejszym tekście zamieszczonym w zbiorze Spod 
grud wnikliwe i uderzające erudycją studium socjalizmu jako doktryny i praktyki 

2  Игорю Ростиславовичу Шафаревичу – 80 лет!, [on-line:] http://shafarevich.voskres.ru/
new5.htm (29.09.2012).
3  Wykaz prac matematycznych Igora Szafariewicza zob.: Шафаревич Игорь Ростиславович. 
Список математических трудов,[on-line:] http://www.mi.ras.ru/~shafarev/publ.html 
(29.09.2012).
4  Игорю Ростиславовичу Шафаревичу – 80 лет!
5  Шафаревич Игорь Ростиславович, Сведения о себе, [on-line:] http://shafarevich.
voskres.ru/new1.htm (29.09.2012).
6  Из-под глыб. Сборник статей, YMCA PRESS, Paris 1974. 
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społecznej o starożytnych korzeniach, stanowiącej wyraz odwiecznej dążności 
do samounicestwienia7.

Od 1978 roku Szafariewicz rozpoczyna prace nad najbardziej znaną rozpra-
wą polityczną swojego życia, uważaną za opus magnum, Rusofobią (Русофобия), 
która ukazała się w samizdacie (podziemnym wydawnictwie wewnątrz kraju) 
w 1983 roku8. Dzieło to, poruszające kwestię negatywnych ocen rosyjskiej trady-
cji narodowej jako działań głośnej i szkodliwej mniejszości, w poważnej mierze 
żydowskiego pochodzenia, przyniosło Szafariewiczowi światową sławę, nieko-
niecznie w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Amerykańska Narodowa Akademia 
Nauk poprosiła nawet uczonego o rezygnację z członkostwa, co nigdy wcześniej 
nie miało miejsca w tej instytucji9. Szafariewicz propozycję rezygnacji odrzucił. 
Nieprzychylne dla środowiska żydowskiego opinie stały się także przedmiotem 
oficjalnie wyrażanej dezaprobaty w kręgu Amerykańskiego Towarzystwa Ma-
tematycznego10. W późniejszym okresie uczony opublikował kilka artykułów 
stanowiących swoiste dopełnienie i wyjaśnienie niektórych kwestii poruszonych 
w kontrowersyjnej książce. Większość z nich ukazała się w monachijskim piśmie 
„Wiecze”. Najostrzejszą wymowę miał tekst o znanym dysydencie i pisarzu ży-
dowskiego pochodzenia – Andrieju Siniawskim, którego Przechadzki z Puszkinem 
(Прогулки с Пушкиным) Szafariewicz uznał za oczywisty przejaw rusofobii11.  
Problematyka żydowska podjęta zostanie przez uczonego ponownie już na po-
czątku nowego stulecia, w postaci obszernego studium Zagadka trzech tysięcy lat 
(Трехтысячелетняя загадка)12, i stanie się tym samym autonomicznym tematem 
myśli Szafariewicza. Zagadnienia te pozostaną w kręgu zainteresowań matema-
tyka także w późniejszych latach.  W roku 1989 w rozprawie Dwie drogi ku tej 

7  Шафаревич Игорь Ростиславович, Социализм как явление мировой истории, YMCA 
Press, Paris 1977.
8  Pierwsze oficjalne wydanie książki miało miejsce w Monachium w 1988 roku:  idem, 
Русофобия, Вече, München 1988.
9  Zob. Birman Joan, AMS Condemns Russophobia, „The Scientist” 1993, No. 7, s. 12. Wart 
uwagi jest opublikowany w tymże numerze fragment listu C.K. (Tiny) Gunsalus, przewodni-
czącej Amerykańskiego Towarzystwa na rzecz Wolności i Odpowiedzialności w Nauce z 1 IV 
1993 roku, w którym pisze: „We wish to express repugnance at and condemnation of your 
anti-Semitic writings as conveyed in Russophobia. Your prestige as an eminent mathematician 
gives credence and special weight to your singling out one group for special opprobrium… 
The Committee finds it regrettable that a mathematician of your stature has disseminated 
such unfounded and vile characterizations in your writings”. Dostępny także on-line: http://
www.skeptictank.org/files//science/tsci7n8.htm.
10  Zob. Abramovna Bella, Subbotovskaya and „Jewish People’s University”, „Notices of the 
American Mathematical Society” Vol. 54, 2007, No. 10, s. 1326.
11  Шафаревич Игорь Ростиславович, Феномен эмиграции, „Литературная Россия” 1989, 
8 IX, dostępny on-line: http://www.modernlib.ru/books/shafarevich_igor_rostislavovich/
fenomen_emigracii/.
12  Idem, Трeхтысячелетняя загадка. История еврейства и перспективы современной 
России, Библиополис, Санкт Петербург 2002.
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samej przepaści (Две дороги – к одному обрыву), opublikowanej w czasopiśmie 
„Nowyj Mir”, podejmuje on kwestię destrukcyjnego oddziaływania zachodniej 
idei cywilizacji technicznej na świat, w szczególności zaś na Rosję i jej tragiczną 
historię w XX stuleciu. Szafariewicz stawia wówczas znak równości pomiędzy 
ideą technokratycznego komunizmu marksowskiego a praktyką funkcjonowania 
kapitalistycznego społeczeństwa euroamerykańskiego13. Jest to zasadniczo ostatni 
z „wielkich” tematów jego publicystyki politycznej, później bowiem działalność 
Szafariewicza skupiła się na tematyce bardziej akcydentalnej i współczesnej. 

Stopniowy upadek ZSRR i dynamiczna erozja ideologii komunistycznej spra-
wiły, że pozycja uczonego w kraju zaczęła się znacząco poprawiać. W dzień przed 
podpisaniem układu białowieskiego, 7 grudnia 1991 roku, Szafariewicz został 
uhonorowany członkostwem stałym w Akademii Nauk w sekcji matematyki, me-
chaniki i informatyki. Gruntowna zmiana sytuacji pozwoliła mu także na podjęcie 
działalności społeczno-politycznej. W 1992 roku wszedł w skład Rady Politycznej 
Frontu Ocalenia Narodowego (Фронт Национального Спасения). Organizacja 
ta, powstała w roku 1988, stanowiła kompilację kilku mniejszych środowisk 
o charakterze narodowo-patriotycznym. Jej statutowe cele stanowiły głównie 
narodowa jedność i sprawiedliwość społeczna. W 1993 roku Szafariewicz wyraził 
zgodę na kandydowanie do Dumy Państwowej z listy kierowanej przez Michaiła 
Gieorgijewicza Astafjewa Partii Konstytucyjno-Demokratycznej, zwanej też Par-
tią Ludowej Wolności (Конституционно-Демократическая Партия, Партия 
Народной Свободы). Nie zebrano jednak wystarczającej ilości podpisów, aby 
mogła ona startować w wyborach. Jak się okazało, próba wskrzeszenia tradycji 
przedrewolucyjnej partii kadetów podjęta została na wyrost. W rok później Szafa-
riewicz wszedł w skład prowadzonego także przez Astafjewa Wszechrosyjskiego 
Narodowego Centrum Prawicowego (Всероссийский национальный правый 
центр, WNPC). Był członkiem kolegium redakcyjnego pisma „Nasz Sowriemien-
nik”, a także (w latach 1991-1992) gazety „Dień”, prowadzonej przez Aleksandra 
Prochanowa, który w późniejszym okresie wydawał gazetę „Zawtra”, kojarzoną 
dość jednoznacznie ze sponsoringiem ze strony resortów siłowych. 

Pomimo że w początkowych latach XXI wieku Szafariewicz w niewielkim stop-
niu występował publicznie i nie publikował obszerniejszych tekstów, jego nazwisko 
ponownie nabrało rozgłosu po skandalu związanym z wystawą Uwaga, religijna 
wiara!, która została otwarta 14 stycznia 2003 roku w Centrum im. Andrieja 
Sacharowa w Moskwie. Matematyk był jednym z sygnatariuszy Petycji działaczy 
nauki i kultury „W związku z organizacją świętokradczej wystawy w Centrum im. 
A. Sacharowa” (Обращение деятелей науки и культуры „В связи с органи- 
зацией кощунственной выставки в Центре Сахарова”). W treści petycji zna-. W treści petycji zna-

13  Idem, Две дороги – к одному обрыву, „Новый мир” 1989, No 7, s. 147, dostępny także 
on-line: http://shafarevich.voskres.ru/a28.htm.
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lazły się oskarżenia o jawny satanizm i kpiny z prawosławia14. Wystawa została 
fizycznie unicestwiona 18 stycznia przez grupę jej oburzonych przeciwników. 

Jesienią 2006 roku w mediach pojawiły się niepotwierdzone oficjalnie infor-
macje, jakoby Igor Szafariewicz był członkiem rady organizacyjnej „Rosyjskiego 
marszu”, czyli demonstracji ugrupowań nacjonalistycznych, która odbywa się co 
roku w święto 4 listopada (Dzień Jedności Narodowej). Impreza ta przybierała 
różną postać, w zależności od roku, zasadniczo jednak prawie zawsze można było 
na niej zobaczyć zestaw symboli m.in. takich ugrupowań, jak: Ruch Przeciwko 
Nielegalnej Imigracji, Eurazjatycki Związek Młodzieży, Narodowo-Mocarstwowa 
Partia Rosji, Rosyjski Ruch Społeczny, Narodowo-Patriotyczny Front „Pamiat’”, 
Związek Słowiański (Słowiańska Siła) czy Narodowy Front Wyzwolenia Rosji. 
W 2010 roku Igor Szafariewicz został członkiem kolegium redakcyjnego nowo 
powstałego z inicjatywy i pod kierownictwem Konstantina Kryłowa, lidera Ro-
syjskiego Ruchu Społecznego (Русское Общественное Движение), kwartalnika 
„Woprosy nacionalizma”15. Na łamach pisma opublikował istotny z punktu widze-
nia rozwoju własnych poglądów wywiad. Krótkie teksty Szafariewicza pojawiły 
się też w piśmie „Zołotoj Lew” i w gazecie „Zawtra”. 

Szafariewicz, mimo że urodził się na Ukrainie, niemal całe życie spędził w Mos-
kwie. Wyjątek stanowiły dwa lata podczas wojny, kiedy to jako doktorant Akademii 
Nauk wywieziony został do Aszchabadu, Swierdłowska, a wreszcie Kazania. Spo-
śród książek i autorów najistotniejszych dla kształtowania jego ideowego kośćca 
matematyk wymieniał najpierw rosyjskie baśnie i byliny, baśnie braci Grimm, 
tragedię grecką, głównie Ajschylosa, Dzieje Herodota, Fausta Goethego, klasyczną 
literaturę rosyjską, szczególnie Puszkina i Dostojewskiego, najważniejsze dzieła 
Aleksandra Sołżenicyna, Przeddzień Wasilija Biełowa, Pożegnanie z Matiorą Wa-
lentina Rasputina, klasykę badań o mitach, w tym prace Władimira Proppa i Mircei 
Eliadego. Szczególną uwagę zwracał na analizę duszy rosyjskiej w badaniach takich 
uczonych, jak: Dmitrij Lichaczow, Siergiej Smirnow, Gielian Prochorow, Aleksandr 
Panczenko. Duże znaczenie miały dla autora zbioru Po co Rosji Zachód? wybrane 
analizy historii społeczeństwa zachodniego, w tym rozważania o rewolucyjnej 
genezie współczesnej Francji Hipolita Taine’a (Origines de la France contempora-
ine), socjologia Maxa Webera (Etyka protestancka a duch kapitalizmu) czy studia 
Wernera Sombarta nad istotą kapitalizmu i rolą Żydów w europejskiej gospodarce 
(Der Bourgeois, Die Juden und das Wirtschaftsleben). Wysoko cenił historię rewo-
lucji lutowej autorstwa Gieorgija Katkowa (Russia 1917. The February Revolution, 
Longman Press, London–New York 1967). Spośród klasyków rosyjskiego nacjo-
nalizmu najbardziej inspirował go Iwan Iljin, wymieniał także Lwa Tichomiro-

14  Обращение деятелей науки и культуры „В связи с организацией кощунственной 
выставки в Центре Сахарова”, [on-line:] http://www.portal-credo.ru/site/print.
php?act=news&id=6883  (19.01.2012).
15  Strona internetowa pisma „Вопросы национализма”: http://vnatio.org/.
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wa (Монархическая государственность)16. W późniejszych latach podkreślał 
szczególnie mocno znaczenie Monarchii ludowej (Народная монархия) Iwana 
Łukjanowicza Sołoniewicza (1891-1953) oraz pracy interpretatorki kwestii spe-
cyfiki rosyjskiej mentalności Walentiny Fiodorowny Czesnokowej (1934-2010), 
socjologa sygnującego swe opus magnum pseudonimem Ksenia Kasjanowa17. 
Wydaje się, że właśnie te ostatnie pozycje stały się dla Igora Szafariewicza funda-
mentalnym źródłem inspiracji i punktem centralnym jego doktryny, którym był 
dogmat o wyjątkowości rosyjskiego charakteru narodowego, poddanego ideowej 
eksterminacji i wymagającego odrodzenia18. 

Nie ulega wątpliwości, że podobnie jak w przypadku nacjonalistów porewo-
lucyjnej i trzeciej fali emigracji, myśl polityczna Szafariewicza wyrasta z dwu 
podstawowych i występujących jednocześnie motywacji o przeciwstawnych 
znakach aksjologicznych. Pierwszą, zdecydowanie negatywną, jest reakcja na 
psychofizyczne doświadczenie okropności komunizmu, który miażdżącej więk-
szości mieszkańców ZSRR został narzucony. Chodzi tu o samowyzwalającą się 
refleksję nad ideologią, która jako podstawa politycznych rozwiązań nie zdołała 
stworzyć warunków do pomyślnego rozwoju państwa i społeczeństwa. Drugim, 
głęboko pozytywnym źródłem myśli Szafariewicza, jest zachwyt nad wyjątkowoś-
cią, niepowtarzalnością rosyjskiej kultury i tradycji. Zestawienie obu motywacji 
komponuje się w logiczną całość. Oparty na ideologii marksizmu-leninizmu system 
polityczno-prawny ZSRR i ściśle związane z nim realia procesu decyzyjnego stały 
się katem rosyjskości, która stanowiła sens i treść egzystencji wielu pokoleń ludzi 
przez kilka wieków. Praktyczna realizacja marksizmu traktowana jest jednak 
tylko jako pewien aspekt wielopostaciowego społecznego zła, przejawiającego 
się w różnych czasach i miejscach, dla którego nazwą zbiorczą jest socjalizm.

3.2. Socjalizm jako matryca destrukcji

Zagadnienie socjalizmu studiowane było przez Szafariewicza od najwcześ-
niejszych lat kształtowania się jego myśli politycznej. Rozważania na ten temat 
stanowią negatywną, krytyczną stronę tego dorobku, dostarczając wiedzy na 
temat tendencji, których dobrze zorganizowane społeczeństwo powinno unikać 

16  Шафаревич Игорь Ростиславович, Сведения о себе.
17  Касьянова Ксения, О русском национальном характере, Академический Проект, 
Деловая книга, Москва 2003, s. 337.
18 Встреча с выдающимся ученым, мыслителем и общественным деятелем Игорем 
Ростиславовичем Шафаревичем, Институт русской цивилизации, [on-line:] http://video.
yandex.ru/#search?text=%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%A8%
D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&where=all&
id=11875903-09-12 (29.09.2012).
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przede wszystkim. Teksty Szafariewicza o socjalizmie ukazały się drukiem po 
raz pierwszy w 1974 roku. Artykuł zamieszczony w zbiorze Spod grud19 stanowi 
próbę syntetycznego spojrzenia na kwestię tej doktryny, uchwycenia jej celów 
i dalekosiężnych konsekwencji. Z kolei obszerna książka Socjalizm jako zjawisko 
historii powszechnej (Социализм как явление мировой истории)20 to dogłębne 
studium wczesnych i współczesnych form myśli socjalistycznej, jak również 
analiza niektórych przypadków jej praktycznego zastosowania.

Metoda zastosowana przez matematyka w książce o socjalizmie sprawia po-
czątkowo wrażenie klasycznej abstrakcji zastosowanej po gruntownym przeglądzie 
faktów. Dzieło składa się z trzech części. Pierwsza stanowi studium doktryn, które 
w literaturze religijnej traktowane byłyby jako millenarystyczne, stąd propozycja 
określenia ich mianem socjalizmu chiliastycznego. W części drugiej przedsta-
wiono praktyczną realizację zasady socjalistycznej w Ameryce, na starożytnym 
Wschodzie i w Chinach. Trzecia część monografii to analiza teoretyczna pojęcia 
socjalizmu, połączona z próbą nakreślenia jego ostatecznej formuły. 

Przedstawione w części pierwszej koncepcje łączy całkowite odrzucenie 
zastanego porządku społecznego i wizja sprawiedliwego urządzenia przyszłości, 
z którą kojarzono zniesienie prywatnej własności, wspólnotę życia, kontrolę 
rodziny i życia seksualnego (S, 10). Głównym zadaniem tej części pracy jest 
uzasadnienie tezy, że jako zestaw idei socjalizm w swych zasadniczych zrębach 
nie jest bynajmniej wynalazkiem Marksa, lecz posiada wielowiekową tradycję. 
Analizie poddane zostają koncepcje zgromadzone w trzy główne grupy tematycz-
ne: socjalistyczne tendencje w starożytności, doktryny heretyckie, cechujące się 
radykalizacją zasad religijnych, i socjalizm filozofów.

Już koncepcje starożytne poddają się pewnym uogólnieniom – można przecież 
wskazać atak na własność indywidualną i jej uwspólnotowienie, eksperymento-
wanie na rodzinie i kontrolę nad społeczeństwem. Jeszcze łatwiej, jak wskazuje 
rosyjski matematyk, dokonać abstrakcji przypadków ideologii socjalistycznych 
epoki średniowiecza, wyróżniając w tym okresie pewne fundamentalne tendencje 
charakteryzujące nowe ruchy religijne. Są to między innymi: odrzucenie chrztu 
dzieci i nawoływanie do powtórnego, świadomego chrztu; podkreślenie pocho-
dzenia nauk heretyckich od „pierwotnych” (czyli opozycyjnych wobec nauczania 
papieża Sylwestra I) zasad apostolskich; wrogość wobec władzy świeckiej; an-
tytetyczność wobec średniowiecznego katolicyzmu.

19  Шафаревич Игорь Ростиславович, Социализм, [w:] Из-под глыб. Сборник статей, 
YMCA PRESS, Paris 1974, s. 29-72.
20  Idem, Социализм как явление мировой истории, tutaj cyt. według wydania: Эксмо, 
Алгоритм, Москва 2003. Przypisy do tej pozycji oznaczone są w tekście w nawiasie symbolem 
S wraz z numerami stron. Wersja angielska książki: The Socialist Phenomenon, Harper & Row, 
New York 1980; wersja niemiecka: Der Todestrieb in der Geschichte. Erscheinungsformen des 
Sozialismus, Ullstein Verlag, Frankfurt–Berlin–Wien 1980.
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Celem średniowiecznych herezji było przemienienie materialnego świata 
i przejście tegoż do wyższego stanu, podczas gdy Kościół głosił mistyczną jedność 
wszystkich wierzących, niewidzialną wspólnotę żywych i umarłych. Wojownicze 
nastawienie tych ruchów wynikało prawdopodobnie z tradycji środków, któ-
re katolicyzm wybrał podczas realizacji swej misji: zewnętrznego autorytetu, 
władzy i bogactwa kościelnej hierarchii. Analogiczna do tego stylu działalność 
sił wrogich katolicyzmowi przybrała charakter zewnętrzny – sekty odrzucały 
bogactwa i własność, ponieważ Kościół nimi epatował, odrzucały chrzest dzieci, 
ponieważ nie przyjmowały idei wspólnoty mistycznej. Ich pomysł na organizację 
Kościoła streszczał się w modelu bractwa ludzi o wspólnych poglądach (S, 112 
nn.). Powyższe przekonanie pozostaje w duchu krytyki, którą prawosławni myśli-
ciele XIX stulecia kierowali przeciwko katolicyzmowi. Przebrzmiewa w retoryce 
Szafariewicza powtarzana za Dostojewskim skłonność do oskarżania Zachodu 
o syndrom Wielkiego Inkwizytora, pragnącego drogą przemocy uwolnić wiernych 
od poczucia odpowiedzialności i codziennych zmagań sumienia. Można także 
traktować ten sposób argumentacji jako deklaratywny zwrot ku konserwatyw-
nemu antyintelektualizmowi. Klasyfikacja taka wydaje się jednak przedwczesna 
i słabo podbudowana systemowo.

Pomimo wskazania, że podstawowe tendencje socjalizmu sięgają czasów 
Arystofanesa, a także przedstawienia interesującego studium przypadków here-
zji średniowiecznych i utopii czasów renesansu Szafariewicz największą uwagę 
poświęca koncepcjom oświeceniowym jako tym, które w bardziej bezpośredni 
sposób wpłynęły na kształtowanie marksizmu, a co za tym idzie realnego so-
cjalizmu w ZSRR. Dowodzi zatem, że w epoce oświecenia można mówić o kilku 
nowych istotnych cechach socjalizmu, które poprowadziły ten kierunek ku dobrze 
znanym praktykom. Po pierwsze zatem, socjalizm nowego typu stał się zdecydo-
wanie areligijny, czy wręcz zasadniczo z religią się zmagał. Religie uznane zostały 
albo za iluzję, wytwór człowieka, albo za środek kontroli nad społeczeństwem. 
Powstaje idea Boga-Nicości, zaś w końcu procesu dochodzi do trwałego mariażu 
ideologii socjalistycznej z ateizmem. Po drugie, socjalizm oświeceniowy zapoży-
czył od średniowiecznego millenaryzmu swoistą mistykę – przekonanie o tym, 
że historia stanowi poddany pewnym prawidłowościom proces o ewolucyjnym 
charakterze. Nie ma już jednak w tej koncepcji zasadniczego celu dawnej mistyki, 
czyli zjednoczenia z Bogiem. Za siłę przewodnią historii uznaje się Postęp i jego 
najwyższą formę, jaką jest rozum. Po trzecie, zaskakująco zgodnie z tradycją 
średniowiecznej mistyki, oświeceniowe koncepcje socjalistyczne postrzegały 
proces historyczny w kategoriach trzech stopni rozwoju. Miały także wizję upadku 
ludzkości i powrotu do pierwotnej doskonałości. Tym samym wyodrębnić można 
cztery aspekty socjalizmu oświeceniowego: 
1. mit o pierwotnej „naturalnej” szczęśliwości, o złotym wieku, zdegradowanym 

przez powstanie indywidualnej własności;
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2. oskarżenie współczesności o nieuleczalną niedoskonałość, niesprawiedliwość 
i bezsensowność, przekonanie o niemożliwości reformowania współczesne-
go społeczeństwa i konieczności jego destrukcji w celu zbudowania ustroju 
zdolnego do uszczęśliwienia ludzkości w stopniu, jaki tylko jest możliwy;

3. proroctwo o nowym społeczeństwie, zbudowanym na zasadach socjalistycz-
nych, o powrocie, jak pisze Étienne-Gabriel Morelly, od nieświadomego złotego 
wieku do uświadomionego;

4. idea wyzwolenia, która w średniowieczu oznaczała odejście ducha od ma-
terii, a która teraz stała się pomysłem na uwolnienie człowieka od wszelkiej 
moralności i współczesnych instytucji (S, 188-200). 
W świetle takiego podsumowania konieczne było także, dla wagi argumentów, 

odniesienie się do funkcjonowania zasad socjalizmu w społecznej rzeczywisto-
ści. W części drugiej książki mamy zatem do czynienia z opisem prób realizacji 
idei socjalistycznych w państwach odległej przeszłości. Szafariewicz dokonuje 
analizy przypadków amerykańskich: imperium Inków i Republiki Jezuickiej 
w Paragwaju, oraz starożytnego Wschodu: państw mezopotamskich, Egiptu 
i Chin. Analogicznie do części pierwszej, i w tym przypadku chodzi o wykazanie, 
że historia obfituje w dobrze udokumentowane próby tworzenia społeczeństw 
ukształtowanych w duchu socjalistycznego ładu społecznego. Powołując się częś-
ciowo na Fritza Heichelheima21, Szafariewicz dokonuje w tym rozdziale próby 
podsumowania wiedzy o historycznych przypadkach społeczeństw rządzonych 
wedle zasad socjalizmu. Wskazuje zatem, po pierwsze, że generalnie panowało 
w tych społecznościach przekonanie o państwie (najczęściej uosobionym w mo-
narsze) jako głównym właścicielu wszystkich źródeł dochodu. Posługiwanie się 
środkami produkcji przez osoby indywidualne musiało odbywać się poprzez 
wykup tego prawa drogą dostaw lub pracy na rzecz państwa. Inną cechą kon-
stytutywną dawnych społeczności socjalistycznych był surowo egzekwowany 
obowiązek pracy, stanowiący odpowiednik służby wojskowej. Analogia była 
tym wyraźniejsza, że niekiedy nawet praca ta wykonywana była w regularnych 
oddziałach i armiach, często wręcz pod komendą oficerów. Powinności tego typu 
bywały niekiedy nakładane na narody podbite, zaś władza stosunek do ludów 
pokonanych przenosiła na całe społeczeństwo. Grunty rolne w organizacjach tego 
typu należały w większości do państwa. Często kontrolowało ono także pracę na 
ziemiach świątynnych. Chłopi od państwa otrzymywali ziarno, bydło i narzędzia, 
a nieraz wręcz konkretne instrukcje, co właściwie powinni uprawiać. Ludność 
ta nie miała statusu niewolników, ale była czymś w rodzaju siły półwolnej (ang. 
serfs)22. Niewolnictwo sensu stricto nigdy nie odgrywało w dawnych społeczeń-

21  Heichelheim Fritz Moritz, An ancient economic history, from the palaeolithic age to the 
migrations of the Germanic, Slavic and Arabic nations, A.W. Sijthoff, Leiden 1958.
22  Por. Gelb Ignace J., From freedom to slavery. Gesellschaftsklassen im alten Zweinstromland 
und in den angrezendem Gebieten, XVIII. Recontre assyrologique international, München, 29 Juni – 
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stwach socjalistycznych zasadniczej roli, niewolnicy najczęściej zasilali szeregi 
domowej służby. 

Analogicznie do rolnictwa, także rzemiosło i handel kontrolowane były przez 
państwo. W znaczącej mierze zaopatrywało ono wytwórców w narzędzia pracy 
i surowce, a kupców w kapitał. W każdym przypadku środowiska te zjednoczo-
ne były w gildie. W licznych przypadkach, jak na przykład w okresie Średniego 
Państwa egipskiego, państwo kontrolowało praktycznie cały handel zagraniczny 
i wewnętrzny, aż do najdrobniejszych transakcji. Pieniądze w wymianie tej nie 
odgrywały zasadniczej roli – w terminologii Weberowskiej była to raczej wymiana 
z „pieniężną oceną” (S, 275-278).

W państwach omawianego typu władcy przypisywano szczególne znaczenie: 
był bóstwem, które przybywszy na Ziemię, zbawiało ludzkość. Dawało mu to 
legitymację do stosowania dowolnych kar, przechodzącą w konsekwencji także 
na królewskich urzędników. Szafariewicz w ocenie despotycznych państw socja-
listycznych odnosi się do słynnej teorii hydraulicznej Karla Augusta Wittfogla, 
który dawne despotie definiował w kategoriach ograniczenia dostępu do wody, 
do miejsc, gdzie irygacja odgrywała fundamentalną rolę w gospodarce23.

Szafariewicz, przywołując teorię hydrauliczną, odnotowuje niezwykle istotną 
cechę gospodarki dawnych społeczeństw socjalistycznych: ich skupienie na ma-
terialnej i koncepcyjnej bazie produkcji, nie zaś na bezpośrednim wytwarzaniu 
dóbr (S, 279-280). Zgadza się w tym wypadku z Heichelheimem w przekonaniu, 
że współczesne przykłady kolektywizmu i gospodarki planowej stanowią w pew-
nym sensie powrót do prymitywnego rozumienia procesów gospodarczych, cha-
rakterystycznych dla epoki miedzi i brązu. To przykład rezygnacji z liberalnych 
osiągnięć epoki żelaza na rzecz państwowej kontroli nad gospodarką. W dwu-
dziestowiecznych mocarstwach komunistycznych dochodzi do wskrzeszenia 
dawno sfalsyfikowanej metody rządzenia poprzez dominację dworów i życia 
miejskiego nad indywidualną inicjatywą i procesami spontanicznymi. Tym sa-
mym uznać można, że współczesne nawiązanie do tych idei stanowi de facto akt 
wstecznictwa i prymitywizmu24.

Pierwsze części rozprawy o socjalizmie stanowiły przegląd koncepcji i realiów 
przeszłości. Tym samym matematyk stworzył sobie pole do prezentacji wniosków 
uogólniających. W części trzeciej znajdujemy zatem wnikliwą analizę typolo-
giczną socjalizmu z punktu widzenia jego najważniejszych idei i celów, a także 
przegląd niektórych sposobów postrzegania socjalizmu, utrwalony w studiach 
nad historią doktryn politycznych. Szafariewicz dokonuje również refleksji nad 

3 Juli 1970, Hrsg. Dietz-Otto Edzard, Verlag der Bayerische Akademie der Wissenschaften, 
München 1972, s. 83.
23  Wittfogel  Karl August, Oriental Despotism. A Comparative Study of Total Power, Random 
House, New York 1957, s. 3 nn.
24  Heichelheim Fritz Moritz, op. cit., s. 99-100.
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relacją socjalizmu do zasady indywidualności, stanowiącej przedmiot żywego 
zainteresowania rosyjskich myślicieli liberalnych i słowianofilskich.

Metoda zastosowana w całej rozprawie, jak zawsze w przypadku empi-
rycznych badań indukcyjnych, nie może uchronić się przed pewnym udziałem 
założeń pierwotnych, czego autor jest świadom. Zasady przeglądu wyrastają 
z pewnej pierwotnej intuicji odnośnie do socjalizmu jako matrycy myślenia, od 
dawna znanej i prowadzącej do podobnych skutków. Stąd konieczność prezen-
tacji najważniejszych wniosków Szafariewiczowskiej syntezy. Znaleziono dla 
nich satysfakcjonującą podstawę w tej części rozważań, która dotyczy uzasad-
nienia doktryny poprzez nagromadzony materiał empiryczny. Dokonany przez 
Szafariewicza przegląd socjalistycznych doktryn i przypadków realizacji zespo-
łów socjalistycznych idei w praktyce doprowadził go do sformułowania drogą 
(nominalnie) indukcyjnej abstrakcji grupy tzw. konturów, czyli najważniejszych 
wyznaczników socjalistycznego paradygmatu doktrynalnego. Na pierwszym 
miejscu wymieniona zostaje idea zniesienia prywatnej własności. W jej aspek-
cie negatywnym chodzi o bezwyjątkowe odrzucenie prywatności w posiadaniu, 
natomiast aspekt pozytywny koncentruje się na dwóch odmiennych wariantach. 
Pierwszy streszcza się w prostej zasadzie własności wspólnotowej, drugi zaś 
oznacza własność socjalistycznego państwa (S, 284). Szafariewicz przytacza po-
kaźny arsenał przykładów, szczególnie pierwszej tendencji. Dostrzegamy zatem, 
że przecież już w Sejmie kobiet Arystofanesa, co prawda w żartobliwy sposób, 
przekazana zostaje idea zniesienia prywatnej własności (S, 11-12), a Platońska 
Politeja to przykład systematycznej krytyki tej formy posiadania, uznanej za głów-
ną burzycielkę jedności państwa (S, 22). W średniowieczu skrajnym przykładem 
nienawiści do własności byli katarzy, którzy dążyli do całkowitego odrzucenia 
świata materialnego, ponieważ wyznawali wzajemną wrogość materii i ducha 
(S, 31 nn.). Tych, którzy osiągnęli status „doskonałych”, obowiązywał całkowity 
zakaz posiadania własności indywidualnej (S, 34). Millenaryści, jak Gioacchino 
da Fiore, sądzili, że w epoce Ducha Świętego ludzie nie będą znać słowa „moje” 
czy „twoje”, wybrańcy boży zwrócą się ku apostolskiemu ubóstwu i staną się wo-
jownikami Chrystusa (S, 39). Odejście od własności indywidualnej głosili także 
taboryci (S, 48). Jeszcze obficiej doktrynami niechętnymi prywatnej własności 
albo wręcz ją wykluczającymi zaowocowała raczkująca nowożytność. Bardzo 
wyraziście zabrzmiały idee anabaptystów, głównie Nicolausa Storcha i Thoma-
sa Münzera. Brytyjska rewolucja przyniosła radykalizm lewellerów i diggerów. 
Lider tych ostatnich, Gerrard Winstanley, głosił, że miał następujące widzenie: 
jeśli ludzkość kontynuować będzie posiadanie prywatnej własności, grzeszyć 
będzie przeciwko siódmemu i ósmemu przykazaniu (S, 65).

Jak przypomina Szafariewicz, również filozofowie nowożytni nie stronili od 
głoszenia wizji społeczeństw, w których własność indywidualna nie występuje. 
Spotykamy się z tym przede wszystkim w Utopii Thomasa More’a i w Mieście 
Słońca Tommasa Campanelli. More traktuje przecież współczesne państwa eu-
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ropejskie jako spisek bogaczy. Za ów stan niedoli odpowiadają natomiast przede 
wszystkim prywatna własność i instytucja pieniądza (S, 123). Powieść utopijna 
XVII i XVIII wieku również pełna jest niechęci do nich, dotyczy to chociażby mało 
dziś znanej Historii Sewarambów (Histoire de Sévarambes) Denisa Veirasa, w której 
założyciel państwa zakazał prywatnej własności. Za źródło zła uważają własność 
indywidualną autor Kodeksu Przyrody – Étienne-Gabriel Morelly – i najsłynniej-
szy interpretator nieszczęścia tkwiącego w cywilizacji – Jean-Jacques Rousseau. 
Léger-Marie Deschamps w Prawdziwym systemie czyli rozwiązaniu zagadki 
metafizyki i moralności (Le Vrai Système ou le Mot de l’énigme métaphysique et 
morale) tworzy z kolei wizję ewolucji ku społeczeństwu, które nie zna pojęcia 
jakiejkolwiek własności (S, 173). Idee tego typu głoszone były także w ramach 
znanych dobrze związków socjalistycznych, takich jak Sprzysiężenie Równych 
Grakchusa Babeufa (S, 176 nn.).

Podane w części drugiej pracy przykłady pochodzące ze studium funkcjo-
nowania historycznych społeczeństw o socjalistycznym charakterze nie mniej 
dobitnie ilustrują Szafariewiczowską tezę odnośnie do kwestii indywidualnej 
własności. W imperium Dzieci Słońca podstawowym przedmiotem własności 
była ziemia, należąca w całości do Inki. Arystokracja, która otrzymała tereny rolne 
od władcy, raczej korzystała z owoców roli, niż sama ją uprawiała, a po śmierci 
chłopa uprawiana ziemia powracała do zasobów państwowych (S, 197). Także 
w starożytnych Chinach ziemia należała do monarchy, zaś chłopi uprawiali ją pod 
nadzorem urzędników, instruujących, na jakich polach, gdzie i jak dokonywać sie-
wu (S, 246). Starożytny Egipt okresu Starego Państwa to przykład skoncentrowania 
całej własności ziemskiej w rękach faraona, który mógł oddawać urzędnikom 
ziemię wraz z robotnikami i przemieszczać ich dowolnie, stosownie do potrzeb 
w określonych regionach (S, 235 nn.). W jezuickich redukcjach paragwajskich 
z kolei cała ziemia należała do misji, jej część ściśle skolektywizowana, tzw. tu-
pamba, uprawiana była wspólnie, natomiast oddana w użytkowanie rodzinom 
abamba – przez indywidualnych rolników (S, 212).

Drugą fundamentalną cechą socjalizmu jako surowego wzorca ideowego 
jest próba unicestwienia rodziny. Również ten wyznacznik występuje w wersji 
negatywnej i pozytywnej. Jako tendencja negatywna przejawia się w różnym 
stopniu radykalizmu. W większości realnych społeczeństw socjalistycznych, 
jak twierdzi Szafariewicz, nie występował w skrajnej postaci, ale dążność do 
osłabienia rodziny poprzez zmniejszenie jej roli w społeczeństwie, rozluźnienie 
więzi wewnątrzrodzinnych i likwidację niektórych jej funkcji społecznych ma 
miejsce we wszystkich formach socjalizmu. Jako pozytywna wizja niektórych 
relacji międzypłciowych lub stosunków pomiędzy pokoleniem dzieci a pokole-
niem rodziców omawiana tendencja występuje, zdaniem Szafariewicza, w kilku 
postaciach: pełnej rezygnacji z rodziny jako komórki społecznej; powszechnej 
wspólnoty żon i mężów i porzucenia wszelkich związków rodziców z dziećmi 
aż do stanu wzajemnej nieznajomości; prostego rozluźnienia więzi wewnątrz 
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rodziny czy wreszcie doktryny, w której rodzina staje się komórką społeczeństwa 
socjalistycznego, podporządkowaną jego celom i kontroli (S, 284-285).

Ilustracja zasady walki z tradycyjną rodziną jest w pracy rosyjskiego ma-
tematyka lekturą jeszcze bardziej interesującą niż w przypadku problematyki 
prywatnej własności. Szafariewicz przypomina zatem o platońskiej eugenice 
i pomyśle oddania dzieci pod opiekę państwa – potomstwo w państwie idealnym 
odbierane jest przecież matkom i oddawane do karmienia, tak by żadna matka 
nie mogła rozpoznać swego dziecka (S, 22 nn.). Średniowieczne sekty adamitów, 
w tym sekta Wolnego Ducha, zapowiadały natomiast wspólnotę nie tylko majątku, 
ale także żon (S, 43). Podobne propozycje wysuwali taboryci, na zebraniach po-
jawiali się bez odzieży, a kobiety dobierano dowolnie (S, 48). Storch proponował 
program szczególnie radykalny: uważał, że żaden związek małżeński nie musi 
być przestrzegany, każdy powinien posiadać dowolną ilość żon, w zależności od 
potrzeb seksualnych (S, 57). Niezwykle interesujący był przykład dobrze zorgani-
zowanej teokracji w Münster, której przywódca, Jan van Leiden (Jan Bockelson), 
głosił potrzebę wielożeństwa. Sam zresztą, wedle dokumentów, poślubiał wciąż 
nowe żony. Każda kobieta w wieku rozrodczym musiała mieć męża, nie mogła 
zatem odrzucić oświadczyn. Przeprowadzono w konsekwencji wiele egzekucji 
kobiet, w tym tej, która nie zechciała zostać kolejną żona przywódcy (S, 97-98). 
Szczególnie upiorny charakter przyjmuje koncepcja eugeniki Tommasa Campa-
nelli. W idealnym mieście, którego wizję snuje więzień, to urzędnicy regulują 
życie płciowe. Sam akt prokreacji odbywa się pod nadzorem, stanowi bowiem 
działanie ku pożytkowi państwa. Kobieta niedająca potomstwa oddana zostaje 
w powszechne użytkowanie, przestawszy jednocześnie cieszyć się szacunkiem. 
Wychowanie dzieci znajduje się w rękach państwa, brak zatem więzi rodzinnych 
we właściwym tego słowa znaczeniu. Wszyscy rówieśnicy nazywają się nawzajem 
braćmi i siostrami, starszych zaś tytułuje się mianem ojców i matek (S, 137). 

Bardzo ciekawe wnioski można także wysnuć z przytoczonych przykładów 
funkcjonowania socjalizujących społeczeństw. Szczególnie uderzająca wydaje 
się sytuacja w prekolumbijskim Peru, gdzie urzędnicy raz w roku nadzorowali 
wstępowanie w związek małżeński, który był obowiązkowy dla wszystkich. Zda-
nie małżonków co do doboru kandydata/kandydatki nie było zbytnio brane pod 
uwagę, szczególnie w przypadku kobiet. Wielożeństwo reglamentowano w za-
leżności od sytuacji materialnej męża. Sam inka posiadał żonę, z którą związek 
był nierozerwalny, oraz dowolną liczbę konkubin. Niezwykle interesująca była 
sytuacja tzw. dziewcząt „wybranych”, w wieku 8-9 lat, które co roku były odbie-
rane rodzinom dla celów państwowych. Przez pewien czas wychowywane były 
w specjalnych domach wychowawczych, zwanych przez niektórych hiszpańskich 
kronikarzy klasztorami. Gdy ukończyły 13 lat, kierowane były do stolicy, gdzie 
inka decydował o ich losie. Jedne powracały do życia klasztornego, inne przy-
dzielano arystokracji inkaskiej, jeszcze inne wreszcie były składane w ofierze 
podczas obrzędów koronacyjnych. Za okazywanie smutku przez rodziców przy 
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odbieraniu córek prawo przewidywało kary (S, 202). Zawieranie małżeństw 
reglamentowane było także w starożytnych Chinach, gdzie w epoce Czou prze-
strzegano konieczności zawarcia małżeństwa przed ukończeniem przez młodych 
określonego wieku (S, 249). Nawet Republika Jezuicka posuwała się do opinio-
wania kandydatów na małżonków przez zakonników, co nie zawsze przypadało 
do gustu Guaranom i powodowało ucieczki z misji (S, 217).

Większość sekt i grup o socjalistycz-
nej strukturze celów nie traktowała ro-
dziny i współżycia tak jak jezuici parag-
wajscy. Zmierzała raczej do rozluźnienia 
tradycyjnych norm obyczajowych. Związ-
ku tak postrzeganych kwestii rodzinnych 
i seksualnych z polityczno-społecznym 
socjalizmem nie da się wytłumaczyć ła-
two, jednak już Engels, czego nie omiesz-
kał przypomnieć Szafariewicz, zauwa-
żył ciekawy fakt: otóż problem wolnej 
miłości w każdym ruchu rewolucyjnym 
wychodzi na plan pierwszy (S, 49).

Rzucającą się w oczy cechą wyróżnia-
jącą ideologii i doktryn socjalistycznych 

jest, zdaniem Szafariewicza, dążenie do unicestwienia religii. W uzasadniony 
sposób przypisuje się je wszystkim państwom o zadeklarowanej socjalistycznej 
osnowie ustroju, chociaż, jak przyznaje autor, bardzo rzadko walka z religią 
posiadała sankcję prawną (tak było np. w komunistycznej Albanii). Chłodny 
sceptycyzm wobec religii bardzo wyraziście przebijał, jak twierdzi Szafariewicz, 
z socjalistycznych koncepcji XVI i XVII stulecia, i kładł niejako podłoże pod wojujący 
ateizm, który pojawił się w epoce oświecenia. Rosyjski tradycjonalista, po przyto-
czeniu wielu faktów z minionych wieków, przyznaje również, że średniowieczne 
herezje miały, rzecz jasna, charakter ruchów religijnych, jednak te związane 
z rozwiązaniami społecznymi typu socjalistycznego były zdecydowanie przeciw-
ne tej konkretnie religii, którą wyznawała okoliczna ludność (S, 285). Głównym 
obiektem ataków był Kościół katolicki. Skrajnie nienawidzili go katarzy, burzyli 
świątynie i zabijali duchowieństwo. Papież miał być, w ich opinii, źródłem wszel-
kich błędów. Odrzucali hierarchię, sakramenty, w szczególności zaś chrzest dzieci 
(S, 33). Podobną niechęcią do katolicyzmu charakteryzowała się sekta Wolnego 
Ducha, skłaniająca się wręcz do satanizmu. Szczególnie znamienny jest jej brak 
miłosierdzia wobec przeciwników podczas powstania antypapieskiego (S, 41). 
Do burzenia kościołów nawoływali także taboryci, radykalny odłam husytyzmu. 
Dokonywali oni profanacji Najświętszego Sakramentu, strącali dzwony, palili 
zbiory bibliotek (S, 47). Wyraziście niereligijny (jak w przypadku tekstu More’a), 
albo wręcz antyreligijny, charakter miały utopie renesansowe. Miasto Słońca było 

Igor Rostisławowicz Szafariewicz
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przepojone antychrześcijańską symboliką. Ryby na murach świątyni oznaczały zło. 
Campanella proponował także palenie zmarłych, aby uniknąć bałwochwalczego, 
jak sądził, kultu relikwii (S, 141). Stosunek myślicieli oświecenia do religii uważa 
Szafariewicz z kolei za powszechnie znany, dlatego też nie poświęca mu szczegól-
nej uwagi. Celem badacza było pokazanie narastającego trendu antyreligijnego 
w myśli politycznej poprzedzającej tę epokę, którą traktował jako swoisty wstęp 
do marksizmu i realnego komunizmu czasów radzieckich. Matematyk przyznaje 
jednak, że niektóre przypadki doktryn socjalistycznych, szczególnie w okresie 
starożytnym, rozpatrywały religię jako element państwowej ideologii. Dziwić 
może jedynie, że w swym logicznym wywodzie Szafariewicz bardzo oszczędnie 
rozprawia się z platonizmem, wspominając jedynie, że w platońskim państwie 
panuje zakaz tworzenia antropomorficznych mitów (S, 20). Religijność propo-
nowana przez ateńskiego idealistę, pomimo że stanowi podstawę systemu, ma 
jednak inny charakter niż tradycyjna religia olimpijska. Platon zdecydowanie ciąży, 
jak jego mistrz, ku orfizmowi, ku reinkarnacyjnej interpretacji losów człowieka. 
Stoi ona w opozycji do ludowej religijności zwykłych Ateńczyków, przynoszących 
ofiary i modlących się w otoczeniu świątyń do bardzo ludzkich bóstw. 

Rozważanie na temat religii przyjmuje u Szafariewicza charakter bardzo 
konsekwentny. Pokazuje on bowiem, że atakowanie religijności rozpoczęło się 
nie tyle od zanegowania przedmiotu religii w ogóle, ile od ataku na religijność 
tradycyjną, społecznie wyznawaną. Autor objawia przy tym oblicze konserwa-
tysty. Religia traktowana jest bowiem w jego pracach jako podstawa stabilności 
społecznej, ta zaś musi mieć oparcie nie w indywidualnych wzlotach i sztucznych 
konstruktach ideowych, lecz w utrwalonych społecznie zwyczajach i sposobach 
widzenia świata.

Czwartą z fundamentalnych idei socjalizmu jest wspólność lub równość 
(общность или равенство), czyli dążenie do unicestwienia hierarchii wyzna-
wanej przez otaczającą ludność. I w tym przypadku mówić można o wariancie 
pozytywnym i negatywnym. Chwalebna idea równości oznacza bowiem także 
wrogość wobec kultury warunkującej duchowe i intelektualne zróżnicowanie. 
Przegląd doktryn socjalistycznych wskazuje jednak, że równość rozumiana jest 
w nich w dość szczególny sposób. Pojawiają się bowiem propozycje równości 
absolutnej (próbę takiej wizji społecznej znajdujemy u Babeufa), ale generalnie 
chodzi o równość w obrębie większości. Zawsze bowiem istnieją jacyś funkcjo-
nariusze, którzy stoją ponad równymi, a może wręcz równości tej strzegą jako 
jej gwaranci, tak jak strażnicy platońskiej politei. W herezji katarskiej mamy do 
czynienia z podziałem na doskonałych (perfecti), poznających wszystkie tajemnice 
wiary, i wierzących (credenti) (S, 34). To odzwierciedlenie gnostyckiego porządku 
społecznego, w którym tylko pneumatykom, w odróżnieniu od niedoskonałych 
materialnych hilików i posiadających już duszę (lecz nie ducha) psychików, dana 
jest tajemna wiedza o najgłębszych prawdach wszechświata. Nie bez racji twierdzi 
zatem Jerzy Holzer, że komunizm można uważać za nowoczesnego kontynuatora 
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gnozy. Jego wyznawcy realizowali zasadę absolutnego Dobra przeciwstawione-
go absolutnemu Złu. To wizja stricte chiliastyczna, oparta na millenarystycznej 
wierze w nastanie doskonałego porządku. Taki ład miał być oparty na zasadzie 
równości, przyjmowanej przez wszystkich dobrowolnie. W rzeczywistości akcep-
towały ją jedynie marginalne grupy, a zwłaszcza różnego rodzaju sekty religijne. 
Innym rozwiązaniem byłoby narzucenie realizacji idei równościowego porządku 
społecznego przez prawodawcę (takie pomysły krzewili niektórzy twórcy inte-
lektualnych utopii, pojawiających się zwłaszcza w dobie odrodzenia, a później 
oświecenia)25.

W rozprawie Szafariewicza znajdujemy liczne przykłady wizji i prób tworzenia 
społeczności zapewniających równość znacznie doskonalszą, niż miało to miejsce 
w dawnych ustrojach. Najdobitniej podkreślali zasadę równości brytyjscy lewel-
lerzy, przeciwnicy fencingu (S, 65-66). Także wojna Münzera była wszak wojną 
w imię równości wszystkich chrześcijan (S, 80), jednak dziwnym trafem, jak 
w wielu punktach swej pracy wskazuje Szafariewicz, we wszystkich przypadkach 
doktryn zmierzających do powszechnej równości i wspólnoty zawsze wyrastała 
grupa równiejszych. Münzer pragnął, aby sposób postępowania książąt był im 
nakazywany przez wąską grupę wybranych, w których, jak mniemał, realizuje 
się władza Chrystusa (57-58). W utopii More’a praca odbywała się pod kontrolą 
urzędników, podobnie jak w Mieście Słońca Campanelli, gdzie wszyscy jedzą 
wspólnie, ale kasta nadzorców otrzymuje porcje większe i wyższej jakości (S, 133).

Praktyczne realizacje idei równości w państwach wprowadzających socja-
listyczne formy życia nie były tak doskonałe jak idee wizjonerów, ale gdzienie-
gdzie udało się pójść bardzo daleko w tym kierunku, przede wszystkim miało 
to miejsce w redukcjach paragwajskich. Rzecz jasna, równość dotyczyła Indian, 
ojcowie w żadnym razie nie poczuwali się do równości ze swymi wychowanka-
mi, którym współczuli głównie ze względu na ich wielopokoleniowy, jak sądzili, 
infantylizm26 (S, 218). 

Dokonany przez Szafariewicza przegląd realizowanej koncepcyjnie lub prak-
tycznie treści najistotniejszych konturów socjalizmu doprowadził go do wniosku, 
że nie można traktować tej ideologii tylko jako naukowej abstrakcji. Jest ona 
bowiem zjawiskiem o zdumiewająco bogatej tradycji i stanowi wyznaczony 
przez opisane kontury szablon polityczno-społecznych działań. Można wręcz 
powiedzieć o zdumiewającym konserwatyzmie systemu socjalistycznych zasad. 
Powtarza się on bowiem w różnym miejscu i czasie, w okolicznościach mało ze 
sobą związanych jakimikolwiek relacjami przyczynowo-skutkowymi (S, 288). 
Poszukiwania rosyjskiego matematyka zmierzają jednak do czegoś dalece bardziej 

25  Holzer  Jerzy, Komunizm w Europie. Dzieje ruchu i systemu władzy, Dom Wydawniczy 
Bellona, Warszawa 2000, s. 7.
26  Otruba Gustav, Der Jesuitenstaat im Paraguay. Ideen und Wirklichkeit, Bergland, Wien 
1962, s. 146.

Diec.indb   216 2018-08-15   16:59:34



2173.2. Socjalizm jako matryca destrukcji

fundamentalnego, a mianowicie do odkrycia istoty socjalizmu, jego właściwej 
funkcji, którą świadomie lub nieświadomie spełnia, pojawiając się na arenie 
dziejów w różnych konfiguracjach i okolicznościach. Aby tego dokonać, Szafarie-
wicz podejmuje najpierw próbę przeanalizowania dotychczas funkcjonujących 
poglądów na ten temat, mogących stanowić podstawę wniosków uogólniających.
Pierwszą koncepcją wziętą przezeń pod rozwagę jest klasyczny marksizm. Głosi 
on, że socjalizm to określona faza rozwoju ludzkości, nieuchronnie następująca 
po zakończeniu dojrzałej fazy kapitalizmu. Tak rozumiany socjalizm jest świa-
topoglądem proletariatu, który jako taki sam stanowi produkt kapitalizmu (S, 
293-294). Pogląd ten, w opinii Szafariewicza, przeczy znanym faktom. Jak bowiem 
socjalizm mógł się rozwijać w państwach starożytnego Wschodu, skoro o kapi-
talizmie z pewnością nikomu wówczas jeszcze się nie śniło? Państwa, w których 
socjalizm realny zapanował, wbrew oczekiwaniom Marksa były słabo rozwinięte 
gospodarczo i trudno w nich mówić o istnieniu klasy proletariackiej (szczególnie 
w Chinach i Korei Północnej). Trudno także wiązać go z ideologią proletariatu, 
skoro zaistniał w wyniku ruchu Mazdaka czy u taborytów. W samej Rosji zaan-
gażowanie robotników w ruch rewolucyjny było słabe. Bakunin stwierdzał na 
przykład, że idee socjalistyczne bliższe są raczej chłopom (S, 294). Obiektywnie 
rzecz biorąc, uwagi Szafariewicza nie są odkrywcze, skoro nawet polski socjalista 
Zygmunt Heryng (1875-1931) zauważał, że:

Najbardziej uderzającym był (…) dla mnie fakt, że na tych socjalistycznych zebraniach, 
gdzie tyle rozprawiano o robotnikach, o niskich zarobkach, o wyzyskiwaniu przez 
kapitalistów siły roboczej, nie można było spotkać robotników. Mnie przynajmniej 
w ciągu lat czterech ani razu nie udało się widzieć na socjalistycznym zebraniu ży-
wego z krwi i kości rosyjskiego robotnika.

Organizatorzy przyrzekali wprawdzie, że dane zebranie odbędzie się tym razem 
przy współudziale autentycznych robotników, podobnie jak bogaci kupcy moskiewscy, 
zapraszając na obiad, nadmieniali, że przyjmie w nich udział autentyczny rosyjski 
generał, lecz z tych czy innych względów przedstawiciele klasy robotniczej błyszczeli 
swą nieobecnością27.

Szafariewicz rozprawia się następnie z przekonaniem, iż doktryna socjali-
styczna stanowi teorię naukową. Stwierdza, że zasadniczo dopiero w przenik-
niętym kultem nauki wieku XIX teoretycy socjalizmu zaczęli pretendować do 
roli twórców koncepcji naukowej. Wcześniej socjalizm był raczej rezultatem 
objawień mistycznych lub rozważań filozoficznych (S, 296 nn.). Jak pokazuje 
rosyjski matematyk, już Charles Fourier próbował dowodzić, że można wskazać 
analogię pomiędzy procesami mechanicznymi i psychicznymi. Prawidła rozwoju 
społeczeństw układał w schematy o charakterze geometrycznym. W ten sposób 

27  Heryng Zygmunt, Socjalizm przed pół wiekiem (1875-1880) w Rosji i w Polsce. Przeżycia 
i rozważania, Ibidem, Łódź 2007, s. 49.
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przedstawiał teorię rozwoju społecznego, określoną jako nienaukową i utopijną 
przez marksizm, który z lepszym skutkiem propagandowym pretendował do 
naukowości. W rzeczywistości, jak wskazuje Szafariewicz, marksizm jako taki 
sam był pseudonaukową utopią, jedynie znacznie lepiej zamaskowaną. Dowodzą 
tego fakty, całkowicie sprzeczne z założeniami autora Kapitału. Marks spodzie-
wał się wszak spadku znaczenia narodów w dziejach ludzkości, gdy tymczasem 
kapitalistyczne społeczeństwa, rozwijając się, popadały w coraz wyraźniejszy 
nacjonalizm. Oczekiwał na przykład, że zniknie problem żydowski, nic podob-
nego jednak nie miało miejsca. Rola państwa socjalistycznego miała ograniczyć 
się do redystrybucji środków produkcji, a w rzeczywistości doszło do jego hi-
perbolizacji (S, 290). Bolszewicka, czy szerzej: komunistyczna, statolatria, była 
później w środowisku marksistowskim ostro krytykowana, w tym przez Antonia 
Gramsciego28, jednak realne spojrzenie na tę kwestię zmusza nas do pytania 
o motywacje tak poważnej rozbieżności pomiędzy naukową teorią, czy wręcz 
powinnością, a realiami komunizmu światowego. Najprostszą odpowiedzią 
pozostaje oczywiście eksplanacja wskazująca utopijność projektu: obumarcie 
państwa jest w praktyce niemożliwe do realizacji. Trockizm odniósłby się do tej 
kwestii jeszcze inaczej – usprawiedliwiałby długotrwały terror państwowy nie-
pełnością zwycięstwa rewolucji światowej, a przez to zagrożeniem ze strony hydry 
kapitalizmu globalnego. Dla wielu argument ten ma większą moc przekonującą.

Kapitał, pomimo naukowego żargonu, nie zawiera żadnej przekonującej 
kalkulacji apriorycznej, a tym bardziej danych empirycznych dowodzących po-
chodzenia feudalizmu od warunków stworzonych przez kulturę narzędziową 
żaren. Jest to niemożliwe głównie dlatego, że były one już znane w starożytnym 
Sumerze (S, 302). Stąd też znacznie bliższa jest Szafariewiczowi interpretacja 
Karla Jaspersa, dla którego marksizm stanowi nie teorię naukową, lecz owoc 
mitotwórstwa, opartego na założeniach magicznych, a konkretnie na wierze w to, 
że destrukcja obecnego porządku wiedzie ku zrodzeniu nowego człowieka29.

Koncepcja socjalizmu jako teorii przygotowania rewolucji, zbioru reguł słu-
żących tej destrukcji, zdaniem Szafariewicza, również nie jest pozbawiona sensu. 
Socjalistyczne nauki bez wątpienia stanowią swoistą technologię władzy, filozofię 
państwa absolutnego. Matematyk dochodzi w tym miejscu do wniosku bardzo 
istotnego: granica pomiędzy socjalizmem a doprowadzonym do skrajności eta-
tyzmem nie jest możliwa do jednoznacznego nakreślenia. Jeśli bowiem państwo 
kontroluje wszystkie dziedziny życia, to stopień przyzwolenia na istnienie włas-
ności prywatnej traci znaczenie (S, 309). Niestety, eksplanacja ta nie prowadzi 
do wyjaśnienia takiego fenomenu jak wymóg wspólnej własności. Tłum znacznie 

28  Zob. komentarz: Bauman Zygmunt, Socjalizm. Utopia w działaniu, Wydawnictwo Krytyki 
Politycznej, Warszawa 2010, s. 73 nn.
29  Myśl ta jest osnową dzieła: Jaspers Karl, Möglichkeiten eines neuen Humanismus. Rechen-
schaft und Ausblick, Piper, München 1951.
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chętniej przyjąłby ideę sprawiedliwego podziału dóbr, hasło wspólnoty mająt-
kowej może wręcz utrudniać działania rewolucyjne30. Trudno także z punktu 
widzenia czystej pragmatyki rewolucyjnej wytłumaczyć postulat powszechnego 
konkubinatu (S, 310). Karol Marks, Friedrich Engels, Karl Kautsky, Eduard Ber-
nstein i inni socjaliści nie bez powodu jako swoich poprzedników wymieniali 
Platona, Dolcino czy Campanellę. Kautsky wyznaje ciepłe uczucia nawet wobec 
anabaptystów31. Niełatwo również wyjaśnić oddziaływanie socjalizmu na masy 
czystą logiką rewolucji i buntu gniewnych mas. Skoro socjalizm to idea państwa 
absolutnego, jak wyjaśnić poświęcenia ludzi, których ostatecznym celem miałby 
się stać status śrubki w maszynie? (S, 311)

Być może zatem socjalizm to ideologia państwa opartego na pracy przymuso-
wej? Wyjaśnienie to jest racjonalne, ale ma ograniczoną wartość eksplanacyjną, 
nie uzasadnia na przykład wspólnoty żon ani unicestwienia dotychczasowej 
hierarchii (S, 312). Do Szafariewiczowskich rozważań w tej kwestii należałoby 
dodać jeszcze jedną istotną obserwację. Matematyk w kilku miejscach podkreśla, 
że socjalizm w sferze ideologii niezwykle mało miejsca poświęca technologii, 
ułatwieniom, których moglibyśmy się spodziewać po przyszłym społeczeństwie. 
Nawet gdyby spojrzeć na pracę w imperium Inków, zauważamy, że chociaż ho-
dowano zwierzęta, nie używano ich jako siły pociągowej, co na andyjskim ob-
szarze byłoby nie tylko możliwe, ale i bardzo wskazane. Także starożytny Egipt 
zatrzymał się na epoce brązu (S, 195). Socjaliści zdążają ku pracy przymusowej, 
lecz nie o efekt w niej chodzi.

Dla niektórych socjalizm nie stanowi realnej doktryny, będąc jedynie wariantem 
państwowego kapitalizmu. Problem z tym stanowiskiem wynika z faktu, że odnosi 
się ono tylko do wieku XX, pomijając dawniejsze przypadki socjalizmu. Ponadto 
trudno mówić o kapitalizmie w realiach braku rynku. Co ważniejsze jednak, jak 
w poglądach Sołżenicyna, socjalizm jest tu nie tyle praktyką polityczną, grą inte-
resu państwa czy gospodarki, ile ideologią. Wspólnota państw socjalistycznych 
była znacznie bardziej pobłażliwa wobec krajów, które wyłamały się ze struktury 
polityczno-militarnej bloku wschodniego (chodzi prawdopodobnie o Jugosławię 
i Albanię) niż wobec państw pozostających w niej, ale zasadniczo zmieniających 
swe oblicze ideologiczne (jak należy mniemać, Szafariewicz ma na myśli casus 
Węgier i Czechosłowacji) (S, 313). Uwaga ta, w rzeczy samej interesująca, nie 
może jednak służyć za całe wyjaśnienie wydarzeń lat 1945-1968, chociażby ze 

30  Warto przypomnieć, że kwestia ta stała się w 1879 roku motywacją podziału narodni-
ckiej organizacji Ziemlia i Wola; zaowocował on powstaniem ortodoksyjnie socjalistycznej 
i terrorystycznej organizacji Wola Ludu oraz alternatywnego wobec niej Czarnego Podziału, 
którego celem była głównie sprawiedliwa dystrybucja ziemi.
31  Zob. Каутский Карл, От демократии к государственному рабству (Ответ Троцкому), 
Издательство журнала „Социалистический вестник”, Berlin 1921, s. 166.
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względu na strategiczne położenie Węgier i Czechosłowacji i peryferyjny cha-
rakter Bałkanów.

Dla matematyka pozostaje jeszcze jedna kwestia, która, jak twierdzi, w żaden 
sposób nie może zostać wyjaśniona przez argumenty ekonomistyczne. Jest to 
charakter partii, którą bezsprzecznie można traktować jako New Model Party. O ile 
partie w systemach klasycznej demokracji skupiają ludzi kierujących się okre-
ślonymi zadaniami politycznymi i niczym więcej, o tyle w przypadku socjalizmu 
chodzi o poddanie jej całego człowieka, ukształtowanie jego światopoglądu. To 
nie tyle pragnienie posłuszeństwa i określonego typu działania lub powstrzy-
mywania się od niego, ile żądza posiadania ludzkiej duszy. Dla komunisty partia 
musi być wszystkim, jak zresztą głosił sam Trocki na XIII Zjeździe partii bolsze-
wickiej (S, 315). Tak czy inaczej rozumiana partia jest warunkiem koniecznym 
zaistnienia socjalizmu. Można się jedynie domyślać, jaką partię Szafariewicz mógł 
mieć na myśli, gdy pisał o socjalizmie chiliastycznym, państwach mezopotam-
skich czy o redukcjach paragwajskich. Prawdopodobnie chodzi o jakąkolwiek 
grupę ideologicznie zdeterminowaną, pragnącą podporządkować głoszonej idei 
resztę społeczeństwa. To filozofowie wsparci na przemocy wojowników, nazwa 
pozostaje kwestią drugorzędną. Pewne jest tylko to, że w strukturze partii nie 
będzie miejsca dla wolnych poetów. Problem w rozumowaniu matematyka sta-
nowi fakt, że istnieją przecież także partie o charakterze innym niż socjalistyczny, 
a wymagające, jak Hezbollah, światopoglądowego sformatowania. Można, rzecz 
jasna, traktować je jako wariant partii socjalistycznych, to jednak mogłoby już 
okazać się nadużyciem.

Inną próbą zdefiniowania istoty socjalizmu jest wskazanie na jego dążenie do 
sprawiedliwości społecznej. Dla Szafariewicza nie ulega wątpliwości, że socjaliści 
różnego typu istotnie odwoływali się do konieczności naprawienia niesprawiedli-
wości aktualnych rozwiązań społecznych. Rzecz jednak w tym, że pokładali ufność 
w rozwiązaniach materialnych, zapominając, że śmierć weszła w życie ludzkie 
poprzez grzech. Próba załatwienia problemu braku dóbr podtrzymujących życie 
tylko drogą „zdobycia chleba” to zgoda na pokusę, której Mesjasz poddany został 
na pustyni (S, 319). Z drugiej strony, analiza programów walczących o nowy 
porządek organizacji socjalistycznych wskaże ich dziwną niechęć do poprawy 
losu uciśnionych tu i teraz. Socjaliści są wręcz przeciwnikami takich rozwiązań, 
albowiem mogłyby one spowolnić proces rewolucyjny. Człowiek współczesny 
w koncepcji socjalistycznej powinien porzucić współczucie i oddać się rados-
nej wizji szczęśliwych pokoleń przyszłości, których nigdy nie pozna (S, 320). 
Przykładem takiej postawy był panujący u katarów zakaz dobroczynności, tak 
bardzo charakterystycznej dla katolicyzmu. Dobra materialne przynoszono tyl-
ko grupie przywódców sekty. Tendencja ta ma zresztą odleglejszą, manichejską 
tradycję (S, 321). Skłonność do podtrzymania cierpień współczesnych w celu 
zwiększenia ich determinacji do radykalnej budowy lepszego jutra widoczna jest 
także u socjalistycznych ideologów rosyjskich, takich jak Nikołaj Czernyszewski, 

Diec.indb   220 2018-08-15   16:59:34



2213.2. Socjalizm jako matryca destrukcji

ubolewający nad poprawą losu chłopów po reformie włościańskiej 1861 roku, 
czy twórca organizacji Zemsta Ludu (Народная Месть) Siergiej Nieczajew, który 
podczas procesu wręcz namawiał władze do ucisku32. Gdy „burżuazyjni filantro-
pi” w stylu Dickensa i Carlyle’a walczyli z pracą dzieci w brytyjskim przemyśle, 
Kongres I Międzynarodówki w Genewie przyjmował rezolucję, w której Marks 
twierdził, że w racjonalnie ukształtowanym społeczeństwie każde dziecko od 
dziewiątego roku życia powinno być pracownikiem produkcyjnym (S, 323). So-
cjaliści, zdaniem Szafariewicza, nie mają w sobie cienia sympatii do otaczających 
ich ludzi pracy: dla Fouriera chłopi francuscy byli żywymi automatami, a dla 
Marksa „barbarzyńską rasą”, zaś Engels postrzegał swych wiejskich rodaków 
jako górnoniemiecki motłoch. Dla marksistów masy były „przerażająco głupie”. 
Tym samym, nie da się w żaden sposób uzasadnić socjalizmu chęcią ulżenia doli 
uciśnionych; wszelkie zdobycze socjalne społeczeństwo zachodnie w znikomym 
stopniu zawdzięcza socjalistom (S, 325-326).

Być może zatem należałoby traktować socjalizm jako swego rodzaju eschato-
logiczną religię? Szafariewicz przyznaje, że tradycja takiej interpretacji istnieje 
już w rosyjskiej myśli filozoficzno-społecznej: Siemion Frank traktuje socjalizm 
jako religię absolutnej realizacji ludowego szczęścia, marksizm stanowi także 
analogon religii dla Nikołaja Bierdiajewa. Bardzo syntetycznie ujmuje tę kwestię 
Siergiej Bułgakow:

Socjalizm to racjonalistyczne, przetłumaczone z języka kosmologii i teologii na ję-
zyk ekonomii politycznej przełożenie judejskiego chiliazmu, dlatego też wszystkie 
jego dramatis personae otrzymały formułę ekonomiczną. Naród wybrany, nośnik 
idei mesjanistycznej, lub, jak miało to miejsce w sektach chrześcijańskich, naród 
„świętych” zastąpiony został przez „proletariat” ze szczególną proletariacką duszą, 
ze szczególną misją rewolucyjną, przy czym wybraństwo to określone zostaje już 
nie poprzez samookreślenie jako nieodzowny warunek mesjańskiego powołania, 
lecz poprzez zewnętrzny fakt przynależności do proletariatu, pozycję w procesie 
produkcyjnym, identyfikator stanowości33.

Sam Szafariewicz stwierdza jednak, że chociaż religie i socjalizm łączą nie-
zaprzeczalnie ważne cechy wspólne, takie jak: pretensje do stanowienia świato-
poglądu, wizja mesjańska, ukazanie celu historii, wrogość wobec religii alterna-
tywnych, mówienie o socjalizmie jako religii w ścisłym tego słowa znaczeniu nie 
wytrzymuje krytyki. Po pierwsze, religie wynikają z osobistego doświadczenia 
spotkania z bóstwem, czego w żaden sposób nie da się przypisać wyznawcom 
idei socjalistycznych, w których wizja ma charakter racjonalistycznej spekulacji 

32  Zob. Козьмин Борис Павлович, Нечаев и нечаевцы, Государственное социально- 
-экономическое издательство, Москва–Ленинград 1931, s. 137.
33  Булгаков Сергей Николаевич, Два града. Исследования о природе общественных 
идеалов, Астрель, Москва 2008, s. 395 (tłum. Joachim Diec).
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(S, 328-329). Po drugie, religie, szczególnie chrześcijaństwo, prezentują zupełnie 
odmienną od socjalistycznej koncepcję człowieka. Ogólnie rzecz biorąc, religie 
nadają życiu ludzkiemu sens wyrastający ponad doczesną egzystencję, podczas 
gdy marksizm postrzega człowieka wyłącznie w kategoriach materialnych. Śred-
niowieczne herezje wyznaczały człowiekowi, co prawda, cel religijny, ale bardzo 
ostro przeciwstawiały świat sferze Boga, przez co pozbawiały fizycznego człowieka 
godności i podmiotowości (S, 329). Tradycję tę przejęły socjalistyczne doktryny 
świeckie. Dla Fouriera na przykład zaspokojenie żądz było jedynym celem działań 
i czynnikiem determinującym postęp ludzkości. Koncepcja instynktu jako siły 
napędowej kultury, która powstała w wyniku ograniczenia popędów, została 
potem przejęta przez Freuda. W pewnym sensie ateistyczna koncepcja Freuda 
sprowadza człowieka na jeszcze niższy poziom niż marksizm, gdyż ten ostatni 
postrzega ludzkość i jej powołanie w kategoriach społeczno-ekonomicznych, 
podczas gdy freudyzm wyłącznie biologicznych (S, 330-333). Trudno się dziwić, że 
synteza freudyzmu i marksizmu występuje w nowszych formach myśli lewicowej, 
jak na przykład u Marcusego, który pragnie uwolnić ludzkość od represyjnego 
ustroju „dzieciorodnej seksualności”34. W ogólnym zatem rozrachunku ideolo-
gia socjalistyczna, czy to w koncepcjach odległych w czasie, czy w klasycznym 
marksizmie, czy wreszcie w ideologii Nowej Lewicy, zawsze dążyła do redukcji 
człowieczeństwa do najprymitywniejszych jego sfer, tym samym zmierzając do 
„krytyki człowieka”, co lokuje ją na antypodach religii.

Można zatem uznać socjalizm za następstwo ateizmu, za jego konsekwencję 
w obszarze stosunków społecznych. Szafariewicz powołuje się w tym wypadku 
na Dostojewskiego, który w Dzienniku pisarza podsumował socjalizm jako skutek 
upadku religijności na Zachodzie, wynikający z błędnego obrazu Chrystusa w ka-
tolicyzmie, po drugie zaś jako próbę radykalnego, następującego po nieporadnych 
usiłowaniach unaukowienia działań społecznych, przewrotu, który za cenę krwi 
miał doprowadzić do lepszej, zdrowej, naturalnej przyszłości. To idea budowy 
ludzkiego ula lub mrowiska (S, 339-340). Szafariewicz nie skłania się jednak do 
wniosku, że socjalizm stanowi konsekwencję ateizmu. Jak bowiem negatywna 
konstatacja światopoglądowa, którą jest ateizm, mogłaby prowadzić do tak sze-
roko zakrojonej aktywności, jaką wykazują socjalistyczne ruchy rewolucyjne? 
Dla Szafariewicza termin „ateizm” jest generalnie dość podejrzany, nie tłumaczy 
bowiem istoty podejścia socjalistów do religii. Należałoby je raczej nazwać teo-
fobią. Na miejscu, które pozostało po religii, nie zapanowała bynajmniej pustka, 
pojawił się w nim nowy lokator.

Szafariewicz dochodzi po tych konstatacjach do swoistego rozdroża. Sko-
ro dotychczasowe wysiłki interpretatorów socjalizmu okazały się nieudane, 
dopuścić można tylko dwa podłoża takiego stanu rzeczy: albo należy uważać 

34  Marcuse Herbert, Eros and Civilization. A Philosophical Inquiry into Freud, Beacon Press, 
Boston 1955, s. 171.
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socjalizm za elementarną zasadę historii, której nie da się sprowadzić do czyn-
ników pierwotnych, albo też stanowi on przejaw sił, na które dotąd nie zwracano 
wystarczającej uwagi. 

We wstępie swojego podsumowania matematyk zdecydowanie odrzuca tezę, 
jakoby radykalne postulaty socjalizmu, w stylu odrzucenia tradycyjnej rodziny, 
stanowiły tylko tymczasowy oręż w walce z dawnym porządkiem i że zwycię-
ska rewolucja uwalnia od tych deklaracji. Dla Szafariewicza nieprawdopodobne 
wydaje się, że tak potężny ruch i doktryna mogłyby opierać się na zwykłym 
oszustwie. Przeciwnie, ideolodzy przedstawiają rzeczywiste cele socjalizmu, zaś 
niedoskonałości ich realizacji wynikają z trudności obiektywnych, głównie z ko-
nieczności zetknięcia się ze światem zewnętrznym (S, 343 nn.). Socjalizm może 
zatem odnieść sukces, lecz uwarunkowane to jest nieobecnością jego alternatywy. 
Stąd utopiści umieszczali swe idealne państwa na oddalonych od wielkich kon-
tynentów wyspach, a sam Engels wyraźnie stwierdzał, że zwycięstwo rewolucji 
w jednym tylko kraju jest zdecydowanie niemożliwe (S, 344). Zdawał sobie z tego 
sprawę także Trocki, obawiając się zdławienia socjalistycznego eksperymentu 
w wypadku niepowodzenia rewolucji światowej. Na czym jednak polegałby so-
cjalizm doskonały, gdyby doszło do spełnienia warunków usunięcia możliwości 
wariantów alternatywnych? W analizie końcowej rozprawy Szafariewicza odpo-
wiedź na to pytanie jest ujęta, podobnie jak rozważania wstępne, w kilka sekcji 
tematycznych, które opierają się na materiale pochodzącym głównie z obszaru 
polityki bolszewickiej w okresie komunizmu wojennego, tj. okresu, jaki nastąpił 
po samym przewrocie październikowym 1917 roku i został zakończony w wyniku 
gospodarczej klęski, zmuszającej władze do liberalnych ustępstw określanych 
mianem Nowej Polityki Ekonomicznej (Новая Экономическая Политика, NEP). 
Wspomniane sekcje tematyczne dotyczą kwestii: gospodarki, organizacji pracy, 
rodziny, transformacji kultury i przezwyciężenia religii. 

Jako pierwsza omawiana jest kwestia gospodarki. Szafariewicz zwraca uwagę, 
że polityka komunizmu wojennego już we wczesnych deklaracjach zmierzała do 
ustanowienia komun rolnych35. Nie ulega zatem wątpliwości, że pełna kolekty-
wizacja nie była bynajmniej dziełem stalinizmu, lecz stanowiła konsekwencję 
pierwotnych założeń ideologicznych. Dążono konsekwentnie do obrotu bezgo-
tówkowego, co w praktyce oznaczało rekwizycje. Zadania te określano w prasie 
komunistycznej mianem „naturalizacji” (S, 348).

Jeśli chodzi o zagadnienie organizacji pracy, to założeniem znanym jeszcze 
z pism Marksa i Engelsa było upowszechnienie obowiązku pracy, stworzenie ar-
mii robotniczych, szczególnie w obszarze rolnictwa. W praktyce zrealizowano to 
założenie w okresie komunizmu wojennego, zgodnie z brzmieniem Dziesięciu tez 

35  Zob. dyrektywę О социалистическом землеустройстве и мерах перехода к социали-
стическому земледелию, Постановление ВЦИК, 14 II 1919, [on-line:] http://www.lawmix.
ru/docs_cccp/8053 (29.09.2012).
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o władzy radzieckiej, przedstawionych na VII Zjeździe partii. Militaryzacja postu-
lowana była także w kolejnych etapach sprawowania władzy w Rosji Radzieckiej. 
Znamienne są poglądy Trockiego, który zmierzał do postawienia wszystkich pra-
cowników w sytuacji prawnej zmobilizowanych żołnierzy (S, 349). Z kolei Nikołaj 
Bucharin posuwa się jeszcze dalej, sugerując, że militaryzacja pracy jest nie tylko 
koniecznością wywołaną stanem wojny, ale stałym przymiotem okresu przejścia 
od kapitalizmu do ustroju socjalistycznego. Książka Bucharina o gospodarce 
okresu przejściowego wyraźnie zmierza do przekonania, że system egzekucji 
i nakazu pracy stanowi element walki klasowej, który ostatecznie uformować 
ma komunistyczną ludzkość z materiału ludzkiego epoki kapitalistycznej36.

W kwestii rodziny z kolei sam Engels twierdził, że monogamia zrodzona 
została w wyniku koncentracji wielkich bogactw w rękach nielicznych. Aby za-
pobiec przekazywaniu majątku nie swoim dzieciom, wprowadzono instytucję 
monogamicznego małżeństwa. Tam zaś, gdzie nie ma indywidualnych bogactw, 
nie ma potrzeby burżuazyjnego małżeństwa. Indywidualne gospodarstwo domo-
we miałoby się zatem przeistoczyć w społeczną gałąź pracy. Opieka nad dziećmi 
stanie się sprawą społeczną, każdy opiekować się będzie dziećmi bez względu 
na to, czy będą pochodzić z prawego łoża. Jak wynika z przytaczanych przez 
Szafariewicza źródeł, z czasem wzrasta w klasykach marksizmu przekonanie nie 
tylko o przejściowości i gospodarczym uwarunkowaniu rodziny, ale także o jej 
konserwatywnym charakterze. Rodzina postrzegana jest zatem jako podpora 
ancien régime’u, którą należy zwalczać (S, 354). Ideologia porewolucyjna, jak 
wskazuje matematyk, wyraźnie zmierzała ku obyczajowej rewolucji. Szczególnie 
zasłużona na tym polu była Aleksandra Kołłontaj, namawiająca do wolnej miłości 
i częstej zmiany partnerów. Stary bolszewik Martyn Liadow (właśc. Mandelsztam) 
z kolei wyrażał przypuszczenie, że im prędzej odbierze się dziecko rodzicom 
i skieruje do publicznego przedszkola, tym większa gwarancja, że wyrośnie na 
zdrowego człowieka37. W dalszej kolejności środowisko bolszewickie propo-
nowało nawet działania eugeniczne, co jest tylko konsekwencją raz przyjętego 
sposobu myślenia. Co zrozumiałe, także przestrzeń życia w bolszewickiej ideologii 
przyjmowała charakter kolektywny. Proponowano wspólne zamieszkiwanie, 
publiczne jadłodajnie, etc. Skutki tej polityki okazały się tragiczne: nastąpił przede 
wszystkim ogromny wzrost zjawiska bezdomności dzieci (S, 355-357). Ogólnie 
rzecz ujmując, socjalizm bardziej w swych założeniach niż w praktyce zmierzał 
wyraźnie ku anihilacji najbardziej podstawowych związków międzyludzkich, 

36  Idea ta stanowi motyw przewodni słynnej apologii zasad komunizmu wojennego: Бухарин 
Николай Иванович, Экономика переходного периода, Социалистическая Академия, 
Москва 1920.
37 Л я д о в  (Мандельштам) Мартын Николаевич, Вопросы быта, Издательство 
Коммунистического Университета, Москва 1925, s. 25-27.
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wyrastających z czynnika biologicznego. Zrozumiałe staje się, że za tym etapem 
destrukcji człowieczeństwa musiała pójść sfera relacji na poziomie wyższym.

Niektóre z pomysłów socjalistycznych myślicieli odnośnie do transformacji 
kultury przybierały charakter skrajny, jak w przypadku Emmanuela Enczmena, 
który wypracował koncepcję „biologizowanego” życia społecznego, połączonego 
z wyrównaniem potrzeb ludzkich (teza notabene zbieżna z dawnym przekonaniem 
ideologa skrajnych narodników Piotra Tkaczowa). W wizji Enczmena kultura 
zostaje sprowadzona do jednolitego społeczeństwa radości, a gospodarka do 
„fizjologicznych paszportów” wszystkich obywateli, które określają zakres prac 
i dóbr koniecznych do zaspokojenia ich potrzeb38. Jak słusznie wskazują Giennadij 
Batygin i Inna Dewiatko, koncepcja ta była de facto atakiem na bardziej trady-
cyjnie pojmujących kulturę ideologów, takich jak: Nikołaj Bucharin, Władimir 
Sarabianow czy Abraham Deborin39. Szafariewicz wspomina krytykę Bucharina 
i innych „tradycjonalistów”, która rozgorzała po opublikowaniu tez Enczmena, 
ale nie stara się usprawiedliwić tych ostatnich, wskazując, że kultura i tak doko-
nała potężnego transferu w stronę odejścia od ludzkiej indywidualności, czego 
przykładem są chociażby działania grupy literackiej LEF (Lewy Front Sztuki) 
(S, 361). Najbardziej wymownym aktem zniszczenia form życia kulturalnego 
może być fakt, że klasyk filozofii Marks w opinii jego wyznawcy Karla Kautskiego 
głosił nie tyle filozofię, ile koniec wszelkiej filozofii40 (S, 362).

Realia komunizmu wojennego i lat kolejnych wskazują wreszcie na bezprece-
densową walkę z religią, głównie z Cerkwią prawosławną. Był to czas swoistego 
„sądu nad Bogiem”. Miał on także aspekt prezentacji myśli. W Wielkanoc odbywały 
się m.in. demonstracje z hasłami i wyobrażeniami o charakterze profanacyjnym, 
których celem było „przekierowanie” duszy (S, 362).

W ogólnym rozrachunku niemożliwe jest, zdaniem Szafariewicza, oddzielenie 
istoty socjalistycznych haseł od politycznej praktyki. Można jednak zauważyć 
dość ciekawe następstwo faktów, które podpowiada także Jaspers41. Jego zda-
niem doszło do zasadniczej przemiany: dotychczasowe despotie przechodzą 
transformację w społeczności, w których do głosu dochodzą wartości duchowe, 
od Grecji przez Izrael proroków do Chin przetacza się fala apelu do sumienia. 
Ubóstwiony władca traci monopol na autorytet, który musi odtąd dzielić z na-
uczycielem (S, 368). 

38  Э н ч м е н  Эмануил, Восемнадцать тезисов о теории новой биологии, Рабочая 
библиотека, Пятигорск 1920, s. 34 nn.
39  Batygin Gennady S., Deviatko Inna F., The Metamorphoses of Russian Sociology, [w:] 
Eastern Europe in Transition. The Impact on Sociology, ed. by Mike Forrest Keen and Janusz 
Mucha, Greenwood Press, Westport, CT 1994, s. 13. Szafariewicz nie odnosi się do tego 
wartościowego zbioru.
40  Kautsky Karl, Ein Brief über Marx und Mach. Der Kampf, Bd. 2, Theoretiker und Politiker 
Verlag, Wien 1909, s. 452.
41  Chodzi o dzieło: Jaspers  Karl, Vom Ursprung Und Ziel der Geschichte, Piper, Zurich 1949.
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Czasy Chrystusa to szczytowy moment procesu wielkiej emancypacji istoty 
ludzkiej, ale później zaczyna się reakcja skierowana przeciwko temu upodmio-
towieniu. Pojawiają się herezje zbawców z mieczem, tak jak etykę Sokratesa 
znosiła niegdyś utopia państwa platońskiego. Generalnie można uważać socjalizm 
chiliastyczny Platona, More’a i Campanelli za reakcję na grecką wizję świata, 
zaś rewolucyjny, gnostycki socjalizm sekt, dzieło Münzera i Marksa, za reakcję 
na dziedzictwo chrześcijańskie. Szafariewicz interpretuje zatem socjalizm jako 
swego rodzaju prymitywizację, powrót wzorców przedemancypacyjnych. 

Socjalizm dwudziestowieczny jest naturalną kontynuacją jego formy chilia-
stycznej sprzed lat, realizuje, w gruncie rzeczy, te same idee. Nie są one jednak 
równorzędne w strukturze socjalistycznej doktryny. Już Platon wspólnotę włas-
ności i żon w państwie idealnym uzasadnia jako środek do osiągnięcia równości, 
i to rozumianej nie tyle jako zrównanie każdego w prawach, ile jako unifikacja 
osobowości. Ta sama zasada przebijała z kazań Storcha czy deklaracji Münzera 
(S, 371-372). Z pryncypium równości wynika nakaz likwidacji własności prywat-
nej; tylko „naukowy” socjalizm Marksa wyprowadza odejście od niej z motywacji 
ekonomicznych. Socjalistyczna égalité stanowi zatem najdobitniejszą realizację 
unicestwienia indywidualności (S, 377). Chodzi nie tylko o samą specyfikę indywi-
duum, ale także o indywidualizację relacji międzyludzkich. Już etologia rozróżnia 
społeczności zwierzęce anonimowe i zindywidualizowane. W grę wchodzi tu także 
hierarchia, dzięki której starsi dzielą się dla dobra powszechnego doświadcze-
niem, a silniejsi bronią słabszych (S, 381). Jedną z najbardziej fundamentalnych 
właściwości życia duchowego jest poczucie indywidualnej odpowiedzialności 
za los swej grupy: rodziny, miasta, narodu czy nawet całej ludzkości. Ruchy 
socjalistyczne konsekwentnie zmierzały do zerwania więzi powinnościowych, 
dążyły do rozerwania powiązań ze światem i życiem. Ponieważ zaś najpełniej-
szy wyraz znajduje zasada indywidualności, a tym samym odpowiedzialności, 
w religii, ruchy socjalistyczne skierowywały się przede wszystkim przeciwko tej 
ostatniej (S, 383 nn.).

Wprowadzenie zasad socjalizmu zawsze niosło za sobą proces wymierania. 
Umierały dzieci odbierane rodzicom i skierowywane do żłobków, ginęła twórcza 
inteligencja, nie mogąc znaleźć swego miejsca w warunkach socjalistycznego 
ujednolicenia. Były to procesy analogiczne do tych, które obserwowali etnogra-
fowie w społecznościach pierwotnych: niszczenie tradycji i rytuałów prowadziło 
do rozpadu plemion, utraty sensu życia (S, 389-392). Szafariewicz przechodzi 
po tej konstatacji wreszcie do finalnego pytania swej rozprawy, postawionego 
w nieco transcendentalnej manierze: skoro socjalistyczne tendencje charakte-
ryzują się i charakteryzowały zawsze tak destrukcyjnym i dehumanizacyjnym 
obliczem, jak mogły uwieść niezliczone tłumy? (S, 394). Stwierdza, że przecież 
prześledzenie dziejów ideologii socjalistycznej pokazuje, iż dzieło destrukcji wielu 
pociąga, stanowi dla nich siłę motoryczną, jak dla Bakunina, który ślepą destruk-
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cję uznał za główne zadanie pokolenia42. Pomimo konfliktu Bakunina z Marksem 
ich sposób myślenia wychodzi od tych samych destrukcyjnych przesłanek, z tą 
tylko różnicą, że Bakunin wyraża swój instynkt niszczenia bezpośrednio i sponta-
nicznie, natomiast Marks, jak artysta, dokonuje jego sublimacji poprzez nadanie 
mu sankcji naukowej w postaci „immanentnych praw lub dialektyki produkcji”  
(S, 398). Szafariewicz przytacza wiele przykładów korespondencji Marksa i Engel-
sa, w której daje o sobie znać nienawiść tych ideologów do najbliższych, i pokazuje 
w ten sposób psychiczne podłoże materializmu dialektycznego (S, 398-399).

Innym aspektem wiążącym ideologię socjalistyczną z zasadą unicestwienia 
ludzkości jest wizja nieuchronności końca tej ostatniej. Dotyczy to, jak przypomina 
Szafariewicz, między innymi poglądów Henri de Saint-Simona, który przewidywał 
ostateczną klęskę ekologiczną, a także starał się opisać stan psychiczny społe-
czeństwa doświadczającego nieuchronności swej śmierci. Engels z kolei wskazuje 
na nieuchronność wymarcia na skutek ustania aktywności Słońca. Konkretne 
przykłady tej tendencji różnią się szczegółami, ale nie zmienia to istoty głównego 
założenia, którym jest śmierć jako właściwy cel ludzkości (S, 401 nn.).

Szafariewiczowska interpretacja ostatecznie zatem zmierza ku Freudowi 
i Marcusemu, z których szczególnie ten ostatni wskazywał na istotę tanatos jako 
podstawowego instynktu ludzkiego, uwalniającego człowieka od trudu twórczości, 
obowiązku: to droga Narcyza i Orfeusza, to nirwana. Nie jest nią już ustanawianie 
obrazu życia, lecz zejście do podziemia i śmierci43 (S, 404). Nie od rzeczy będzie 
tu pewien powrót do rozważań matematyka nad historią katarów. Członkowie 
ich elity, perfecti, po spełnieniu surowych warunków dopuszczani byli do sa-
kramentu consolamentum, który miał wybawiać od niewoli cielesności. Zwykli 
wierzący mogli jedynie liczyć na pocieszenie na łożu śmierci w postaci „dobrego 
końca”, czyli modlitwy w otoczeniu „dobrych ludzi”, najlepiej perfecti. Jeśli jednak 
po tym obrzędzie stan zdrowia umierającego się poprawiał, niedoszły zmarły 
skłaniany był do zgody na eutanazję, czyli endurę. Jeśli zaś perswazja okazywała 
się nieskuteczna, uciekano się do zabójstwa: mogło to nastąpić między innymi 
poprzez zagłodzenie, brak pomocy medycznej czy uduszenie. Powołując się na 
Ignatza Döllingera, Szafariewicz wskazuje, że liczba ofiar samej tylko endury prze-
wyższała liczbę osób, które zginęły we wszystkich wiekach działania inkwizycji44.

W ogólnym podsumowaniu można zatem stwierdzić, że oparta na wyczerpu-
jącym studium myśli politycznej i realizacji praktycznej socjalizmu analiza Szafa-
riewicza prowadzi do bardzo fundamentalnych sformułowań. Socjalizm bowiem 

42  Stanowi to myśl przewodnią wielu pism Bakunina, w tym kultowego tekstu Reakcja 
w Niemczech, w którym „dzieło niszczenia jest zarazem dziełem tworzenia” – destrukcja jest 
istotowo ważniejsza od działań pozytywnych. 
43  Marcuse Herbert, op. cit., s. 164-165.
44  Döl l inger  Ignatz, Beiträge zur Sektengeschichte des Mittelalters. Erster Teil. Geschichte 
der gnostisch-manichäischen Sekten, Beck, München 1890, s. 226.
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interpretowany jest nie jako jedna z doktryn politycznych, lecz wyraz tendencji 
o podstawowym znaczeniu. Ostateczna formuła socjalizmu sprowadzałaby się 
zatem do trzech stwierdzeń:
a) idea klęski ludzkości (a nie tylko określonych jednostek) znajduje oddźwięk 

w psychice ludzkiej, pociągając ją z różną intensywnością;
b) idea socjalizmu (w odróżnieniu od szaleństwa) posiada zdolność jednoczenia 

ludzi, stanowi siłę społeczną, ponieważ opiera się na ogólnoludzkim instynkcie;
c) socjalizm jest jednym z aspektów dążenia ludzkości do samounicestwienia, do 

Nicości, konkretnie zaś jego przejawem w dziedzinie organizacji społecznej 
(S, passim).
Wywód Szafariewicza o socjalizmie stanowi podstawę dalszych etapów 

kształtowania jego doktryny, której konserwatywno-nacjonalistyczny charak-
ter nie ulega wątpliwości. Zauważamy, że tak jak w przypadku konserwatyzmu 
klasycznego, jest ona oparta na bardzo gruntownym uzasadnieniu o charakterze 
zachowawczym, nie tylko na szoku rewolucji, lecz na świadomości destrukcji tak 
głębokiej, że sięgającej najbardziej fundamentalnych mechanizmów samouni-
cestwienia tkwiących w naturze ludzkiej. Zostaje ona ujęta, jak u de Maistre’a, 
jako struktura skłonna do autodestrukcji. Co jednak ciekawe, konserwatywna 
koncepcja Szafariewicza ma odcień aktywny, kreacjonistyczny. Tendencja do 
socjalistycznego zrównania rozumiana jest w analogii do antyegalitarystycznych 
idei Leontjewa, w których homogenizacja społeczna, prawna i obyczajowa ozna-
cza powtórne uproszczenie w procesie rozwojowym, a tym samym obumieranie. 
Konsekwencją takiego ujęcia jest nieco odmienne od klasycznego podejście do 
kwestii rozumu ludzkiego. O ile w klasycznym konserwatyzmie natura upadła 
obejmuje także niedoskonały intelekt, o tyle u Szafariewicza mamy do czynie-
nia z biegunowo przeciwnym traktowaniem tego zagadnienia – doświadczenie 
destrukcyjnego socjalizmu prowadzi go do stwierdzenia jakże odmiennego od 
linii antyintelektualistycznych wynurzeń de Maistre’a, słowianofilów czy Po-
biedonoscewa: „Właśnie w naszym wieku przełomu coraz jaśniejszą staje się 
głębia i złożoność problemu, z którym zderzyła się ludzkość: przeciwstawia się 
jej potężna siła, zagrażająca jej istnieniu i paraliżująca jednocześnie jej najsolid-
niejsze narzędzie – rozum”45. Wyznanie wiary matematyka stanie się w dalszej 
kolejności podstawą analizy skutków destrukcji.

3.3. Narodowa katastrofa

W wielu pracach Szafariewicza mamy do czynienia z nawiązaniem do tra-
gicznych losów narodu rosyjskiego w XX stuleciu. Matematyk konstatuje liczne 

45  Шафаревич Игорь Ростиславович, Социализм, s. 72 (tłum. Joachim Diec).
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zbrodnie popełnione na żywej tkance narodu. Chodzi zarówno o uderzenie w jego 
zasoby ludzkie w sensie stricte biologicznym, jak i o niszczenie kultury. Fakt, że 
stosunkowo niewiele powiedziano jeszcze na temat zbrodni stalinizmu i że wy-
powiedzi te są oględne, wynika z nieprawdopodobnej skali zniszczenia. Istnieją 
zbrodnie i nieszczęścia tak wielkie, że aż trudno o nich mówić46. Szafariewicz, 
podobnie jak Sołżenicyn, w licznych pracach postrzega naród rosyjski jako naj-
większą ofiarę komunizmu czy szerzej – ogólnoświatowej tragedii XX wieku47.

Tragedią biologiczną jest zatem, po pierwsze, śmierć milionów ludzi podczas 
wojny domowej, w tym podczas powstań chłopskich48. Po drugie, Szafariewicz 
odnosi się do głodu okresu komunizmu wojennego i Wielkiego Głodu powsta-
łego w wyniku kolektywizacji. Nie pomija ofiar czystek drugiej połowy lat trzy-
dziestych49, a także niepotrzebnych ofiar nieprzygotowania i zgubnej taktyki 
radzieckiego dowództwa w początkowej fazie wojny z Niemcami50. Inną kwestią, 
poruszaną także często przez innych myślicieli politycznych przełomu tysiącleci, 
jest problem klęski demograficznej. Jak przypomina Szafariewicz, liczba ludności 
Federacji Rosyjskiej zmniejszała się wówczas w tempie blisko jednego miliona 
w skali rocznej, co groziło fizycznym unicestwieniem narodu w perspektywie 
kilkudziesięciu lat. Co ważne, spadek liczby urodzeń etnicznych Rosjan prze-
wyższał znacznie wskaźniki charakteryzujące inne narodowości. Matematyka 
przeraża fakt, że w 1989 roku Rosjanie, stanowiący około 82% mieszkańców 
Federacji, dali krajowi tyle nowo narodzonych dzieci, ile pozostałe 18% społe-
czeństwa51. Także ta tendencja wynika, zdaniem Szafariewicza, z moralnego i go-
spodarczego załamania, jakie zafundowały Rosjanom dziesięciolecia panowania 
komunizmu. Z kolei przejście do reform lat dziewięćdziesiątych spowodowało 
jeszcze poważniejszy niż w okresie komunizmu wzrost alkoholizmu i narkomanii. 
W roku 1993 nastąpił 85-procentowy wzrost liczby osób, które zmarły na skutek 
zatrucia alkoholem, dokonano 40 tysięcy zabójstw, a 56 tysięcy osób popełniło 
samobójstwo. Liczba tych zgonów znacznie przewyższa tę dotyczącą ofiar całej 
wojny radziecko-afgańskiej52.

Fatalny kierunek rozwoju kraju po pożegnaniu z komunizmem postrzegany 
jest przez Szafariewicza w perspektywie moralnego upadku, jaki nastąpił w ZSRR 

46  Idem, Сталинисты, [w:] Шафаревич Игорь Ростиславович,  Путь из-под глыб, 
Современник, Москва 1991, s. 162-167.
47  Idem, По пути трагедий.
48  Idem, Революция и гражданская война, [w:] Шафаревич Игорь Ростиславович, 
Русский народ в битве цивилизаций, Эксмо, Алгоритм, Москва 2003, s. 50 nn. (pierwotnie 
opublikowany w: „Москва” 1999, No 10, 11).
49  Ibidem, s. 133.
50  Ibidem, s. 156.
51  Idem, Как умирают народы, [w:] Шафаревич Игорь Ростиславович, Русский народ 
в битве цивилизаций, s. 242-279.
52  Ibidem, s. 244.

Diec.indb   229 2018-08-15   16:59:35



230 3. Doktryna Igora Szafariewicza

po oderwaniu go od religijnej podstawy. Opinie na ten temat można było już 
spotkać w wypowiedziach matematyka z lat siedemdziesiątych. W 1973 roku 
w pracy traktującej o radzieckim ustawodawstwie dotyczącym kwestii religij-
nych Szafariewicz poddaje dogłębnej analizie prawne warunki funkcjonowania 
wspólnot konfesyjnych w ZSRR, podkreślając ich tragiczne położenie w obliczu 
antyreligijnej nagonki. W pracy tej opisane zostały nie tylko konsekwencje treści 
określonych regulacji prawnych, ale również działania pozaprawne, w rodzaju 
rejestracji danych osób przyjmujących sakramenty, głównie rodziców pragnących 
ochrzcić dziecko. Szafariewicz poddaje procedury rejestracyjne jednoznacznej 
interpretacji, wskazując na ich represyjny cel, jakim jest niedopuszczenie do 
obrzędu. Państwo ateistyczne postępuje w tym wypadku niezgodnie z logiką 
własnej legitymacji. Jeśli bowiem mielibyśmy do czynienia z państwem wyzna-
niowym, jak Pakistan czy Izrael, działania mające na celu wyparcie innych religii 
posiadałyby określony sens, jednak państwo świeckie nie powinno obawiać się 
działania sakramentów, w których moc nie wierzy53. Tego typu retoryka wpisuje 
się w ducha rozważań o socjalizmie jako ideologii, która nie jest prostą wykładnią 
pewnych zaleceń dotyczących systemu politycznego i gospodarki, lecz działaniem 
nastawionym na destrukcję wartości. 

Szafariewicz jest bacznym obserwatorem dynamiki zmian w radzieckiej 
polityce wobec Cerkwi. Przytaczając za Encyclopaedia Britannica dane Synodu, 
zauważa, że o ile w roku 1917 na terenie państwa było 55 173 cerkwi, a wraz 
z kaplicami 78 767, o tyle w roku 1941, czyli w przededniu wybuchu wojny 
z hitlerowskimi Niemcami, wszystkich miejsc kultu doliczono się 8 338, w tym 
cerkwi prawosławnych 4 225 (uwzględniając już tereny zaanektowane w roku 
1939). W 1949 roku przedstawiciel Komitetu ds. Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej 
mówił już o 22 000 cerkwi, a w roku 1969 Światowej Radzie Kościołów oznaj-
miono liczbę 20 00054. Jak zauważa Szafariewicz, po okresie bezprzykładnej 
walki z prawosławiem wojna dała pewien oddech, albowiem Stalin zauważył 
korzyści, jakie mógłby uzyskać z poparcia wiernych. Matematyk odnotowuje też 
poważny, spontaniczny wzrost religijności, pomimo procesu zamykania cerkwi, 
na początku lat sześćdziesiątych55. 

Działalność Cerkwi, zdaniem Szafariewicza, wyraźnie pokazuje jej patrio-
tyczny charakter, nawet w tak niesprzyjających warunkach, jakie panowały 

53  Idem, Законодательство о религии в СССР. Доклад Комитету прав человека, YMCA 
PRESS, Paris 1973, s. 44-45.
54  Ibidem, s. 14. Zob. także: „USSR Information Bulletin” 1949, January, s. 54.
55  Шафаревич Игорь Ростиславович, Законодательство о религии в СССР. Доклад 
Комитету прав человека, s. 24-25. Dane na temat liczby świątyń i duchowieństwa w latach 
stalinowskich i chruszczowowskich podaje ważne opracowanie: Шкаровский Михаил 
Витальевич, Русская православная церковь при Сталине и Хрущеве (Государственно-
церковные отношения в СССР в 1939-1964 г.), Подворье. Общество любителей церковной 
истории, Москва 1999, s. 342-346, 363, 365, 368-369, 371, 375-379, 382, 384-385, 387, 391.
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w ZSRR. Poważne kwoty ofiarowane przez nią na potrzeby związane z prowa-
dzeniem wojny są tylko jednym z dowodów56. O ile Stalin zdobył się początkowo 
na pewne wyrazy wdzięczności, o tyle kolejne lata przynosiły regulacje jawnie 
zmierzające do ograniczenia roli religii. Instrukcja z 1961 roku w jednym zdaniu 
zakazuje pielgrzymek i podejmowania „oszukańczych działań, opierających się 
na przesądach”57. W porównaniu ze stanem prawnym z czasów stalinowskich 
wprowadzona zostaje zatem nowa kategoria, wskazująca na pogłębianie się 
przepaści pomiędzy społeczeństwem wiernych a państwem58.

Szafariewiczowi udało się nadać rozgłos trudnej sytuacji Cerkwi w ZSRR dzięki 
wywiadowi, którego udzielił BBC 26 września 1977 roku. Podkreślał w nim, że 
obowiązująca wówczas konstytucja dawała swobodę odprawiania kultów religij-
nych i antyreligijnej propagandy59. W ten sposób potraktowano religię jak magię, 
jednocześnie pozbawiając wspólnoty religijne możliwości rozpowszechniania 
doktryny wiary przy nieograniczonych możliwościach indoktrynacji ateistycznej. 
Treść tej propagandy sprowadza się do przedstawienia religii jako przesądu prze-
czącego faktom naukowym i dyskredytacji wiernych, głównie duchowieństwa60.

Szafariewicz po raz kolejny demaskował również represyjny charakter ra-
dzieckiego prawodawstwa, podkreślając tym razem fakt, że nauczanie treści 
religijnych jest wyraźnie utrudnione. Dzieci (w liczbie nie większej niż 3) mogą 
być nauczane wyłącznie przez rodziców, za nauczanie przez dziadków groziły 
bowiem kary administracyjne. Cerkiew pozbawiona jest możliwości prowadzenia 
działalności dobroczynnej i organizowania pomocy medycznej. Nie dopuszcza 
się sprawowania sakramentów osobom chorym bez zezwolenia władz, jedynie 
umierający może otrzymać sakrament poza normalną procedurą pod warunkiem 
istnienia oddzielnego pomieszczenia61. Autor wywiadu zwracał uwagę na fakt, 
że polityka ta stanowi odzwierciedlenie lęku, i to niezupełnie bezpodstawnego. 
Religia jest bowiem w Rosji siłą realną, o czym świadczą petycje w sprawie ko-

56  Шафаревич Игорь Ростиславович, Законодательство о религии в СССР. Доклад 
Комитету прав человека, s. 24-25, 28.
57  Инструкция по применению законодательства о культах, Утверждена постановлением 
Совета по делам религиозных культов при Совете Министров СССР, 16 III 1961.
58  Шафаревич Игорь Ростиславович, Законодательство о религии в СССР. Доклад 
Комитету прав человека, s. 29.
59  Chodzi o konstytucję „stalinowską” z 1936 roku. Wywiad udzielany był w momencie 
przygotowywania nowej ustawy zasadniczej, która wzmacniała system jednopartyjny i nazy-
wana była „konstytucją rozwiniętego socjalizmu”. Nowe brzmienie regulacji konstytucyjnych 
zachowywało w art. 52 zasadę swobody kultu religijnego i swobody propagandy ateistycznej, 
nie oferując swobody propagandy religijnej.
60  Шафаревич Игорь Ростиславович, Телеинтервью радиокомпании БИ-БИ-СИ, 26 IX 
1977, wyemitowany przez BBC w programie Everyman 2 X 1977, opublikowany pierwotnie: 
Шафаревич Игорь Ростиславович, Интервью, заявления и выступления, „Вестник 
Русского Христианского Движения” 1978, No 125, s. 207-208.
61  Ibidem, s. 208.
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nieczności otwarcia świątyń. Opisywał przypadek miasta Gorki (nazwa Niżnego 
Nowogrodu w okresie radzieckim), gdzie dwukrotnie wysyłano petycję w sprawie 
otwarcia cerkwi w śródmieściu i zebrano około 3000 podpisów. Szafariewicz 
zaznacza, że petycje w sprawie obrony praw człowieka gromadzą nie więcej niż 
jedną dziesiątą tej liczby62. Religia zaczęła pełnić dla Rosjan trzy zasadnicze funk-
cje, wszystkie wyraźnie wskazujące na odmienność jej położenia w porównaniu 
z sytuacją w krajach zachodnich. Jedni, zniechęceni do materializmu, poszukują 
w niej wartości duchowych. Inni pragną się w niej zetknąć z rosyjską tradycją 
narodową, którą od dawna zwalczano. Jeszcze inni postrzegają prawosławie 
jako podstawę rosyjskiej kultury. Religia zatem spełnia bardzo istotne funkcje 
z wyjątkiem tej, którą pełnić powinna z samej natury rzeczy – łącznika człowieka 
z Bogiem. Jest to wyraz prawdziwie tragicznej sytuacji kraju. Tragizm ten dotyczy 
nie głęboko wierzących, ci bowiem interpretują prześladowania jako doświadcze-
nie próby. Chodzi raczej o zasadniczy substrat kraju, który ukształtowany został 
na podstawie prawosławia: nie może się on ostać, jeśli związek z tą podstawą 
zostaje zerwany63.

Szafariewicz opisywał tragedię narodu wykorzenianego, poruszając przy tym 
sprawę obojętności Zachodu na cierpienia prawosławnej społeczności w ZSRR, 
nie wyolbrzymiając jednak tego indyferentyzmu. Istota problemu tkwi w fakcie, 
że Zachód nie jest bombardowany narzekaniami uciśnionych, czego mógłby 
oczekiwać. Styka się w tym miejscu z bardzo specyficzną psychologią, całkowicie 
odmienną od dysydenckiej, charakteryzującej się medialną hałaśliwością. Prze-
śladowany chrześcijanin nie może czynić z tych cierpień przedmiotu konferencji 
prasowej64. Rozumowanie rosyjskiego oskarżyciela reżimu (w sześćdziesiątą 
rocznicę jego zaistnienia) uzasadnia milczenie Rosjan. Jest to istotny argument 
w sporze o warunki powstania i funkcjonowania komunizmu w kraju, który 
stanowić miał ostoję chrześcijaństwa, przeciwstawioną zachodniemu materiali-
zmowi. Rosjanie nie tylko nie zaakceptowali zgubnej ideologii w chwili przewrotu 
1917 roku, ale pozostawała im ona obca także po dziesięcioleciach. Milczenie 
nie oznaczało zgody na panowanie komunizmu, było innym doświadczeniem 
duchowym, niemożliwym do porównania z powierzchownym dysydentyzmem. 
Chrześcijańska tradycja w Rosji doświadczyła prześladowań, nie została jednak 
unicestwiona, lecz zstąpiła do głębokości65. 

62  Ibidem, s. 210.
63  Ibidem.
64  Ibidem, s. 212.
65  Ш а ф а р е в и ч  Игорь Ростиславович, Д.Д. Шостакович, „Вестник Русского 
Христианского Движения” 1978, No 125, s. 248.
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Szafariewiczowska myśl polityczna, jak w przypadku każdej refleksji o od-
cieniu wyraźnie konserwatywnym, wyrasta z fenomenu katastrofy i zagrożenia. 
Ma pod tym względem licznych poprzedników: konserwatyzm de Maistre’a, 
Chateaubrianda i Maurrasa, dorobek niemieckich romantyków oburzonych 
francuskim ekspansjonizmem czy samurajskie poczucie wyzucia z dziedzictwa. 
Najbardziej jednak charakterystycznym jej rysem jest prawdopodobnie idea, 
którą obok wnikliwej krytyki socjalizmu rozwijał Szafariewicz na przełomie 
lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, a która krytycyzmowi konserwatysty 
nadawała inny sens funkcjonalny, przeprawiając refleksję na brzeg doktryny 
nacjonalistycznej. Pomysł nie był zupełnie nowy, nawet użyty przez myśliciela 
termin znany był już z niektórych wypowiedzi Michaiła Pogodina czy Fiodora 
Tiutczewa, jednak do dyskursu naukowego wprowadził go właśnie Szafariewicz 
i nadał mu istotne znaczenie nie tylko w sensie treści pragmatycznej idei, lecz 
także w wymiarze czysto metodologicznym.

Rusofobia jako główny temat rozważań pojawia się przede wszystkim w słyn-
nej książce pod tym właśnie tytułem, której pierwotna wersja zaczęła krążyć 
w samizdacie już od roku 1983. Podziemnym wydaniem tekstu zajęli się Siergiej 
Diomuszkin i Igor Chochliuszkin66. Początkowo książka krążyła jako dzieło ano-
nimowe. Gdy w 1988 roku pojawiło się już oficjalne wydanie monachijskie, część 
środowiska dysydenckiego wyrażała zaskoczenie, że zawarte w niej treści mogą 
pochodzić od tak znaczącej postaci z kręgu opozycji67. Wkrótce Rusofobia pojawiła 
się w dwu miesięcznikach krajowych („Nasz Sowriemiennik” oraz „Kubań”), zro-
biła zawrotną karierę i wprowadziła stary termin Tiutczewa do powszechnego 
obiegu. To, czy książka ta stanowi najwybitniejsze dzieło rosyjskiego matema-
tyka, pozostaje kwestią wątpliwą. Przyznaje to między innymi Krista Berglund, 
wskazując, że nie włączono nawet słynnego dziś tekstu do pierwszego wydania 
zbiorowego dzieł Szafariewicza68. Nie zmienia to jednak faktu, że Rusofobia 
stała się w pewnym sensie ulubionym tekstem matematyka i zyskała najszerszą 
recepcję w środowisku zainteresowanym prawicową myślą polityczną w Rosji.

Motywacją do napisania książki i innych tekstów pochodnych była postawa 
wielu środowisk inteligenckich, głównie emigracyjnych, w tym także wpływowych 

66  Zob. idem, От автора, [w:] Шафаревич Игорь Ростиславович, Есть ли у России 
будущее? Публицистика, Советский писатель, Москва 1991, s. 555.
67  Zob. np. Эткинд Ефим, Без маски, „Время и мы” 1989, No 104, s. 173-179. O nieprzy-
chylnym odbiorze Andrieja Sacharowa zob. także: Левин Михаил Львович, Прогулки 
с Пушкиным, [w:] Он между нами жил… Воспомнинания о Сахарове, под ред. Бориса 
Л. А льтшуллера, Практика, Москва 1996, [on-line:] http://lib.rus.ec/b/290218/read 
(29.07.2012).
68  Berglund Krista, The Vexing Case of Igor Shafarevich, a Russian Political Thinker, Springer, 
Basel 2012, s. 235.
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mediów, takich jak Radio Swoboda, które, zdaniem Szafariewicza, owładnięte 
były ideą zdyskredytowania wszystkiego, co rosyjskie69. Problemem było nie to, 
że na świecie pojawiają się głosy niechętne rosyjskiemu państwu – wiadomo 
było, że imperium Romanowów nie miało zbyt wielu entuzjastów za granicą, 
tym bardziej trudno było oczekiwać sympatii do ZSRR. Kwestię problematycz-
ną stanowiła niechęć do rosyjskości jako takiej, oskarżenie całej tradycji, które 
pochodziło z samego wnętrza rosyjskiej, jak mogłoby się wydawać, elity: „Jak 
pojąć «rusofobię Rosjan» lub przynajmniej piszących o sobie «my, Rosjanie»?” 
(R, 9). Tym, co autor zaznacza już na wstępie, jest fakt, że fobia wobec własnego 
społeczeństwa nie jest bynajmniej zjawiskiem specyficznie rosyjskim: można ją 
traktować jako objaw jakiejś choroby trapiącej określony naród (R, 10). Przypa-
dek Rosji jest jednak szczególnie reprezentatywny i dlatego wart studiowania.

Jak stwierdza rosyjski matematyk, rusofobia mogła rozwinąć się śmielej 
w miarę przenikania jej głosicieli na Zachód. Do tych, którym Szafariewicz po-
święca najwięcej uwagi, należy kilka charakterystycznych dla omawianej ten-
dencji postaci. Niektóre znane są między innymi z publikacji w piśmie „Wiestnik 
Russkogo Christianskogo Dwiżenija”. Jedną z nich jest Grigorij Pomieranc, pocho-
dzący z Wilna kulturoznawca i filozof, specjalista z zakresu kultur azjatyckich, 
głównie Indii i Chin. W latach 1950-1953 był więźniem GUŁagu. Po wyjściu na 
wolność i rehabilitacji stworzył krótkotrwałe półoficjalne seminarium nauko-
we, następnie zaś do drugiego obiegu weszły jego eseje, z których największy 
rozgłos zdobyły Kwadrylion (Квадрильон) i Moralne oblicze historycznej osobo-
wości (Нравственный облик исторической личности). Z czasem, szczególnie 
po podpisaniu Listu 224 w obronie Aleksandra Ginzburga i Jurija Gałanskowa, 
jednoznacznie utrwaliło się oblicze Pomieranca jako myśliciela opozycyjnego. 
Większość jego prac ukazała się wówczas za granicą, wiele publikacji na łamach 
pism takich jak „Kontinient” czy „Sintaksis”. Jednocześnie kojarzono go z jedno-
znacznie antynacjonalistycznym nurtem w myśli opozycyjnej. Pomieranc staje się 
oponentem Sołżenicyna, któremu zarzuca ciasne poczwiennictwo, rewanżyzm, 
brak dialogiczności. Do najważniejszych jego pism z tego okresu należą takie 
teksty, jak np. Człowiek znikąd (Человек ниоткуда), zawierający konstatację 
upływu czasu i nastania nowej rzeczywistości, której negowanie byłoby próbą 
z gruntu utopijną. Pomieranc zdawał sobie sprawę z pozostawania poza żywio-
łowymi trendami zachodzącymi w społeczeństwie rosyjskim, w tym także poza 
narodowym odrodzeniem, uczynił z tego jednak cnotę, wyraz przezwyciężenia 
ciasnoty umysłu70.

69  Шафаревич Игорь Ростиславович, Русофобия, Эксмо, Алгоритм, Москва 2005, 
s. 326. Przypisy do tej pozycji oznaczone są w nawiasie symbolem R wraz z numerami stron.
70  Zob. Помер анц  Григорий Соломонович, 3аписки гадкого утенка, Российская 
Политическая Энциклопедия, Москва 2003, s. 245.
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Postacią jeszcze żywiej krytykowaną w Szafariewiczowskiej Rusofobii jest 
Aleksandr Janow, rosyjsko-amerykański historyk, niegdyś członek KPZR i redak-
tor pisma „Mołodoj Kommunist”. Po wyjeździe na emigrację został profesorem 
Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. Najważniejszymi tematami jego prac 
były m.in. dzieje Rosji za panowania Rurykowiczów i w okresie komunistycznym, 
a także dziewiętnastowieczny nacjonalizm. Interesował się również spuścizną 
myślenia w kategoriach wielkomocarstwowości w czasach radzieckich, badał 
zjawisko określane przezeń jako The New Right71. Za główną tezę historiogra-
fii Janowa uważa się pogląd, iż Rosja wykazywała zdecydowanie europejskie 
tendencje w swym rozwoju pomimo dziedzictwa mongolskiego. Zasadniczym 
przełomem stało się tragiczne panowanie Iwana Groźnego, które rzutowało, jako 
model, na dalsze dzieje kraju.

Innymi osobami, wobec których rosyjski matematyk zajmował stanowisko 
zdecydowanie krytyczne, wyróżniając ich w swej książce, byli nieco ekscentrycz-
ny, parający się różnymi zajęciami dysydent i więzień obozów pracy Andriej 
Amalrik72, autor głośnego eseju Czy Związek Radziecki przetrwa do roku 1984?73, 
a także Borys Szragin, który niegdyś, podobnie jak Janow, był członkiem KPZR, 
a nawet sekretarzem podstawowej organizacji partyjnej, potem zaś za podpisanie 
kilku listów protestacyjnych został wykluczony z partii i wyjechał na emigrację. 
Punkt widzenia Szafariewicza jest polemiczny również w stosunku do znaczących 
autorów zachodnich, z których on sam wyróżnia przede wszystkim „wychodźcę 
z Polski” – Richarda Pipesa, najbardziej znanego, obok Geoffreya Hoskinga, hi-
storyka Rosji w kręgu anglosaskim (R, 22). 

To właśnie wizja dziejów Rosji jest dla Szafariewicza punktem wyjścia analizy 
zjawiska rusofobii wśród związanych z tym krajem intelektualistów. Matematyk 
decyduje się na zderzenie z opiniami, które w oparciu o ocenę dziejów Rosji 
dyskredytują jej dziedzictwo. Opinie te układają się w logiczny ciąg, prowadzący 
do utożsamienia nieszczęść komunizmu z konsekwencjami rosyjskości ukształ-
towanej w wielowiekowym procesie. Chociaż tok rozumowania zaprezentowany 
w Rusofobii ma nieco mniej „matematyczną” strukturę niż w przypadku Socjali-
zmu…, jednak i tu da się bez trudu wyróżnić zestaw najważniejszych argumentów, 
z którymi Szafariewicz podejmuje polemikę. Składa się nań bezsprzecznie teza 
o „niewolniczej duszy” Rosjan, o naturalnie ukształtowanej w procesie historycz-
nym skłonności ku bezkrytycznemu poddawaniu się zewnętrznej sile. Wyraża 

71  Yanov Alexander, Détente after Brezhnev. The Domestic Roots of Soviet Foreign Policy, 
Institute of International Studies, University of California, Berkeley 1977; idem, The Russian 
New Right. Right Wing Ideologies in the Contemporary USSR, Institute of International Studies, 
University of California, Berkeley 1978.
72  Dogłębnym opracowaniem jego twórczości jest książka: Duda Katarzyna, Andriej Amalrik. 
Rosyjski dysydent, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
73  Amalrik  Andriej, Czy Związek Radziecki przetrwa do roku 1984?, tłum. A.Z., Instytut 
Literacki, Paryż 1980.
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się ona także współcześnie w „tęsknocie za Gospodarzem”74 (R, 22). Szafariewicz 
zdecydowanie sprzeciwia się takiej ocenie, podkreślając, że nawet pobieżny 
rzut oka na źródła historyczne wskazuje, iż lud Rusi dość jednoznacznie oceniał 
postępowanie despotycznych władców, szczególnie Iwana Groźnego i Piotra 
Wielkiego (R, 26). Najlepszym dowodem na nieadekwatność tezy o rosyjskiej 
niewolniczości jest postawa ogromnych rzesz ludzi różnych stanów wobec refor-
my liturgii w połowie XVII wieku, wywołującej masowy sprzeciw wobec władzy 
i schizmę religijną, która przez 300 lat nie straciła na znaczeniu. W porównaniu 
z tymi wydarzeniami postawa społeczeństwa i parlamentu angielskiego w obliczu 
Aktu o Supremacji wydawała się nadzwyczaj ugodowa. Z kolei podkreślane przez 
Pipesa podporządkowanie Cerkwi państwu w XVII stuleciu, m.in. przez zastąpie-
nie patriarchatu synodem, było kopią modelu protestanckiego, do którego wielki 
europeizator nader chętnie się odwoływał (R, 29).

Drugim istotnym argumentem apologetów rusofobii (w tym głównie Richarda 
Pipesa) jest przekonanie o tradycjach rosyjskiej państwowości, w tym o systemie 
politycznym i prawodawstwie jako źródłach historycznych struktury i zasad 
funkcjonowania ZSRR. Ustawodawstwo z okresu panowania Mikołaja I miałoby 
stanowić podłoże antyliberalnych tendencji XX wieku w takim samym stopniu, 
jak Magna Carta przygotowanie do nowoczesnej demokracji. Obiektywnie jednak 
rzecz ujmując, jak sądzi Szafariewicz, zasady państwa totalitarnego wypracowa-
ne zostały w całości na Zachodzie. Chociaż w książce o socjalizmie mówi się już 
o Platonie i Arystofanesie, dzieło poświęcone problemowi rusofobii odwołuje się 
najpierw do Hobbesa. Jego „śmiertelny bóg”, Lewiatan, suweren absolutny, za za-
grożenie dla państwa uważa wszak poglądy, że jednostka mogłaby odwołać się do 
sumienia jako naczelnego sędziego. Etyka spinozjańska państwa nie czyni w ogóle 
podmiotem wyboru moralnego (pomimo braku takiego odniesienia Szafariewicz 
zasadniczo interpretuje ją jako makiawelizm wzniesiony na poziom stosunków 
międzynarodowych); z kolei demokratyczną koncepcję państwa decydującego 
o dobru i złu wypracował w końcu oświecenia Rousseau. W niej naród staje się 
już suwerenem, istotą zbiorową. Od takiego suwerena jednostki otrzymują życie 
i istnienie, a on powinien przemienić „fizyczne istnienie” człowieka w „istnienie 
partykularne”. Chodziło o pozbawienie człowieka jego własnych sił i nadanie 
mu innych, którymi nie mógłby się posłużyć samodzielnie. W tym duchu były 
w Rosji formułowane prawa nie w epoce mikołajowskiej, lecz w Prawdzie woli 
monarszej (Правда воли монаршей) Teofana Prokopowicza, który z polecenia 
Piotra I nieomal cytuje Hobbesa, utrzymując, że poddani wyrzekają się swej woli, 
oddając ją w ręce monarchy (R, 30-33). Intencją rosyjskiego matematyka jest 
pokazanie, że jeśli już doszukiwać się zgubnych dla społeczeństwa rosyjskiego 
i narodów ościennych tradycji polityczno-prawnych, z pewnością nie odgrzebie 

74  W grę może wchodzić nawiązanie do zwyczaju nazywania Stalina „Gospodarzem” (Хозяин) 
przez członków Biura Politycznego i inne osoby z najbliższego otoczenia.
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się ich w dziejach samej Rosji, ta bowiem, chociaż z pewnością niedoskonała, była 
daleka od generowania aktów i praktyk o charakterze totalitarnym. 

Trzecim zarzutem stawianym rosyjskiej społeczności przez pochodzących 
z ZSRR oszczerców jest swoisty mesjanizm, przekonanie Rosjan o nadzwyczaj-
nej roli, jaką mieliby odegrać w dziejach świata. Szafariewiczowi wydaje się, że 
motywacją dla przypomnienia przez nich tezy o narodzie mesjańskim jest naj-
prawdopodobniej obawa, że Rosja mogłaby odnaleźć swoją własną drogę rozwoju, 
nieuchronnie związaną z eskalacją nacjonalizmu. Dodatkowo mogłoby dojść do 
odrodzenia stalinizmu i fali antysemityzmu (R, 24). W rzeczywistości mesjanizm 
nie jest cechą szczególnie rosyjską. Zasadniczo pochodzi przecież z judaizmu, 
a marksistowska teza o szczególnej roli proletariatu wywodzi się natomiast 
z tradycji „rewolucyjnego mesjanizmu” dziewiętnastowiecznej Europy (R, 33).

Wydaje się jednak, że problem mesjanizmu interpretowany jest w kręgu 
krytycznej emigracji nieco inaczej, niż prezentuje to Szafariewicz. W jednym 
z artykułów budzącego wiele kontrowersji 97. numeru pisma „Wiestnik Russkogo 
Christianskogo Dwiżenija” czytamy, że:

Wraz z geograficznym bezmiarem rosyjskiego państwa związane są szczególne cechy 
rosyjskiego imperializmu i imperialistycznej świadomości. W rosyjskim imperializmie, 
w odróżnieniu, na przykład, od angielskiego kolonializmu XIX wieku, nieomal brak 
motywacji i aktywności gospodarczej. Niezdolność do organizacji przestrzeni czyni 
podboje pozornymi i iluzorycznymi. Można się o tym łatwo przekonać na przykładzie 
„zagospodarowania” bogatej w surowce naturalne Syberii albo sprzedanej ze względu 
na brak pożytku Alaski. Prawdziwą okazuje się tylko zasada władzy, zasada centrum. 
Rosyjska dusza jest zatem nie tylko we władzy niezmierzonych przestrzeni, lecz 
także we władzy centralistycznych zadań państwa. Właśnie w tym zawiera się klucz 
do tajemnicy imperialistycznej świadomości człowieka rosyjskiego. Marksistowska 
ideologia stanowi kompensację niewyżytej uległości i niewolniczej zależności od wła-
dzy, nieświadomą podmianę nieokreślonej pasywności i lęku przed kształtowaniem. 
Jest to charakterystyczne zarówno dla Rosji przedrewolucyjnej, jak i dla radzieckiej75.

Odnosi się wrażenie, że teza o niebezpieczeństwach wynikających z rosyj-
skiego mesjanizmu wydaje się Szafariewiczowi szczególnie irytująca, pozbawia 
wszak naród prawa do wiary w siebie, do samodzielnego kształtowania wizji 
własnego bytu i miejsca w świecie. W tym właśnie aspekcie linia obrony jest więc 
nieco stronnicza. Problematyczne wydaje się przede wszystkim utożsamienie 
prawa do nakreślenia linii własnego rozwoju z mesjanizmem, z legitymacją do 
spełniania roli zbawcy i źródła szczęścia bez względu na to, na ile inne narody 
pragną zostać uszczęśliwione. Wątpliwości budzi także ignorowanie w wywo-

75  Горский В. (pseud.), Русский национализм и новое национальное сознание, „Вестник 
Русского Христианского Движения” 1970, No 97, s. 37 (tłum. Joachim Diec).
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dzie chrześcijaństwa jako najważniejszego źródła idei mesjańskiej w Europie 
po przeminięciu starożytności.

Czwartym wreszcie kamieniem obrazy dla Szafariewicza jest w rozważaniu 
o rusofobii teza o rosyjskim pochodzeniu socjalizmu – ziarno socjalistycznych 
tendencji musiało tkwić w narodzie, skoro wydało tak obfity plon. Szafariewicz 
stanowczo odrzuca takie sugestie. W jego przekonaniu rosyjska tradycja była od 
socjalizmu szczególnie odległa. Jak twierdzi, w Rosji nie było autorów w stylu 
More’a czy Campanelli, a radykalne sekciarstwo, które na Zachodzie prowadziło 
do tak skrajnych zjawisk, jak komuna anabaptystyczna w Münster, nie odgrywało 
w Rosji nigdy poważnej roli (R, 33 nn.). Stanowisko Szafariewicza w kwestii ge-
nezy socjalizmu jest całkowicie jednoznaczne i zgodne z poglądem Sołżenicyna: 
socjalizm jest towarem zaimportowanym z Zachodu. W XIX wieku określano go 
wręcz jako „francuski socjalizm”, rosyjskie wersje socjalizmu powstały z chwilą, 
gdy Bakunin i Hercen wyemigrowali na Zachód. Matematyk polemizuje także 
z poglądem Pipesa, jakoby w Rusi Moskiewskiej brak było instytucji własności 
prywatnej i szkolnictwa76 (R, 36). 

Istnieją także inne wątki polemiczne, jak kwestia podejścia władzy do prze-
ciwników politycznych (w tym pogląd Janowa, iż GUŁag jest stałym elementem 
rosyjskiej historii, począwszy od wyroków na dekabrystów). Zdaniem Szafariewi-
cza, przykład zdecydowanej rozprawy z przeciwnikami politycznymi dały raczej 
mocarstwa zachodnie: Wielka Brytania, gdzie stracono przywódców antyrządo-
wego spisku z 1920 roku, czy Francja, gdzie kilka tysięcy ludzi rozstrzelano po 
powstaniu 1848 roku, a kilkadziesiąt tysięcy w konsekwencji Komuny Paryskiej 
(R, 37). Również okrucieństwa podczas konfliktów nie stanowią żadnej rosyjskiej 
specjalności. Świadectwa o nich znane są już z najstarszych przekazów historycz-
nych, w tym ze stron Biblii. Od ludobójstwa w zdobytych polis nie stronili Grecy. 
Także w światłej nowożytności Oliver Cromwell unicestwił jedną trzecią ludności 
Irlandii i tylko powstanie szkockie przeszkodziło mu w doprowadzeniu dzieła do 
końca. Rosja przedrewolucyjna nie mogła zarzucić sobie zbrodni kolonializmu 
czy ludobójstwa rdzennych Amerykanów, za których skalp purytanie wyznaczali 
nagrodę (R, 39 nn.).

Jeszcze innym zarzutem stawianym Rosjanom jest ich rzekoma ksenofobia, 
negatywny stosunek do wszystkiego, co obce. Szafariewicz sądzi jednak, że nie 
da się wykazać osobliwej nienawiści Rosjan do obcych. Przedmiotem szczególnej 
ochrony była jednak wiara. Matematyk przyznaje, że można mówić o pewnym 
braku tolerancji, nie był on jednak większy niż na Zachodzie, szczególnie jeśli 
weźmie się pod uwagę okrucieństwa nocy św. Bartłomieja czy wojny trzydzie-
stoletniej (R, 28).

76  Por. m.in. Pipes Richard, Rosja carów, tłum. Władysław Jeżewski , Wydawnictwo MAG-
NUM, Warszawa 2008, s. 70 nn.
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Argumentacja Szafariewicza, charakteryzująca się dużą dozą trzeźwości, nie 
bierze jednak pod uwagę istotnych tematów rosyjskiego dyskursu o socjalizmie, 
w tym przede wszystkim kwestii wspólnoty gminnej. Ów szczególny sposób za-
rządzania pracą i ziemią na rosyjskiej wsi uważany był nie tylko przez Hercena, 
twórcę „rosyjskiego socjalizmu”, za tradycyjną, rdzennie rosyjską ostoję wspól-
notowości. Powoływali się na nią słowianofile, ale także narodniccy radykałowie, 
w tym Nikołaj Czernyszewski. Znamiennym faktem jest, że najpoważniejszy opór 
przeciwko kolektywizacji charakteryzował obszary etnicznie nierosyjskie, gdzie 
wspólnota gminna nie występowała, głównie Ukrainę, która za swoją postawę 
zapłaciła wyreżyserowanym przez Stalina głodem.

Autor Rusofobii poszukuje w świetle zbadanego przez siebie stanu świado-
mości emigrantów z ZSRR właściwego celu takiego przekazu. Pierwszą z hipotez 
był fakt pozostawania na wygnaniu. Odrzuca ją jednak, albowiem emigracja, 
jak stwierdza, pozwalała jedynie na łatwiejszą publikację, lecz nie tłumaczyła 
dogłębności krytyki: żaden naród w taki sposób oceniający swą historię nie móg-
łby przetrwać. Innymi słowy, tłumaczenie retoryki rusofobów faktem emigracji 
byłoby dostrzeganiem jedynie wierzchołka góry lodowej. Właściwe zrozumienie 
motywacji analizowanego obozu, jak pokaże matematyk, nie jest możliwe bez 
rozpatrzenia pozytywnej strony owej ideologii (R, 41). Ocena przeszłości stano-
wi bowiem tylko kontestatorską część rusofobii, jej dopełnieniem zaś jest wizja 
zadań, które Rosja miałaby wykonać, aby zapewnić sobie pomyślną przyszłość. 
Również i te zapatrywania można streścić w kilku punktach.

Po pierwsze, propagowana wizja przyszłości, którą snują oszczercy Rosji, 
opiera się na idei społeczeństwa de facto nienarodowego. Szczególny udział w tej 
wizji mają autorzy 97. numeru „Wiestnika Russkogo Christianskogo Dwiżenija”, 
w którym autor ukrywający się pod pseudonimem Gorski wyraża nadzieję, że 
renesans religijny w Rosji przyjmie charakter liberalno-ekumeniczny. Szafarie-
wicz przypomina także, iż sympatie jego głównego adwersarza – Janowa – są po 
stronie społeczeństwa kosmopolitycznego. Autor ten obawia się więc głównie 
o to, że w nowej Rosji mogłoby zabraknąć miejsca dla antyrosyjskiej opozycji77 
(R, 43-44).

77  Szafariewicz przypomina, że taką interpretację sugeruje autor wstępu do książki Janowa 
Détente after Brezhnev. The Domestic Roots of Soviet Foreign Policy, George W. Breslauer. 
W rzeczywistości krótka synteza Breslauera jest znacznie bardziej złożona. Janow ukazany 
jest jako postać paradoksalna i niemożliwa do wpisania w jakikolwiek schemat kategoryzacji 
dysydentów, nie odpowiada bowiem ani linii neoleninowskiej Roja Miedwiediewa, ani stricte 
sacharowowskiej, ani tym bardziej nacjonalistycznemu nurtowi reprezentowanemu przez 
Sołżenicyna. Breslauer przypomina, że Janow generalnie widzi rozwiązanie kwestii przyszłości 
kraju raczej na szczeblu elity władzy i większe nadzieje wiąże z kosmopolitycznym centrum 
niż z lokalną nomenklaturą (George W. Breslauer, Foreword, [w:] Yanov Alexander, Détente 
after Brezhnev. The Domestic Roots of Soviet Foreign Policy, s. VIII-IX.
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Ideał, z którym matematyk stara się walczyć, a który wynika z pism Janowa, to 
przede wszystkim wzorzec społeczeństwa „kwantowego”, podzielonego wyłącznie 
na oddzielne jednostki. Nacje – to jeden z poziomów chrześcijańskiego kosmosu, 
przypomina Janow, podczas gdy Szafariewicz obawia się odrzucenia tego modelu 
ludzkości, szczególnie modelu Rosji. Świat bez narodów wydaje mu się bowiem 
nie tylko nieludzki, ale przede wszystkim nienaturalny, przeciwny przyrodzie 
i całemu stworzeniu. Skrajnym przykładem tej tendencji prezentowanej przez 
Janowa jest odrzucenie narodu w ogóle, dla jej zwolenników narody nie istnieją 
naprawdę, są tylko urojeniami chorej wyobraźni (R, 45 nn.). Janow i zwolennicy 
jego linii niewątpliwie obawiali się wskrzeszenia ducha nacjonalizmu. W wydanej 
jeszcze w 1988 roku książce poświęconej przyszłości Rosji historyk nie tylko 
krytykuje kierunek reprezentowany przez Sołżenicyna, ale wyraźnie wskazuje 
na niebezpieczeństwo zrodzenia się kolejnej fali „faszyzmu”. „Rosyjska idea”, jak 
twierdzi, znów wychodzi na ulice, przed nami jej kolejna odsłona78. 

Drugim istotnym zagadnieniem dotyczącym wizji przyszłości Rosji jest system 
polityczny, do jakiego kraj mógłby zmierzać. Szafariewicz nie potrafi pogodzić 
się z faktem, że kosmopolityczna opozycja stawia przed Rosjanami prymitywnie 
prostą alternatywę: albo demokracja w stylu zachodnim, albo totalitaryzm. Tym 
samym odmawia się narodowi prawa do poszukiwania własnej drogi. Dla Janowa 
na przykład, jak wskazuje matematyk, poszukiwanie swoistych form demokracji 
prędzej czy później prowadzi do autorytaryzmu (R, 47). Szafariewicz konstatuje 
istnienie wielu form organizacji społeczeństwa zarejestrowanych przez historię, 
gdy tymczasem współczesna liberalna emigracja pokazuje tylko dwa skrajne 
przypadki. Matematyk podpowiada także, że formalna strona systemu może nie 
być decydująca w rzeczywistym funkcjonowaniu społeczeństwa. Mało tego, forma 
ustrojowa, która istniała w jednym z kluczowych okresów historii jakiegoś pań-
stwa, rzadko cechuje się trwałością i nie może być uznana za stały czynnik państwo 
to konstytuujący, czego przykładem są reżimy w stylu imperium „złotego wieku 
Antoninów”, monopartyjne dyktatury współczesnej Europy Wschodniej czy rządy 
Czerwonych Khmerów w Kambodży. Parlament był pierwotnie zgromadzeniem 
ludzi wyznaczanych przez ziemiaństwo, a niejednokrotnie dochodziło do wykupu 
mandatów. Mimo to parlament taki otrzymał poparcie narodu, tak samo zresztą 
jak w 1812 roku otrzymało takie poparcie samowładztwo rosyjskie (R, 48-49).

W tradycji demokratycznej nietrudno zauważyć, że parlament najczęściej 
składał się z przedstawicieli środowisk zawodowych. Tym samym polemika 
w tym gronie miała charakter narady raczej w kręgu zarządów spółek aniżeli 
w zgromadzeniu ideologów79. Szafariewicz zbliża się do nieco do korporacjo-

78  Янов Александр Львович, Русская идея и 2000 год, Liberty Publishing House, New 
York 1988, s. 276 nn., 309 nn.
79  Szafariewicz powołuje się w tej ocenie na poglądy teoretyków okresu międzywojennego, 
m.in. na klasyczną pozycję: Sombart  Werner, Der proletarische Sozialismus, Gustav Fischer, 
Jena 1924.
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nistycznego rozumienia demokracji w stylu proponowanym przez środowiska 
słowianofilskie czy przez Sołżenicyna. Deputowany rozumiany jest tu jako czło-
wiek reprezentujący interesy realnego środowiska pracy i tradycji. 

Problemem najbardziej dyskusyjnym w legitymizacji systemu demokratyczne-
go jest kwestia rzeczywistej reprezentacji „woli narodu”. Szafariewicz, podobnie 
jak znienawidzony przez środowiska lewicowe oberprokurator Przenajświętszego 
Synodu Konstantin Pobiedonoscew w końcu XIX stulecia, dokonuje krytyki pojęcia 
„woli narodu” jako kategorii politycznej. Podaje w wątpliwość przypisywanie tak 
istotnej cechy osobowościowej jak wola ciałom zbiorowym. Jeśli bowiem nawet 
traktować naród jako jeden z megasystemów, to pamiętać należy, że bynajmniej 
nie o wszystkich można powiedzieć, że posiadają wolę, czego przykładem są 
maszyny cyfrowe. Normalnie naród jako podmiot nie przejawia istnienia po-
przez wyraz woli, lecz raczej przez powstania, działalność gospodarczą, rozrost 
lub kryzys demograficzny, walkę o niepodległość lub łatwą kapitulację. To tego 
rodzaju cechy pozwalają na ocenę stanu zdrowia narodu (R, 48-50). Warunkiem 
zdrowej egzystencji jest wypracowanie najbardziej organicznej formy systemu 
politycznego. Podobnie jak Sołżenicyn, Szafariewicz zdecydowanie odrzuca tezę, 
jakoby zachodni typ demokracji był możliwy do uniwersalnego zastosowania. 
Wysuwa przeciwko niemu trzy istotne zarzuty. Po pierwsze, stwierdza, że demo-
kracja wielopartyjna nie może być uważana za naturalną przede wszystkim ze 
względu na fakt, że droga do niej była związana z krwawymi kataklizmami. Akty 
przemocy, którymi usiane były w przeszłości losy społeczeństw demokratycz-
nych (rewolucja francuska, nazizm w Niemczech, etc.), pokazują, że nie można 
mówić o ciążeniu narodów ku demokracji. Czy w świetle prób i tragedii roku 
1917 Rosja przeżyje kolejny eksperyment polityczny? Po drugie, Szafariewicz, 
podążający świadomie za monteskiuszowską ideą ograniczenia władzy, obawia 
się jej absolutnej suwerenności (czy to w formie absolutyzmu monarchii, czy 
niepohamowanych kompetencji rządzącego ogółu obywateli, jak u Hobbesa, 
Spinozy czy Rousseau) i nie wyłącza z tych obaw demokracji. Rządzący powinni 
zatem uznawać wyższość pozakodeksowej tradycji, uprawomocniającej wszelki 
typ władzy. Osadzenie w niej to rodzaj powszechnej kompetencji, dzięki której 
możliwe jest odróżnienie działań legalnych od tych, które pozostają poza duchem 
praw. W tym przypadku poglądy matematyka zbliżają się do tradycji rosyjskiej 
konserwatywno-liberalnej szkoły jurysprudencji, głównie Borysa Cziczerina i Pa-
wła Nowgorodcewa. Despotyzm demokracji, jak stwierdza Szafariewicz, stanowił 
zagrożenie oczywiste dla myślicieli politycznych wielu pokoleń, nie wyłączywszy 
Platona, Arystotelesa i Burke’a. Po trzecie wreszcie, w opinii autora Rusofobii 
wątpliwe jest, czy zachodnia demokracja stanowi realną i żywotną alternatywę 
dla monopartyjnego systemu radzieckiego. Praktyka powojennych dekad wska-
zywała raczej na coś innego, a mianowicie na nieustanny wzrost odsetka ludności 
rządzonej przez autorytarne systemy typu komunistycznego. Również starożytna 
demokracja bezpośrednia okazała się systemem trwającym tylko około 200 lat. 
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Pomimo zatem niewątpliwych zasług demokracji wielopartyjnej dla cywilizacji 
europejskiej wydaje się ona passé (R, 50-54).

Szafariewicz zauważa jednak, że niektórzy krytykowani przezeń przed-
stawiciele opozycji dążą do jeszcze innego, dość osobliwego typu demokracji, 
pojmowanego przez nich jako demokracja alternatywna, socjalistyczna. Cho-
dzi głównie o publikujących w słynnym zbiorze Demokratyczne alternatywy 
(Демократические альтернативы) rewizjonistycznego marksistę Leonida 
Pliuszcza80 i duchownego prawosławnego Anatolija Lewitina-Krasnowa81, zwo-
lennika konwergencji zasad chrześcijaństwa z socjalizmem. We wspomnianym 
zbiorze tekstów istotnie pewna część artykułów wykazuje się rezerwą w stosunku 
do przyszłych losów kapitalizmu, prezentowana wizja przyszłości jest zatem 
swego rodzaju projektem „pluralizmu socjalistycznego”. Na przykład Michajło 
Michajłow wygłasza tezę, iż zasadniczym błędem marksizmu było związanie form 
życia społeczno-politycznego z bazą sił wytwórczych. Tym samym socjalizm ko-
jarzył mu się z zaawansowanymi technologiami, pozwalającymi na zaspokojenie 
egzystencjalnych potrzeb ludności. Tymczasem istota komunizmu polega raczej 
na ideologii i dyktaturze partii, podczas gdy socjalistyczne formy kształtowania 
gospodarki coraz bardziej zadomawiają się w krajach Zachodu bez zagrożenia 
partyjną dyktaturą. Tym samym reżimy prawicowe, takie jak junta Augusta Pino-
cheta, raczej wzmacniały totalitarny komunizm, niż go osłabiały. Michajłow sądzi, 
że w postkomunistycznej Rosji denacjonalizacja w imię odwrotu od komunizmu 
mogłaby doprowadzić tylko do katastrofy. Najbardziej wskazane byłoby raczej 
dążenie do socjalizacji także sfery politycznej, ideowej, aby ostatecznie położyć 
kres autorytarnej władzy partyjnej elity82.

Krytyka Szafariewicza zmierza do przekonania, że emigracja liberalno-demokra-
tyczna kreśli taki zarys rozwoju przyszłej Rosji, którego realizacja doprowadziłaby 
do ostatecznego jej zmarginalizowania i pozbawienia własnego oblicza. Szczególnie 
dobitnym wyrazicielem tej tendencji jest, zdaniem Szafariewicza, Janow, który uwa-
ża, że Rosja nie potrafi sama wypracować sensownego planu rozwoju, stoi zatem 
wobec problemu, z jakim zmierzyć musieli się doradcy MacArthura po kapitulacji 
Japonii. Oznacza to, iż obóz ten skłania się do modelu okupacji jako najlepszej 
formy ukształtowania przyszłego bytu państwa (R, 172). Perspektywy „repre-
zentantów narodu” są więc de facto perspektywami likwidacji narodu i państwa.

Kluczowy model eksplanacyjny rusofobii wynika nie tylko z przemyśleń samego 
Szafariewicza, lecz stanowi w dużej mierze nawiązanie do innych koncepcji znanych 

80  Беседа с Леонидом Плющом, [w:] Демократические альтернативы, Издательство 
Ахберг, ФРГ 1976, s. 15-26. 
81  Левитин-Краснов Анатолий, Неисправимый социалист, [w:] Демократические 
альтернативы, s. 221-233; Левитин-Краснов Анатолий, Письма о русской молодежи, 
[w:] Демократические альтернативы, s. 234-242.
82  Михайлов Михайло, Демократия и социализм, [w:] Демократические альтернативы, 
s. 27-66.
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już z europejskiej myśli politycznej XX stulecia. Jak wskazuje matematyk, główny 
problem oszczerców Rosji polega na tym, że traktują oni społeczeństwo jak martwy 
mechanizm, który podlegać może dowolnej obróbce. Żywa istota wypracowuje swe 
normy behawioralne w długotrwałym procesie ewolucyjnym, nie można zatem ich 
wyjaśnić w pełni racjonalnie, przyszłość wynika tam z przeszłości. Oświeceniowy 
mechanicyzm wyraża się z kolei w haśle Woltera: „Pragniecie dobrych praw? Spalcie 
te, które posiadacie, i napiszcie nowe”. Człowiek i jego polemiczny intelekt stają się 
wówczas demiurgiem, ostatecznie zaś – gwałcicielem, kształtującym społeczeństwo 
totalitarne (R, 60-61). Trudno zatem się dziwić, że wizja odrodzenia historycznych 
tradycji Rosji irytuje rusofobów, czują się zmuszeni do wydzielenia twórczej elity, 
inteligencji, dysydentów, jakiegoś „wybranego narodu”, któremu masa powinna 
się poddać, aby właściwie ukształtować społeczeństwo. Świadectwo tej wizji daje 
Gorski, który w pamiętnym 97. numerze pisma „Wiestnik Russkogo Christians-
kogo Dwiżenija” twierdzi, że nie traci na znaczeniu dawna opozycja pomiędzy 
wykorzenioną inteligencją i ludem. W podobnym tonie utrzymują się publikacje 
Szragina83 i Pomieranca (R, 62-63). Jak zatem wskazuje Szafariewicz, mamy do 
czynienia z próbą wypromowania nowej warstwy społecznej, bardzo wyraźnie 
odczuwającej swą jedność poprzez przeciwstawienie pozostałej części narodu. Dla 
grupy tej typowe jest myślenie antytezami: twórcza elita – bałwochwalcza masa, 
naród wybrany – mieszczaństwo, wykształcona w sposób europejski i usposo-
biona demokratycznie inteligencja – wieczna zmarzlina, rozsądni – nierozsądni, 
plemię gigantów – ludzki chlew. Warstwa ta zatem świadoma jest swej elitarności 
i swych praw do kształtowania losów kraju. Zdaniem rosyjskiego matematyka, 
kategorią najlepiej opisującą ten fenomen jest stworzony przez Cochina termin 
„małego ludu” (R, 65).

Szafariewicz podchwytuje argument Cochina, że le Petit Peuple czuje się za-
grożony istnieniem wielkiego narodu – Lilipuci starają się związać Guliwera. Tym 
samym pojawia się u Cochina krytyczne spojrzenie na historię własnego narodu: 
tak jak henriady i dziewice orleańskie znajdą się pod obstrzałem nad Sekwaną, 
tak też w Niemczech zrodzi się opór przeciwko niemieckiemu patriotyzmowi. 
Ruch „młodoniemiecki” doprowadzi do totalnego ataku na wszelkie podstawy 
niemieckości, takie jak chrześcijaństwo, filozofia, państwo, towarzystwa. Cechy 
swoiście niemieckie zostaną naznaczone piętnem „pruskości” czy „teutońskości”. 
Modna stanie się emigracja do Francji czy szerzej – „profrancuski antypatriotyzm”. 
Najpełniejszym wyrazicielem tego kierunku miał być, zdaniem Szafariewicza, 
Heine, który w mało wybrednych sformułowaniach dawał wyraz swej pogardzie 
do chrześcijaństwa (uważając je za pluskwę, która „rozgnieciona przed 1800 laty 
ciągle psuje powietrze nam, biednym Żydom”) i Niemiec, żywił za to nieogarniony 
podziw dla Napoleona i wszelkich przejawów francuskości (R, 71-72).

83  Шрагин Борис Иосифович, Противосостояние духа, Publications Interchange, London 
1977, s. 216.
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Rosyjski antypatriotyzm sięga natomiast korzeniami nihilizmu drugiej połowy 
XIX wieku. Szczególnie wyraźnie tendencja ta widoczna jest u takich publicystów, 
jak Nikołaj Czernyszewski czy Warfołomiej Aleksandrowicz Zajcew84. Szczegól-
nie ten ostatni, zdaniem matematyka, wypowiada się bardzo wyraźnie na temat 
niewolniczego charakteru rosyjskiego ludu, jego prymitywizmu, a przez to także 
pasywności (R, 72). Już Dostojewski w Dzienniku pisarza walczy z ideologią, której 
treści są uderzająco zbieżne ze współczesną retoryką antynarodowej emigracji. 
Stanowią je przede wszystkim przekonania o Rosji jako kraju bez rozumnej historii, 
o niewolniczej duszy rosyjskiego chłopa, o konieczności odwrócenia się od włas-
nej przeszłości, a nawet o nieistnieniu narodu jako takiego. Pisarz przeciwstawia 
się tendencji pozwalającej Rosjanom jedynie służalczo naśladować europejskie 
wzory, niedającej przestrzeni do rozwoju narodowego organizmu, którego zresz-
tą nie rozumieją. Szafariewicz podaje także przykład uwag Lwa Tichomirowa, 
wskazującego na chorobliwy charakter rosyjskiej lewicowej inteligencji końca 
XIX stulecia: znaczenie materializmu i antyracjonalizmu zostało podniesione 
do niemal religijnego poziomu, a epitet „odszczepieńca” stał się przedmiotem 
dumy (R, 73-75). Na tym tle argumenty Szafariewicza nie wydają się istotnym 
novum w swej warstwie krytycznej, co zresztą matematyk sam chętnie przyznaje 
i czym wpisuje się świadomie w nurt dawnych obrońców rosyjskiej samoistności, 
krytyków ateistycznej, antynarodowej i socjalizującej nowej elity inteligenckiej. 
Szafariewicz jedynie ilustruje swój wywód przykładami rusofobii współczesnej 
i kieruje swe argumenty do dzisiejszych Rosjan. Chodzi w tej argumentacji o wy-
pracowanie swoistej odporności na antyrosyjską krytykę, która mogłaby wzbudzić 
trwałą niechęć do własnej tradycji. Inteligencję nurtu rusofobicznego, zdaniem 
matematyka, dobrze charakteryzuje pogląd Pomieranca, przekonanego, iż naród 
przeciwstawiony inteligencji, która stanowi miarę sił społecznych, staje się reak-
cyjną masą. Tym samym Szafariewicz odwołuje się do argumentów używanych 
już przez klasyków komunizmu, w tym przez Stalina i Aleksandra Zinowjewa 
(R, 78). Ów krytycyzm, nawiązujący do rysowania negatywnego obrazu Rosji 
w przeszłości (jako więzienia narodów, zapóźnionej gospodarczo, autorytarnej, 
z chłopstwem o niewolniczej duszy etc.), wskazuje jedynie na zmianę dyrygenta 
w koncercie granym już od dawna (R, 81).

Istnieje wszakże jeszcze inna, nowa i zaskakująca właściwość ideologii in-
teligencji dysydenckiej – koncentracja na mniejszościach, tak jak gdyby to one 
stanowiły główny substrat kraju i najbardziej uciśnione grupy społeczne. Szcze-
gólnie intensywnie eksploatowano kwestię możliwości wyjazdu z ZSRR pomimo 
faktu, że dotyczyła tylko kilkuset tysięcy osób w wielomilionowym państwie. 
Generalnie zatem los Tatarów Krymskich zajmuje więcej uwagi niż los Ukraińców, 
ci jednak i tak potraktowani są z większa atencją niż Rosjanie – najliczniejsza 

84  Co ciekawe, jako krytyk Zajcew wykazywał pozytywne i apologetyczne zainteresowanie 
poezją i myślą Heinego; Szafariewicz nie wykorzystał jednak tego faktu w swym wywodzie.
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grupa ludnościowa imperium. Podobnie przedstawia się problem denominacji 
religijnych. Środowisko dysydenckie szczególnie użala się nad losem adwentystów, 
świadków Jehowy, zielonoświątkowców, gdy szczególnie brutalnym prześlado-
waniom poddano Cerkiew prawosławną (R, 81).

Szafariewicz nie potrafi też pogodzić się z dysydencką krytyką preferencji dla 
młodzieży ze środowisk robotniczych i rolniczych w rekrutacji na studia wyższe. 
Spotkałaby się ona z moralnym odrzuceniem przez dawną inteligencję lewicową, 
mającą poczucie długu koniecznego do spłacenia wobec społeczeństwa. Tym sa-
mym argumenty matematyka zbiegają się z poglądami Sołżenicyna, krytykującego 
współczesną inteligencję (wykształceńców) za interesowność i niskie pobudki 
działania: głównym imperatywem staje się wyrwanie miejsca dla swych dzieci 
kosztem ludu (R, 81).

Warstwę wybrańców charakteryzuje swego rodzaju kult emigracji. Szafarie-
wicz przypomina, iż już Dostojewski zauważył obecność specyficznego gatunku 
osobowości, które są urodzonymi emigrantami, nawet jeśli całe życie zmuszone 
są przeżyć w kraju. Matematyk przywołuje inicjalny numer pisma „Kontinient”, 
w którym Andriej Siniawski (pseud. Abram Terc), w jego mniemaniu, tworzy 
niejako hymn emigracji, apoteozę ucieczki, pokazując, że wraz z pisarzami ucieka 
z kraju literatura, głównie literatura krytyczna (R, 83). Problem jednak w tym, że 
prawdziwa wymowa tekstu Siniawskiego znacząco odbiega od interpretacji zaryso-
wanej w książce Szafariewicza. Terc pokazuje bowiem sytuację pisarza-emigranta, 
który czuje się zmuszony do dania świadectwa o prześladowaniach. W tym sensie 
literatura stanowi akt powinności, działalność karmiącą się śmiercią i trudami. Po 
drugie, autor przypomina także szczere zdanie, wypowiedziane przez jego sąsiada: 
„Trzeba by wszystkich was, pisarzy, umieszczać w domach wariatów”85. Szafariewicz 
nie przytacza jednak tego zdania, stanowiłoby ono bowiem żywe zaprzeczenie jego 
argumentacji o zdrowym ludzie, od którego odwraca się samolubna inteligencja. 
W książce Szafariewicza nie ma mimo wszystko znaku równości pomiędzy rosyj-
skim „małym ludem” a warstwą wykształconą jako całością. Autor przypomina, 
że byłoby oczywistym absurdem włączać do tej samej grupy, co Siniawskiego czy 
Szragina, tysięcy, a nawet milionów agronomów, lekarzy, nauczycieli i innych ludzi, 
niepodzielających bynajmniej poglądów tych pierwszych. Także w przeszłości do 
inteligencji obok rewolucjonistów należeli słowianofile, Dostojewski czy Mende-
lejew. Powstaje zatem pytanie o klucz do charakterystyki narodu „wybranych”. 
Jak wskazuje matematyk, w publicystyce rosyjskiej używało się niekiedy terminu 
zakon (орден), w którym obowiązują określone zasady i gdzie generalnie wszy-
scy członkowie są znani. Tak czy owak, mówimy nie o całej inteligencji, ale o jej 
specyficznej części, którą Siemion Frank w almanachu Drogowskazy określał jako 

85  Синявский Андрей (Терц Абрам), Литературный процесс в России, „Континент” 
1974, No 1, s. 150.
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„niereligijne odszczepieństwo od państwa”, a inteligenta tego typu „wojującym 
zakonnikiem nihilistycznej religii bezbożności” (R, 85-86).

Szafariewiczowi nieodległe jest stanowisko Pawła Miliukowa, przewodniczą-
cego partii kadetów, dla którego inteligencja miała stanowić jądro klasy wykształ-
conej. Grupa ta od samego niemal powstania miała charakteryzować się postawą 
antyrządową, a jej patriotyzm oznaczał przywiązanie do państwa w państwie. 
Podobnie klasyczny historyk inteligencji w Rosji Dmitrij Owsianiko-Kulikowskij są-
dził, że inteligent rosyjski odnosi się do historycznych form rosyjskiego życia z naj-
wyższą odrazą. Wydaje się wiec, że mamy do czynienia z warstwą bardzo nieliczną  
(R, 87). Przylgnięcie do rosyjskiego „małego narodu” określenia inteligencji wydaje 
się zatem czymś niezbyt fortunnym. Dla Szragina i Janowa ludzie ci byli dysyden-
tami, ale termin ten jest jeszcze bardziej ubogi w konkretną treść, tym bardziej że 
samych jego autorów w żadnym wypadku nie można było nim określić. Podobnie 
ma się rzecz z jeszcze mocniej rozmytymi określeniami Pomieranca, takimi jak: elita 
czy wybrany naród. Jakkolwiek jednak określić warstwę programowych rusofobów, 
nie ulega wątpliwości, że jej cechą nadrzędną jest obfite epatowanie treściami 
antyrosyjskimi. Rosji wytyka się przecież obok nieuzasadnionego mesjanizmu 
także dziedzictwo bizantyjskie i tatarskie, pozory wielkości, brak kultury wśród 
ludu, przeplatanie się chrześcijańskiej głębi z moralnym upadkiem, imperializm 
nieposiadający pragmatycznego uzasadnienia, brak autentycznej wiary i tradycji, 
tęsknotę za autorytarnym gospodarzem czy przejście do świadomości „radzieckiej” 
(R, 89-90). Szczególną niechęć wybrańcy żywią do chłopstwa, któremu wytyka 
się magiczność i przesądność ludowego prawosławia (R, 91). 

Wydaje się, że takie rozumienie inteligencji stanowi w dużej mierze demoni-
zację jej rzeczywistego działania. Środowisko emigracyjne było znacznie bardziej 
zainteresowane upadkiem komunistycznego reżimu i współpracą opozycji niż 
forsowaniem antynarodowych ideałów. Na przykład krytykowany ostro przez 
Szafariewicza za dystans wobec tradycyjnego prawosławia Michaił Meyerson-
-Aksionow wskazuje, że trudno mówić w warunkach późnego ZSRR o dawnym 
rosyjskim społeczeństwie, walczącym z niszczącym je reżimem, o dawnej opozycji 
pomiędzy Cerkwią i ludem z jednej strony a wykorzenioną inteligencją z drugiej. 
W rzeczywistości doszło bowiem do tak znaczącej transformacji, że powstało inne 
społeczeństwo, w którym inteligencja i Cerkiew stoją po tej samej stronie baryka-
dy. Tradycjonaliści pragnęliby widzieć w prawosławiu jedyną zasadę odrodzenia 
narodu, jednak inteligenckie dążenie do społecznej sprawiedliwości i humanizm 
stanowią naturalne dopełnienie tradycji prawosławnej. Ideały inteligencji są 
zjawiskiem samoistnym, są w mniejszym stopniu importem z Zachodu niż tra-
dycyjne prawosławie importem z Bizancjum. Prawosławie i inteligencja zatem to 
naturalni sojusznicy w walce o zachowanie praw Boga i człowieka na świecie86.

86  Меерсон-Аксенов Михаил, Рождение новой интеллигенции, [w:] Самоcознание. 
Сборник статей, Нью Йорк 1976, s. 115-116.
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Szafariewicz jednak postrzega przebieg linii frontu ideologicznej wojny 
w bardziej tradycyjny sposób. Krytyka dawnej Rosji jest dla niego równoznaczna 
z nienawiścią do rosyjskiego narodu. Przyjęcie takiej optyki rodzi przypuszczenie, 
że niechęć do rosyjskości może się wiązać z poczuciem przynależności do jakiejś 
innej wspólnoty. W tym miejscu wywód osiąga swój punkt docelowy: okaże się 
bowiem, że grupą o szczególnym wpływie (nie tylko zresztą w Rosji) są Żydzi, 
których narodowe emocje

(…) powodują gorączkę zarówno w naszym kraju, jak i na całym świecie: wpływają 
na negocjacje rozbrojeniowe, umowy handlowe i międzynarodowe związki uczo-
nych, wzbudzają demonstracje i strajki oraz wypływają w niemal każdej rozmowie. 
„Problem żydowski” przejął nieogarnioną władzę nad umysłami, odsuwając w cień 
problemy Ukraińców, Estończyków, Ormian czy Tatarów Krymskich. Istnienia „prob-
lemu rosyjskiego” najwidoczniej nie dostrzega się wcale (R, 92-93).

Szafariewicz wskazuje na żydowskie pochodzenie wielu krytyków Rosji, 
głównie Janowa i Pomieranca. O ile zatem Janow obawia się wzrostu wielkoru-
skiego szowinizmu w przyszłym państwie narodowym, o tyle zdaje się zupełnie 
zapominać o rzeczywistości Izraela. W książkach Janowa poważną rolę odgrywa 
koncepcja antysemityzmu czy preasumpcja faktycznej niewinności Żydów w każ-
dym miejscu i czasie. Jego sugestie zmierzają generalnie do przekonania czytelnika, 
głównie zresztą żydowskiego (czego dowodzi wydanie tekstu o słowianofilach 
w Tel Awiwie), by nie dowierzał dobrodusznemu odrodzeniu narodowemu 
Rosjan: zwróci się ono bowiem zapewne, tak jak zawsze, przeciwko Żydom i in-
nym narodom (R, 96). Zdaniem rosyjskiego matematyka, także Borys Chazanow 
(właśc. Giennadij Moisiejewicz Fajbusowicz; w chwili pisania Rusofobii nazwisko 
autora ukrywającego się pod pseudonimem nie było znane) daje świadectwo, że 
rola żywiołu żydowskiego w kreowaniu inteligencji rosyjskiej jest znaczna. Cha-
zanow z jednej strony wyraźnie deklaruje poczucie obcości w radzieckiej Rosji, 
swe stąpanie nad krawędzią przepaści ze względu na zanik zakorzenienia. Rosja 
marzeń nie istnieje, to idea platońska. Z drugiej strony jednak, zdaniem Chazano-
wa, nie przeszkadza to w kształtowaniu rosyjskiej inteligencji; przeciwnie, bycie 
rosyjskim inteligentem oznacza nieuchronnie bycie Żydem87 (R, 97). Retoryka 
Chazanowa ma w rzeczywistości charakter metaforyczny, czego Szafariewicz zdaje 
się nie zauważać: brak zakorzenienia w brutalnej współczesności nie pozwala 
inteligentowi godzić się ze stanem społeczeństwa rosyjskiego, tym samym każdy 
inteligent staje się Żydem, odszczepieńcem, bez względu na swe rzeczywiste 
pochodzenie. Pomieranc z kolei, snując wizję przyszłego Izraela, postrzega go 
nie tyle jako państwo czysto żydowskie, lecz raczej jako miejsce schronienia 

87  Хазанов Борис, Запах звезд, Издательство „Время и мы”, Тель Авив 1977, s. 2, 91, 
278, 284, 295.
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dla wszystkich ludzi „przemieszczonych”, którzy doznali utraty ojczyzny, jako 
centrum globalnej diaspory. Jeśli zatem istnieje jakieś wyjątkowe posłannictwo 
narodu żydowskiego, to najprawdopodobniej polega ono na stworzeniu owego 
schronienia, nie zaś na przeżyciu jako narodu, czego pragną zresztą wszystkie 
inne nacje świata88 (R, 99).

Zarówno Szafariewiczowi, jak i dużej części obozu narodowego w rosyjskiej 
myśli politycznej dziesięcioleci otaczających przełom wieków żydostwo jawiło 
się jako niezwykle ważny czynnik aktywnej rusofobii o podwójnej naturze. Z jed-
nej strony chodziło bowiem o narastanie samoświadomości obcego elementu 
narodowego, z drugiej natomiast o coś w zasadzie przeciwnego: o wzmaganie 
nastrojów antynarodowych w ogóle. W tym sensie można mówić o Izraelu jako 
stolicy apostolskiej światowej diaspory ludzi wykorzenionych. Oznacza to, że 
w konstytuowaniu współczesnego le Petit Peuple nie chodzi bynajmniej o jakiś 
ruch narodowy o ogólnoświatowym znaczeniu, rzecz jest znacznie bardziej 
skomplikowana. Sytuacja końcowych dekad XX stulecia w ZSRR pozwoliła jedynie 
na bardzo konkretny przejaw tej tendencji, „mały lud” jest jednak, generalnie, 
pewną wyzwoloną z zobowiązań wobec większości grupą i może wcielać się 
w różne postacie: denominacji religijnej, jak w przypadku brytyjskich purytanów, 
warstwy społecznej (casus stanu trzeciego podczas rewolucji francuskiej), grupy 
narodowościowej (żydowska inteligencja w Rosji). Problem jednak w tym, że owa 
wyobcowana mniejszość zawsze spotyka się z poparciem elementu pochodzącego 
z grupy większościowej. Tak jak we Francji rewolucjonistami byli przecież także 
przedstawiciele duchowieństwa i arystokracji, w Rosji z pewnością nie tylko Ży-
dzi tworzą zakon kosmopolitycznych krytyków rosyjskiej tradycji. Są wśród nich 
również liczni Rosjanie czy Ukraińcy. Nie zmienia to jednak faktu, że krąg ruso-
fobów koncentruje się wokół nacjonalistycznie nastawionego żydostwa (R, 100).

3.5. Kwestia żydowska

Dla Tiutczewa zasada pozbawionej odpowiedzialności negacji nie miała na-
rodowości, u Szafariewicza już jej nabiera. Do problemu żydowskiego matematyk 
odwołuje się w wielu tekstach, nie tylko w osławionej Rusofobii. Najważniejszym 
z nich jest książka Zagadka trzech tysięcy lat (Трехтыcячелетняя загадка), 
wydana w Moskwie w roku 2006 i stanowiąca regularny wykład na temat istoty 

88  To główna zawartość ideowa mało znanego tekstu: Померанц Григорий Соломонович, 
Сны земли. Статьи о России, РОССПЭН, Москва 1994 (pierwotnie opublikowano fragmenty 
w: Поиски, Paris 1985).
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żydostwa, jego historycznych postaci i uwarunkowań89. Jej temat wywołuje, co 
zrozumiałe, nieodparte skojarzenia ze wspomnianą pracą Sołżenicyna o współ-
istnieniu Rosjan i Żydów we wspólnej przestrzeni. Trudno także nie konstatować 
oczywistej analogii pomiędzy pojęciem żydowskiego antygermanizmu u Stapla 
i rusofobii w rozważaniach rosyjskiego matematyka. W warstwie celów tekst 
Szafariewicza wydaje się bliższy intencjom nacjonalisty hamburskiego, o ile 
bowiem Sołżenicynowi chodzi głównie o zrozumienie relacji pomiędzy światem 
żydowskim i rosyjskim w celu poprawienia perspektyw współżycia, o tyle autorowi 
Rusofobii przyświeca zadanie ukazania samej istoty żydostwa i niebezpieczeństw 
wynikających z niej dla bytu narodu rosyjskiego. Stąd w pracach Szafariewicza 
kwestia żydowska w Rosji nie ma charakteru historycznego zestawienia interakcji, 
lecz staje się przedmiotem dogłębnej analizy dziejowych oraz aksjologicznych 
uwarunkowań, czyniących postawę współczesnej inteligencji żydowskiej, głównej 
nosicielki rusofobii, systemowo intelligibilną.

Szafariewiczowskiego potraktowania tematu trudno nie uznać za szczegółowe, 
pomimo że zdaje on sobie sprawę z tego, iż niemożliwe jest opanowanie całości 
historii Żydów ze względu na jej bogactwo i długotrwałość. Podstawową kwestią, 
która stanowi punkt początkowy i docelowy wywodu, jest problem istoty żydow-
skości, jej argument definiujący. Mamy bowiem do czynienia z faktem, z fenome-
nem pewnej swoistości i solidarności grupowej, jednak nie do końca określonej 
i motywacyjnie ugruntowanej. Rosyjski matematyk wychodzi zatem, podobnie 
jak Stapel, od kategorii najbardziej oczywistych, czyli czynnika religijnego oraz 
narodowościowego. Początkowo, w okresie asymilacji, przeważał pierwszy 
z nich, mówiono zatem o Niemcach, Anglikach czy Rosjanach wyznania mojże-
szowego. Później na arenę dziejów wkroczył syjonizm Theodora Herzla i Chaima 
Weizmanna: żydowskość stała się nagle fenomenem narodowym (TZ, 405-406). 
Szafariewicz powołuje się w swym wywodzie z jednej strony na poglądy Marksa, 
który traktował żydostwo jako fenomen narodowo-gospodarczy. Narodowość Ży-
dów miała być chimeryczną narodowością „kupiecką”, a prawdziwym ich bogiem 
pieniądz. Matematyk sarkastycznie stwierdza, ze sąd ów doprowadziłby obecnie 
do oskarżenia Marksa o antysemityzm. Drugim, biegunowo odmiennym źródłem 
inspiracji były niezdefiniowane teksty Brunona Bauera, traktującego problem 
żydowski jako religijny. Państwo chrześcijańskie nie stwarza sytuacji równości 
praw, zatem Żydom pozostaje albo walka z samymi zasadami chrześcijańskiego 
państwa, albo akceptacja przyznanego im miejsca90 (TZ, 406). Zasadniczo teksty 

89  Шафаревич Игорь Ростиславович, Трехтысячелетняя загадка, Эксмо, Алгоритм, 
Москва 2006. Przypisy do tego tekstu oznaczone są w nawiasie symbolem TZ wraz z nume-
rami stron. 
90  Chodzi prawdopodobnie o teksty: Bauer Bruno, Die Judenfrage, Fr. Otto, Braunschweig 
1843 i Die Fähigkeit der heutigen Juden und Christen, frei zu werden, [w:] Einundzwanzig Bo-
gen aus der Schweiz, Hrsg.. Georg Herwegh, Literarische Comptoir, Zürich und Winterthur 
1843, s. 56-71.
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Bauera, o czym nie wspomina Szafariewicz, postulują jednak pełną asymilację 
Żydów, co oznaczałoby porzucenie przekonań religijnych i narodowych. Bauer 
zmierza do stworzenia w pełni świeckiego „państwa wolności”, w którym każdy 
czynnik społecznie identyfikujący, przede wszystkim zaś prymat jakiejkolwiek 
religii, zostałby zniesiony. 

Interpretacje stawiające na wyłączność jednego z czynników identyfikacyjnych 
nie zadowalają Szafariewicza. Sądzi on, że żydostwo jest raczej „unikatowym 
stopem religii i narodowości”, nie ma bowiem odpowiedników w historii. Trud-
no przecież uważać Żydów za naród w takim sensie, jak uważa się Greków czy 
Niemców, a tym bardziej nie za zgromadzenie religijne, jak buddystów, chrześcijan 
czy muzułmanów. Paradoksalność żydostwa obserwuje się w Izraelu, gdzie we-
dle statystyk zdecydowaną większość społeczeństwa stanowią ateiści, a jednak 
to rabini określają najważniejsze strony życia, takie jak prawo małżeńskie czy 
warunki przyznania obywatelstwa (TZ, 407). Szafariewicz przyznaje jednak, że 
nigdy nie doszło do formalnego zjednoczenia narodowości i judaizmu. Trudno 
przecież Trockiemu czy Maksimowi Litwinowowi przypisywać żydowskie korze-
nie narodowe czy religijne. Dlatego też, za Michaiłem Hefterem91, Szafraniewicz 
wskazuje inną cechę dystynktywną właściwą Żydom. To swego rodzaju wzór 
mentalnościowy Mowgliego – człowieka pomiędzy zwierzętami. Zdaniem auto-
ra Rusofobii, niektóre teksty ideologiczne stworzone w środowisku żydowskim 
wskazują na tendencję do traktowania narodów obcych jako nie w pełni ludz-
kich. Nahum Goldman stwierdza przecież nawet, że Żydzi odnosili się do swych 
prześladowców jak do istot niższej rasy (TZ, 408). 

Odwołując się częściowo do refleksji Soni Margoliny, przedstawicielki trze-
ciej fali emigracji z ZSRR92, Szafariewicz skłania się ku tezie, że odrzucenie cech 
narodowych nie jest do końca możliwe. Jeśli zatem Żyd nawet stanowczo odcina 
się od swych korzeni, to będzie to, jak głosił także Isaac Deutscher, odcięcie się 
w żydowskim stylu. Odszczepieniec ciągle będzie należał do żydowskiej tradycji 
z całym dobrodziejstwem inwentarza (TZ, 409). Rozumowanie to, prowadzone 
w poważnej mierze w duchu myśli Stapla, prowadzi do wniosku o nieuchronności 
żydowskiego losu dla osób wywodzących się z tego środowiska.

W swej książce o specyfice żydostwa Szafariewicz nade wszystko stara się, 
by przemówiły teksty i argumenty samych intelektualistów żydowskich. W ten 
sposób tezy jego wywodu zyskiwały automatycznie mocniejsze podparcie. Do 
najbardziej klasycznych przykładów takiego działania należy wspomniana droga 
argumentacji w przypadku bardzo fundamentalnych cech przypisywanych Żydom: 
poczucia wybraństwa i odmienności, wyjątkowości. Szafariewicz odwołuje się 

91  Гефтер Михаил Яковлевич, Эхо холокоста и русский еврейский вопрос, Научно-
просветительский центр „Холокост”, Москва 1995.
92  Chodzi o przemyślenia zawarte w książce: Margol ina Sonja, Das Ende der Lügen, Siedler, 
Berlin 1992.
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zatem z jednej strony do Soni Margoliny, uważającej, że żydowskość wywodzi 
się ze świadomości przynależności do narodu wybranego, która po sekularyzacji 
została przetransformowana w podskórne poczucie wyższości, a z drugiej do 
pierwszego przewodniczącego Kominternu, Grigorija Zinowjewa, odrzucającego 
terminologię religijną i przyznającego, że w pewnym sensie można uznać klasę 
robotniczą za Mesjasza, ma ona bowiem przed sobą zadanie wyzwolenia świata 
(TZ, 410). Tym samym dawne religijne wartości narodu zostają przetransformowa-
ne w ich współczesne odpowiedniki, nawet jeśli mają charakter materialistyczny 
i ateistyczny (TZ, 410-411). Przekonanie o wybraństwie, a przez to niedopusz-
czalności mieszania się z innymi ma odpowiednik w postaci wiary w szczególne 
utalentowanie Żydów; prawda o grzechu i karze zesłanej przez Boga przemienia 
się w tezę o historycznych warunkach, które pozbawiły naród gleby i państwa, 
przez co naraziły go na prześladowania. Z kolei wiara w przyjście Pomazańca, 
który uczyni Żydów władcami, znajdzie korelat w postaci przekonania o nie-
skuteczności prześladowań w dążeniu do pokonania tej społeczności i o tym, że 
najwybitniejsze rozwiązania zrodzone zostaną przez Żydów93 (TZ, 410).

Szafariewicz, starając się uzasadnić powyższe tezy, dokonuje przeglądu naji-
stotniejszych z punktu widzenia wpływu na ukształtowanie kultury politycznej 
segmentów historii życia społecznego Żydów. W podróży tej towarzyszą mu 
syntetyczne teksty innych autorów, w tym esej jednego ze współautorów alma-
nachu Drogowskazy – Michaiła Gerszenzona94. Dla matematyka tekst ten ważny 
jest o tyle, że pisał go rosyjski Żyd, który jednak uważał się za przedstawiciela 
inteligencji rosyjskiej, i to inteligencji odcinającej się od tradycji lewicowej i re-
wolucyjnej. Szczególnie inspirujące wydają się autorowi Rusofobii następujące 
wnioski Gerszenzona, które wiążą ogląd przeszłości ze współczesnością:
1. Ciągłe kształtowanie spójności narodu, podporządkowanie go „wspólnej woli”.
2. Proces „oderwania od ziemi” i „od korzeni”. Żydostwo nie posiada swego 

miejsca na ziemi.
3. Podtrzymywanie jedności przez religię w trudnych warunkach społecznych.
4. Przeczucie rozbicia więzów jednoczących w postaci narodu i religii. Ekspan-

sja poprzez rozejście się krwi i woli narodowej w różnych społecznościach 
świata. (TZ, 417 nn.)
Zdaniem Szafariewicza, logika procesu rozwojowego fenomenu żydowskie-

go rzeczywiście poprowadziła go ku rozerwaniu łańcuchów, którymi człowiek 
mógłby być przywiązany do ziemi. Sprawiło to, że Żydzi stali się narodem ludzi 
uprawiających zawody związane z przemieszczaniem się, a więc głównie z obszaru 
rzemiosła, handlu i wszelakiej wymiany. Stali się „narodem posiadającym swą 

93  Pomysł ten zaczerpnął Szafariewicz od klasyka rosyjskiej literatury, Aleksandra Kuprina, 
który pisał o tej kwestii w prywatnym liście do Fiodora Batiuszkowa.
94  Chodzi o tekst: Гершензон Михаил Осипович, Судьбы еврейского народа. Тайна 
Израиля, Библиотека Вехи, [on-line:] http://www.vehi.net/asion/gersh.html (29.07.2012).
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kulturę, wewnętrznie rozdmuchanym po dwudziestu obcych kulturach; naród, 
który zapomniał ojczystego języka i mówiący wieloma obcymi językami, naród-
-kameleon, naród-handlarz, oderwany od przyrody, marniejący w miastach” (TZ, 
418, tłum. Joachim Diec).

Ku tej postaci poprowadziły naród wybrany liczne wieki rozwoju, których 
wpływ jest nie do przecenienia. Szafariewicz, co wydaje się całkowicie zrozumiałe 
w świetle logiki jego wywodu, konstatuje fakt ukształtowania się najbardziej 
fundamentalnych cech żydowskiej mentalności już w głębokiej starożytności, 
głównie w czasach prorockich. Cytując księgi Izajasza (Iz 14,2; Iz 54,3; Iz 60,10- 
-12; Iz 61,5-6) i Zachariasza (Za 8,23), przywołuje boskie zapewnienie, że świat 
został stworzony dla narodu wybranego, a inne narody mają wobec niego cha-
rakter służebny. Izrael od początku miał wizję prowadzenia innych narodów 
i uczynienia ich niewolnikami. Status zaś samych Izraelitów wynikał ze szcze-
gólnego powołania: „będziecie nazwani kapłanami Pana” (Iz 61,6). Powstawała 
tym samym etyka podwójnych standardów – inne ludy nie podlegały Prawu, ale 
były one jednocześnie gorszego gatunku, i to nie z mocy prawa silniejszego czy 
niższości kulturowej (jak Grecy oceniali barbarzyńców), lecz z woli siły wyższej, 
która nie wymagała racjonalnego usprawiedliwienia (TZ, 31). Z powyższym 
pozostawał w związku logicznym inny imperatyw w postaci zakazu mieszania 
się z innymi narodami (Wj 34,15-16). W niektórych wypadkach mamy nawet do 
czynienia z nakazem pozbycia się wszystkich rdzennych mieszkańców miast, aby 
Izrael, podbiwszy je, nie przenikał ohydą ich czynów i kultem obcych bogów. Jego 
dzieci są niewolnikami samego Boga, wywiedzionymi potężną dłonią z Egiptu, 
dlatego nie mogą być traktowane jak niewolnicy przez samych Izraelitów, tak jak 
przedstawiciele innych ludów (Pwt 20,16-18; Kpł 25,42-46) (TZ, 32).

Obok bazującego na czynniku nadprzyrodzonym wybraństwa, wyjątkowości, 
już starożytni Hebrajczycy doświadczyli innej cechy konstytutywnej – rozprosze-
nia wśród narodów świata. Zjawisko to trwa od połowy pierwszego tysiąclecia 
p.n.e. do dziś. Diaspora zatem to nie przypadek, który przydarzył się narodowi, 
lecz jeden z najgłębszych rysów jego tożsamości. Jak czytamy w świadectwach 
historycznych, w tym u Józefa Flawiusza, nie było praktycznie ani miast hel-
leńskich, ani barbarzyńskich narodów, w których nie świętowano by szabatu 
(TZ, 33). O ile pomieszanie narodów było normalną cechą świata hellenistycznego, 
o tyle diaspora żydowska stanowiła zjawisko unikatowe. Co najważniejsze, Żydzi 
zamieszkiwali obszary poza ziemią pochodzenia; było to normą, począwszy od 
wygnania do Babilonii. Jerozolima wyzwolona i odrodzona po edykcie Cyrusa II 
Wielkiego okazała się de facto tworem sztucznym, stworzonym przez wychodź-
ców ze wspólnoty, której centrum stanowił Babilon. Palestynę należało zatem 
uważać raczej za symbol kulturowy i religijny aniżeli za rzeczywiste „centrum 
dowodzenia” (TZ, 34).

Rozproszenie wymuszało na narodzie pragnącym zachować swą tożsamość 
i wierność powołaniu niespotykaną wśród innych ludów spójność, solidarność. 
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Świadczą o niej liczne dokumenty, w tym wypowiedzi Cycerona, który w Leliuszu 
(rozważając trwałe związki przyjaźni) pisał, jak narażenie się Żydom na prowin-
cji mogło wpłynąć na karierę urzędnika w samym Rzymie (TZ, 35). Jedność ta, 
podkreśla Szafariewicz, podtrzymywana była rozbudowanymi i obowiązkowymi 
dla judaistów rytuałami, takimi jak: obrzezanie, wymóg koszerności posiłków, 
posty, przestrzeganie szabatu (TZ, 35-36). Podstawowe znaczenie miała jednak 
ideologia alienacji, wyodrębnienie ze świata zewnętrznego. Wchodzenie w związki 
małżeńskie z obcoplemieńcami uznawano za grzech, prowadzący do kolejnych 
przewinień i upadku społecznego, co niedwuznacznie konstatują księgi biblijne 
powstałe po tragedii wygnania95. Szafariewicz wytyka także fakt, że Talmud 
zabraniał zapraszania gojów do domów żydowskich, okazywania im jakiejkol-
wiek gościnności, dzierżawienia pola lub łaźni (TZ, 37). Mimo to już starożytni 
Izraelici wykazywali wyraźną skłonność do przynajmniej zewnętrznej asymilacji, 
do uczestniczenia w życiu publicznym i kulturalnym, co wywierało silny wpływ 
na społeczności, w których osadzona była diaspora. Dotyczy to w szczególności 
samorządu miejskiego, zarządu finansowego i wojskowego w miastach helleni-
stycznych. Żydzi przyjmowali nawet imiona bliskie kulturze greckiej czy rzym-
skiej, jednak nigdy w pełni nie włączali się w życie rdzennych społeczeństw. Ich 
cechą charakterystyczną było preferowanie interesów żydowskich w każdym 
środowisku, w którym się znaleźli. Tworzyli liczne teksty, a częstym motywem 
tej twórczości były próby przekonania otoczenia o wyższości Tory nad innymi 
systemami prawnymi. Próbowano też wskazywać, że źródła antycznej kultury 
w dużej mierze osadzone były w prawie mojżeszowym (dotyczy to między innymi 
Józefa Flawiusza). Inną próbą wniknięcia do zewnętrznego świata było przyjęcie 
niezrozumiałej w świetle braku akceptacji małżeństw z obcoplemieńcami zasady, 
iż dziecko Żydówki bez względu na pochodzenie męża można uważać za osobę 
narodowości żydowskiej. Kolejnym sposobem na osadzenie w świecie i zdoby-
cie w nim wpływów był prozelityzm – stworzenie grupy osób nieżydowskiego 
pochodzenia, lecz „czczących prawdziwego Boga” (TZ, 38-40). 

Jak wskazuje Szafariewicz, znaczenie żydowskiej diaspory ciągle wzrasta-
ło. Żydzi należeli do najbogatszych kupców najbogatszego miasta imperium – 
Aleksandrii. Siła żydostwa uzewnętrzniła się jednak dopiero podczas powstań, 
które zmierzały do całkowitego usunięcia Greków i Rzymian i utworzenia stricte 
żydowskiej organizacji państwowej we wschodniej części basenu Morza Śród-
ziemnego. Jak przypomina matematyk, powołując się m.in. na Historię rzymską 
Kasjusza Diona, powstańcy niejednokrotnie wykazywali się nadzwyczajnym ok-
rucieństwem, pozbawiając życia nieporównanie większą niż w przypadku rebelii 
wszczynanych przez inne grupy społeczne liczbę ludzi. Największe znaczenie 
miały dwa powstania. Jedno, z roku 118, objęło Cyrenaikę, Cypr, Egipt i Mezopo-
tamię; przyniosło wedle Kasjusza 228 tysięcy ofiar. Drugim była rebelia z roku 

95  Np.: Ezd 9,1-3; 10,10-12; Ne 13,23-25.
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130 pod wodzą Eleazara i Szymona Ben Kochby, gdy ostatecznie zlikwidowano 
pojęcie Jerozolimy, na której miejscu powstała rzymska kolonia Aelia Capitolina, 
a prowincja przyjęła nazwę Syrii Filistyńskiej lub Palestyny. Żydom zabroniono 
wstępu do prowincji pod groźbą kary śmierci, odtąd zatem rozpocznie się roz-
wój żydostwa jako historii narodu żyjącego wyłącznie w rozproszeniu (TZ, 42).

Szafariewicz konstatuje istotną cechę opinii starożytnych o środowisku ży-
dowskim, które, jak wskazuje, charakteryzują się zdumiewającą jednomyślnością 
w negatywnej jego ocenie. Uzasadnienia niechęci bywały różne, często zupełnie 
irracjonalne. Według Diodora Żydzi prawdopodobnie pochodzą od części Egip-
cjan, dotkniętej nieznaną chorobą. Inni wysuwają negatywne oceny judaizmu, 
utożsamiając go z ideologią wrogą ludzkości. Dla Tacyta naród żydowski miał 
cechować się czcią dla wszystkiego, co pogardzane przez inne narody, i pogardą 
dla świętości przez nie wyznawanych. Generalnie starożytna społeczność żydow-
ska zebrała ogromną ilość negatywnych recenzji. Określano ją jako wewnętrznie 
zamkniętą, nieskorą do pomocy innym, wyznającą prawo nienawiści do innych, 
nienawidzącą obcokrajowców z zemsty za wygnanie, chłodną emocjonalnie 
i religijnie, przede wszystkim zaś skłonną do podporządkowywania sobie innych 
narodów. Tak czy owak, ogólny obraz żydostwa zawierał pośród wielu faktycznych 
błędów i wymysłów dwie cechy fundamentalne: głęboką solidarność wewnętrzną 
i poczucie obcości, wrogości wobec otaczającego świata. Antypatia wobec Żydów 
wzrastała równolegle ze zwiększaniem się ich wpływów i terytorialnego zasięgu. 
Autor Rusofobii wzmacnia swój wywód faktem, że wspomnianą prawidłowość 
potwierdzają liczni badacze, tacy jak: Solomon Łurie96, Eduard Meyer97 czy Max 
Weber98. 

Wieki średnie, zdaniem Szafariewicza, w historii świata żydowskiego zapisały 
się w dużej mierze przypadkami pogromów i innych form prześladowań. Było 
ich mnóstwo: środowisko żydowskie oskarżano często o wyssane z palca prze-
winienia, w tym o rozsiewanie zarazy. Spowodowało to znaczny spadek liczby 
Żydów na niektórych terenach, przede wszystkim na obszarze niemieckojęzycz-
nym. W wiekach XVII i XVIII analogiczne zjawiska pojawiły się na wschodnich 
terenach Rzeczypospolitej (powstanie Chmielnickiego, hajdamaczyzna). Ostrze 
nienawiści skierowywało się najpierw przeciwko Żydom, potem dopiero Po-
lakom czy innym grupom. Kresy pozbawione były nieomal miast królewskich, 
miasteczka zakładane przez magnatów miały zatem charakter niemal wyłącznie 
żydowski. Żydzi uzyskiwali od tych ostatnich ogromne przywileje, spełniali tak-
że funkcje ekonomów, dając się we znaki ludności miejscowej, której położenie 
ekonomiczno-społeczne było tragiczne (TZ, 52).

96  Autor analizy historycznej: Лурье Соломон Яковлевич, Антисемитизм в древнем 
мире, Сова, Тель-Авив 1976.
97  Głównie w dziele: Meyer Eduard, Geschichte des Altertums, Bd. 3, Cotta, Stuttgart 1901.
98  Szafariewicz powołuje się na: Weber Max, Gesammelte Aufsätze zur Religionsspziologie. 
Band III: Das antike Judentum, J.C. B. Mohr (P. Siebeck), Tübingen 1923.
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Żydzi cieszyli się zdumiewającą ochroną ze strony chrześcijańskich władców, 
w tym królów polskich czy papieży. Pod egidą tych ostatnich, wśród których szcze-
gólną opiekuńczością wsławił się Grzegorz Wielki, to rzymska gmina okazała się 
jedyną w Europie, która przetrwała od okresu klasycznego do XX wieku. Bulla 
Grzegorza XII z 1272 roku ustala z kolei, że świadectwo chrześcijanina przeciw-
ko Żydowi nie posiada mocy, jeśli nie znajdzie potwierdzenia w analogicznym 
świadectwie ze strony innego Żyda (TZ, 54).

Wszystko to budziło nienawiść w społecznościach chrześcijańskich: Żydzi 
uzyskując spore wpływy, działali na korzyść tylko własnej wspólnoty, a przez 
to spotykali się w okresie średniowiecza i renesansu z licznymi oskarżeniami. 
Niektóre z nich miały racjonalne podłoże. Dotyczy to w szczególności zarzutu 
ograbiania ludności drogą lichwiarstwa, co wynikało z wielowiekowego zaka-
zu trudnienia się lichwą przez katolików. Żydów posądzano także o sprzedaż 
chrześcijan Maurom i o działanie na szkodę państw, w których mieszkali. Na całe 
wieki zapisały się w pamięci chrześcijan Półwyspu Iberyjskiego akty nielojalności 
wobec państwa Wizygotów, które pomogły w opanowaniu tego obszaru przez 
Arabów (TZ, 63-65). Większość oskarżeń, jak przyznaje matematyk, nie miała 
jednak nic wspólnego z racjonalną oceną rzeczywistości. Do najbardziej wyrazi-
stych należały przypuszczenia, że Żydzi zatruwali studnie w celu wyniszczenia 
chrześcijan, porywali niemowlęta chrześcijańskie i dokonywali na nich mordu 
rytualnego i że wykradali Najświętszy Sakrament, aby dokonać jego profanacji. 
W każdym wypadku liczba samosądów znacznie przewyższała liczbę oficjalnych 
procesów (TZ, 64 nn.).

Okres średniowiecza nie zmienia jednak istoty stosunków świata żydow-
skiego z otoczeniem (w tym wypadku ograniczonym do chrześcijańskiej Euro-
py). Utrzymuje się świadomość obcości, a nawet wrogości. Charakterystyczną 
cechą owego czasu było ukształtowanie zjawiska getta, które Żydzi tworzyli 
w celu zachowania własnych zasad życia i jeszcze silniejszego wyodrębnienia 
z pozostałej części społeczności miast (TZ, 67). Średniowiecze, które tego typu 
izolacji sprzyjało, doprowadziło do skonkretyzowania reguł zachowań religijnych, 
składających się na klasyczny judaizm. Trudno zatem oddzielić kwestie stricte 
religijne od sfery behawioralnej, zaczęto je traktować jako całość. Jak sugeruje 
Szafariewicz, podpierając się poglądami Israela Shahaka, problem polegał na tym, 
że w procesie kodyfikacji religijnych przewagę nad Torą, jako autorytet, zdobył 
Talmud. Tym samym zapisywana przez wieki po opuszczeniu Jerozolimy ustna 
tradycja stała się ważniejsza od przekazu biblijnego, który mógłby łączyć świat 
żydowski z chrześcijańskim (TZ, 69 nn.).

Talmud, co potwierdzają liczni autorzy, znacznie silniej wyodrębniał Żydów 
spośród reszty ludzkości, niektóre jego fragmenty tylko im przydawały znamion 
człowieczeństwa. Matematyk przyznaje, że jego wiedza na temat Talmudu jest 
niewystarczająca, by zweryfikować liczne cytaty świadczące o nienawiści wobec 
innych narodów, w tym wobec chrześcijan. Cechą charakterystyczną przekładów 
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jest często złagodzenie rzeczywistego przesłania. Wielu badaczy podaje także 
w wątpliwość autentyczność tekstów skierowanych przeciwko obcym, co wynika 
z ich apologetycznego stosunku do judaizmu czy sympatii do Żydów. Postawę 
taką przypisuje Szafariewicz między innymi słynnemu filozofowi rosyjskiemu 
Władimirowi Sołowjowowi, który poświęcił temu zagadnieniu artykuł Talmud 
i najnowsza literatura polemiczna w Austrii i Niemczech (Талмуд и новейшая 
литература о нем в Австрии и Германии)99 (TZ, 70-73).

Jak jednak wskazuje autor Rusofobii, pod naciskiem żydowskich finansistów 
władze długo nie chciały dopuścić do druku przekładu Talmudu na terenie Austro-
-Węgier. Kiedy wreszcie doszło w Prusach do wydania księgi cytatów z Talmudu 
w przekładzie Eisenmengera, która pojawiła się w druku po raz pierwszy w roku 
1700, literatura żydofilska określiła ów przekład jako nienaukowy. Jednak profe-
sjonalna ocena tego problemu dokonana przez Jacoba Katza, profesora honoris 
causa Uniwersytetu w Jerozolimie, wskazuje na rzetelność przekładu przy ten-
dencyjnym wyborze najbardziej kontrowersyjnych fragmentów100.

Lektura Katza, Shahaka, Webera czy dziewiętnastowiecznej książki Jakowa 
Brafmana101 prowadzi Szafariewicza do wniosku, że okres kształtowania się kla-
sycznego judaizmu raczej pogłębił charakterystyczne cechy mentalności Żydów 
i ich stosunku do świata, polegającego na wyobcowaniu i traktowaniu go jako 
dzikiej przyrody. Książka ostatniego z wymienionych autorów wydaje się mate-
matykowi ciekawa o tyle, że daje obraz życia kahału – fundamentalnej jednostki 
organizacji życia społecznego, która jako wzorzec odbija się niezatartym piętnem 
na żydowskim sposobie myślenia po dziś dzień (TZ, 79 nn.). Kahał, jak dobitnie 
podkreśla za Shahakiem Szafariewicz, stanowił przykład skrajnie totalitarnej 
wspólnoty. To jego władze decydowały o rytmie życia, pilnowały przestrzegania 
szabatu pod groźbą kar administracyjnych, które często mogły być wymierzane 
przez służby państw obejmujących kahały. Określano szczegółowo zasady za-
chowania i obyczaje, których nie wolno było pod żadnym pozorem lekceważyć. 
Kahał zezwalał na osiedlenie się konkretnej osoby w mieście lub też odmawiał 
zezwolenia. Mógł doprowadzić do zaprzestania współżycia męża i żony poprzez 
niedopuszczenie tej ostatniej do rytualnych obmyć. Kahał nakładał podatki, 
służące między innymi do korumpowania administracji i pomocy należącym do 
wspólnoty członkom (TZ, 81). Totalitarny charakter kahału wzmacniały ogromne 
uprawnienia jego władzy sądowniczej, czyli bet-dinu. Sąd ten mógł skazywać na 
karę śmierci, a także ogłaszać ekskomunikę cherem, która wyłączała osobę ze 

99  Соловьев Владимир Сергеевич, Талмуд и новейшая литература о нем в Австрии 
и Германии, Библиотека „Вѣхи” 2000, [on-line:] http://www.vehi.net/soloviev/talmud.
html (27.07.2012).
100  Chodzi o pracę: Katz  Jacob, From Prejudice to Destruction. Anti-Semitism 1700-1933, 
Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1980.
101  Брафман Яков, Книга кагала. Материалы для изучения еврейского быта, Печатня 
Виленского губернского правления, Вильна 1869.
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wspólnoty i stawiała ją w trudnej sytuacji. Powołując się na Shahaka, Szafariewicz 
przypomina, że panowanie rosyjskie na terytoriach, na których Rzeczpospolita 
dopuszczała radykalizm sądownictwa rabinackiego, przyniosło zdecydowane 
poskromienie tych zapędów. Wspomina głównie o polityce Mikołaja I, uważanego 
przez Shahaka za antysemitę, która uratowała niektórych nieprawowiernych Ży-
dów od niechybnej śmierci (TZ, 83). Autor Rusofobii podkreśla również skrajnie 
hierarchiczny charakter kahału, w którym osoby dzieliły się wedle wileńskiego 
zbioru Brafmana na patrycjuszy i plebejuszy. Pomimo że władze kahału – w postaci 
zgromadzenia asif – wyłaniane były demokratycznie, czynne prawo wyborcze, 
nie wspominając o biernym, ograniczało się faktycznie do wąskiego grona osób 
wywodzących się z grupy patrycjuszy (TZ, 83). 

W ogólnym rozrachunku dokonany przez Szafariewicza przegląd opisanego 
wycinka historii prowadzi go do przekonania, że okres średniowiecza, a na tere-
nach Rzeczypospolitej także wieki późniejsze, można uznać za czas kształtowania 
się klasycznej formy judaizmu, która decydowała o stosunku Żydów do świata 
zewnętrznego i do siebie nawzajem przez kolejne stulecia. Mamy do czynienia 
ze wzmocnieniem poczucia wyobcowania z jednej strony i solidarności z drugiej. 
Organizacja kahalna sprawiała jednak, że dołączył się do tych właściwości jeszcze 
inny aspekt, a mianowicie budowa totalitarnych, a jednocześnie zamkniętych 
wspólnot, połączonych poczuciem wewnętrznej jedności. Poczucie wybraństwa 
i oderwania od świata przyrody wzmocnione zostało o nowe narzędzia organi-
zacyjne i metodologię działania w warunkach istnienia narodu funkcjonującego 
w rozproszonych grupach.

Rosyjski matematyk odnosi się także do innych przejawów ducha żydowskiego 
w historii. Jednym z klasycznych przykładów szczególnej siły jego oddziaływania 
jest popularny w nowszej rosyjskiej historiografii temat Chazarii. Podejmowa-
ny był wcześniej przez znaczących badaczy, takich jak: Michaił Artamonow102, 
Swietłana Pletniewa103 czy guru rosyjskich eurazjatystów Lew Gumilow104. Dla 
Szafariewicza Chazaria to bardzo dobry przykład kraju, w którym rządy nad 
aborygenami sprawowała żydowska elita. Za Gumilowem matematyk podkreśla, 
że prawda o ustroju nadwołżańskiego państwa była dla władz radzieckich na tyle 
niewygodna, że przez całe dziesięciolecia nie pozwalały na publikację książki 
Artamonowa. Podobnie postępowano w przypadku publikacji Słowa o zakonie 
i łasce (Слово о законе и благодати) pierwszego metropolity kijowskiego, 

102  Артамонов Михаил Илларионович, История хазар, Издательство Государственного 
Эрмитажа, Ленинград 1962; idem, Очерки по древнейшей истории хазар, Соцэкгиз, 
Ленинград 1936.
103  Плетнева Светлана Александровна, Хазары, „Наука”, Серия: Страницы истории 
нашей Родины, Москва 1986.
104  Chodzi głównie o pracę: Гумилев Лев Николаевич, Древняя Русь и Великая Степь, 
„Мысль”, Москва 1989. Temat Chazarii poruszany jest także w innych pracach Gumilowa, 
o których wspomniano w części drugiej niniejszej książki.
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Hilariona, pomimo świadomości, że jest to jeden z najważniejszych zabytków 
staroruskiego piśmiennictwa (TZ, 96).

Szafariewicz, kierując się głównie badaniami Wernera Sombarta105, podkre-
śla także kluczową rolę Żydów w rozwoju kapitalizmu. Żydowscy kupcy stali się 
posiadaczami ogromnych majątków, znacznie większych niż się powszechnie 
spodziewano. Ich bogactwa stały się przedmiotem uwagi liderów różnej maści: 
Cromwella, Colberta, senatu Wenecji, etc. Za najcenniejszą myśl Sombarta uwa-
ża Szafariewicz jego syntezę charakteru żydowskiego wpływu gospodarczego, 
modelu, wedle którego społeczność ta miała z jednej strony umacniać swoje 
wpływy, z drugiej zaś przyczyniać się do budowy kapitalizmu. Było nim, zdaniem 
Sombarta, rozbijanie dotychczasowych, patriarchalnych struktur społecznych, 
co stało się motywacją dla skarg płynących z różnych krajów europejskich epoki 
nowożytnej: Anglii, Francji, Szwecji czy Polski (TZ, 98).

Kapitalizm, w ocenie Sombarta, stającej się drogowskazem dla autora Ru-
sofobii, objawił się w dwu fazach: wczesnej i wysokorozwiniętej. Ta ostatnia 
zapanowała w Europie i w Ameryce Północnej w XIX stuleciu, ale zanim do tego 
doszło, ukształtowały się już jej podstawowe właściwości. Pierwszą, najbardziej 
fundamentalną była utrata przez człowieka jego statusu podmiotu, ostatecznego 
celu działalności gospodarczej. Osoby prawne w postaci korporacji wypierają 
osoby fizyczne. Niegdyś osiągniecie bogactwa wiązało się najczęściej z poczuciem 
dojścia do finału, porzuceniem aktywności gospodarczej. Kapitalizm korporacyjny, 
oparty nie na osiągnięciu indywidualnej wygody i stabilizacji, ale na matematycznie 
wyrażonym sukcesie finansowym nie pozwala na wytchnienie, nie ma bowiem 
celu, który można by osiągnąć, ostateczne zwycięstwo nigdy nie nastąpi. Logika 
kapitalizmu, jak wyznało wielu przedsiębiorców, takich jak Andrew Carnegie czy 
Walther Rathenau, nakazywała nieskończony rozwój, pomimo że nie wchodziło 
to już w zakres ich osobistych planów (TZ, 99).

Tak rozwijająca się gospodarka nie pozwalała na odtwarzanie tradycji, któ-
ra nie mogła nadążyć za pojawiającymi się zmianami. Reguły gry zmieniają się 
w sposób zasadniczy, ginie osobisty stosunek człowieka do człowieka w gospo-
darce. Dług nie pociąga już za sobą wdzięczności, a giełda podporządkowuje 
wartość pracy finansowej grze. Kapitalizm to dekonkretyzacja świata, wynika-
jąca z przeliczników (czas – pieniądz), pełnej swobody handlu, nieograniczonej 
konkurencji. Giną zatem ważne pryncypia chrześcijańskiej gospodarki okresu 
średniowiecza i wczesnej nowożytności, kiedy działalność gospodarcza była 
albo dosłownie, albo metaforycznie swoistym poletkiem, działką, o zastrzeżo-
nym statusie, dobrem mającym zagwarantować byt rodzinie. Stąd za niemoralną 
uważano samą chęć wzbogacenia się kosztem innych. Reklama czy konkurencja 
z użyciem dumpingowych cen uważane były za niedopuszczalne. Interesów 

105  Sombart  Werner, Die Juden und das Wirtschaftsleben, Duncker & Humblot, München– 
–Leipzig 1922.
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starych rodzin rzemieślniczych czy kupieckich broniły cechy i gildie. Za ważną 
wskazówkę moralną uważano ideę „sprawiedliwej ceny”, czyli takiej, która za-
pewniałaby sprzedającemu godziwy zarobek, adekwatny do jego pracy. Dążenie 
do powiększania produkcji w nieskończoność czy podnoszenie cen uznawano za 
bezsensowne i nieuczciwe. Stąd też życie w tamtym okresie obfitowało w czas 
wolny od pracy. Nawet trzecią część roku mogły stanowić święta. Powolność, 
stopniowość stanowiły cnoty przedsiębiorcy (TZ, 100).

Kapitalizm w jego rozwiniętej formie wszystkie te „patriarchalne” wartości 
podał w wątpliwość. Co więcej, jego niezwykła wydajność wiąże się z ich anty-
tezą: nieograniczoną konkurencją, brakiem hamulców oraz zasadą wymienial-
ności czasu i pieniądza. Owe antywartości, które staną się przymiotami nowego 
sposobu gospodarowania, zostały przebojowo rozpropagowane właśnie przez 
Żydów. Jak wskazywały liczne skargi, Żydzi podważali podział sektorów handlu 
na gildie, znani byli ze sztucznego zaniżania cen, namawiali klientów do kupna 
na placach i ulicach miast, upiększali swe sklepy czy szerzej – wprowadzali róż-
ne formy reklamy (TZ, 100-101). Działalność gospodarcza, szczególnie w sferze 
finansów, nabierała charakteru coraz bardziej międzynarodowego, stosownie do 
struktury diaspory. Często jedna rodzina rozpościerała swoje udziały na podmioty 
umieszczone w różnych krajach, czego przykładem są dzieje majątku Rotshildów. 
Jednocześnie narastał rozziew pomiędzy systemem funkcjonowania gospodarki 
a tradycyjnym życiem narodów (TZ, 102).

Szczególną rolę przypisuje Szafariewicz za Sombartem procederowi lichwy, 
którą Żydzi dopuszczali wobec obcych i która stała się właściwym duchem nowo-
czesnego kapitalizmu. Przed dochodem tego typu przestrzegał Kościół katolicki, 
przeczuwając, że lichwa stanie się pokusą destrukcyjną dla świata, w którym zaj-
mował pozycję centralną. Uzasadnienie dla zarabiania na kredytach udzielanych 
przedstawicielom obcych narodów znajduje się już w Pięcioksięgu (Pwt 15,6), 
a w średniowieczu pobieranie procentu od pożyczki udzielanej innowiercom 
staje się wręcz obowiązkowe (TZ, 103-104). Istotą problemu, jak za Sombartem 
powtarza autor Rusofobii, jest zderzenie dwu zupełnie odmiennych systemów 
moralnych i prawnych. O ile w prawie rzymskim i w tradycji germańskiej wzajemne 
zobowiązania rozpatrywano jako sprawę osobistą, a przed ceną stawiano wymóg 
sprawiedliwości, o tyle w Talmudzie zobowiązanie ma charakter abstrakcyjny, 
jak czek na okaziciela, a sprawiedliwa cena obowiązywała tylko wobec współ-
plemieńców (TZ, 105-106).

Szafariewicz konstatuje zwycięstwo „talmudycznego prawa polskiego żydo-
stwa”, aczkolwiek, jak stwierdza, nie obyło się bez szeroko zakrojonego sprze-
ciwu wśród ludu. Przykładem mogą być ruchy społeczne we Włoszech w XV 
wieku, które, jak florencki ruch Savonaroli, stanowczo sprzeciwiały się lichwie. 
Szafariewicz odwołuje się nawet do bardzo ryzykownych argumentów, że wy-
rok na Savonarolę wydał papież Aleksander VI Borgia, który pochodzić miał od 
żydowskich przechrztów z Hiszpanii, a przez niektórych uważany był nawet za 
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jednego z marranes, potajemnie wyznających judaizm. Tak czy owak jednak, dla 
autora Rusofobii niepodważalny był fakt, że zarówno kapitalizm, jak i wpływy 
żydowskie coraz skuteczniej opanowywały Europę (TZ, 107).

Interpretacja rozprzestrzeniania się kapitalizmu została przez Szafariewicza 
zaczerpnięta z prac Sombarta, który pierwszorzędną rolę przyznawał w tym pro-
cesie Żydom. Nie znajdujemy w wywodzie rosyjskiego matematyka wewnętrznej 
przeciwwagi dla opisanych powyżej argumentów, a przecież w naturalny sposób 
dyskurs o duchu kapitalizmu przywodzi nas do kwestii wpływu protestantyzmu, 
który stał się motywem przewodnim słynnej pracy Maxa Webera. Tym samym 
rola Żydów w kształtowaniu nowożytnej cywilizacji zostaje w dziele Szafariewicza 
jednoznacznie zabsolutyzowana.

Kolejnym etapem w kształtowaniu położenia Żydów europejskich były, zda-
niem matematyka, procesy emancypacyjne. Zostały one zainicjowane z obu 
stron jednocześnie. Początkowo wzrost wpływów żydowskich powodował liczne 
obawy, ale z czasem decydenci europejscy i władze kolonii dostrzegły korzyści 
płynące z dopuszczenia żydowskich kapitałów do współkształtowania państwa. 
Europejska elita, w tym prasa, zaczyna działać na rzecz zaakceptowania Żydów 
jako pełnoprawnych obywateli. Szczytowym przykładem tej tendencji pod koniec 
XVIII wieku jest dramat Gottholda Ephraima Lessinga Natan Mędrzec. Szafariewicz 
interpretuje ten utwór, a przede wszystkim słynną metaforę trzech pierścieni 
dziedzictwa (chodzi o opowieść o ojcu trzech synów, który nakazał uczynić dwie 
kopie pierścienia dziedzictwa, aby synowie nie mogli być pewni oryginalności 
żadnego), nie tyle w duchu wzajemnej tolerancji trzech wielkich religii monote-
istycznych, ile w ramach wizji tylko jednej prawdy, której większość nie posiada.

Jak wskazuje autor Rusofobii, prożydowskie nastawienie w środowisku działa-
czy europejskiego oświecenia było normą. Już Montesquieu krytykował haniebną, 
zdaniem Szafariewicza, postawę Europejczyków wobec Żydów. Tematyką tą inte-
resował się także Mirabeau, a z głośną aprobatą spotkały się antydyskryminacyjne 
regulacje Józefa II w Prusach (TZ, 114). Co jednak ciekawe, w okresie walki ze 
społeczną nierównością Żydów nie znajdujemy tak miażdżącej krytyki wobec 
feudalnego poddaństwa chłopów, którzy przecież stanowili ludność wyznającą 
tę samą religię co państwowa elita i mówiącą tym samym językiem. Wyjaśnienie 
tej prawidłowości wydaje się proste: za Heinrichem Grätzem106 Szafariewicz 
stwierdza, że w poważnej mierze wynikała ona z zależności autorów publikacji 
od żydowskiego kapitału (TZ, 115). Jak jednak zdecydowanie podkreśla, kwe-
stią finansową nie da się wytłumaczyć zdumiewających ciągot prożydowskich 
w okresie ideowych przemian. Gdy powstają ideologie wrogie tradycyjnemu 
postrzeganiu świata, pojawia się skłonność ku promowaniu tradycji odmiennej, 
bez względu na jej proweniencję. Do celów tych doskonale nadawał się judaizm. 

106  Poglądy te pochodzą z pracy: Grätz Heinrich, Geschichte der Juden. Von den ältesten Zeiten 
bis zur Mitte des 19 Jahrhunderts, Bd. 2, Friese, Leipzig 1854.
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Przykładem może być zachowanie purytańskich liderów rewolucji brytyjskiej, 
mimo że Żydów wygnano z Anglii już w XIII wieku: lewellerzy określali samych 
siebie jako „judejczyków”, Cromwell marzył o zjednoczeniu Starego Testamentu 
z Nowym, a jego oficerowie doradzali mu stworzenie rady na wzór Sanhedrynu 
(TZ, 117). 

Gdy minęła pierwsza rewolucja, w XVIII wieku, tym razem na kontynencie, 
animatorzy oświecenia poszukiwali w Żydach wsparcia w walce z „przesądami 
starego społeczeństwa”. W Niemczech rozpoczęła się epoka salonów. Co jednak 
ciekawe, największą aktywnością w tej dziedzinie charakteryzowali się berlińscy 
Żydzi, goszczący m.in. Friedricha Schleiermachera, braci Schleglów czy Hum-
boldtów. Podobnie w Wiedniu, poważne znaczenie miał salon Fanny Itzig, żony 
barona Natana Aronsteina. Salony stanowiły laboratorium wypracowujące opinię 
społeczną, bywalcy tych przybytków mogli liczyć na dobrą prasę. Gdy udawali 
się do innych miast, otrzymywali dobre referencje. Salony tworzyły reputację, 
był to swoisty career-building industry (TZ, 117).

Retoryka Szafariewicza wpisuje się w styl myślenia Cochina, zyskuje jednak 
większą ostrość. Francuski historyk nie podkreślał roli środowiska żydowskiego 
w kreowaniu sociétés de pensée, najwidoczniej nie znajdował podstaw do takich 
wniosków w studiowanych źródłach. U Szafariewicza natomiast dostrzegamy 
wyraźną intencję zbratania dwu genetycznie dość odmiennych zjawisk: powsta-
wania pozostających poza sferą realnego życia politycznego i gospodarczego grup 
wizjonerów oraz solidarności i zaradności grupy religijno-etnicznej.

Podobnie jak Stapel, szczególne znaczenie przypisuje autor Rusofobii zjawisku 
prawnej i społecznej emancypacji Żydów w epoce postoświeceniowej. Była ona 
możliwa dzięki temu, co przygotowano w dziesięcioleciach poprzedzających. 
Szczególnie interesujący jest dla Szafariewicza przypadek sekty frankistów, 
stanowiącej kontynuację doktryny Sabbataja Cewi z połowy XVII wieku, który 
głosił jednoznaczne powołanie mesjańskie. Ostatecznym rezultatem tej misji 
miał być powrót narodu wybranego do Palestyny. Aresztowany w Turcji, ofi-
cjalnie przeszedł na islam i przyjął imię Muhammed Effendi. W skrajnej postaci 
idee frankistów sprowadzały się do przekonania, iż wszyscy Żydzi powinni stać 
się marranes i poprzez apostazję przy jednoczesnym potajemnym wyznawaniu 
judaizmu rozsadzić zło od wewnątrz. Owym złem miał być cały otaczający świat. 
Założyciel tej sabatiańskiej sekty, Jakub Frank, przyjął katolicyzm, otrzymał 
szlachectwo i osiedlił się w Galicji. Z czasem zaczął głosić idee nihilistyczne, 
nawoływał do porzucenia życiowych wartości i zniesienia praw, aby Bóg mógł 
się prawdziwie objawić. Po śmierci Franka w 1788 roku za jego następcę uważa 
się niejakiego Mojżesza Dobruszkę, który najpierw przyjął chrzest i nazwisko 
Franza Thomasa Schenfelda, a następnie wstąpił do loży masońskiej Braci Azja-
tyckich i ułatwił wejście następnym Żydom. W późniejszym okresie wyjechał 
do Francji i pod nazwiskiem Juniusa Freya związał się z kołem Dantona. Upadek 
tego ostatniego oznaczał gilotynę również dla Dobruszki. Szafariewicz lojalnie 
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przyznaje, że był on jedynym Żydem znanym z aktywnego udziału w rewolucji 
(TZ, 122-125). Nie zmienia to jednak faktu, że dokonana została próba wykazania 
logicznego związku pomiędzy mesjanizmem żydowskich sekciarzy, masonerią 
a postępującym europejskim nihilizmem i rewolucjonizmem. 

W poważniejszej skali związki te mogły się jednak objawić dopiero po upo-
wszechnieniu się zjawiska wniknięcia Żydów w społeczeństwa europejskie. Jak 
wskazuje Szafariewicz, fenomen prawno-społecznej emancypacji można uważać 
za bezprecedensowy, działania legislacyjne w tym kierunku przetoczyły się 
bowiem potężną falą przez cały kontynent, począwszy od francuskiego dekretu 
o równouprawnieniu z 27 września 1791 roku, przegłosowanego dzięki poparciu 
jakobinów i Komuny (TZ, 119). Złotym wiekiem asymilacji, jak stwierdza autor 
Rusofobii, nie odbiegając od poglądów innych badaczy, był okres od wojen napo-
leońskich do pierwszej wojny światowej. Ofensywa legislacyjna zmierzająca ku 
równouprawnieniu sprawiła, że europejski styl życia stał się udziałem większości 
zamieszkałych na Starym Kontynencie Żydów. Wydawało się, że okres izolacji 
minął bezpowrotnie. 

Szafariewicz wskazuje na cały szereg obszarów, w których żydowski wpływ 
stał się zauważalny i efektywny. Tradycyjnie najważniejszą sferą działalności 
Żydów pozostały finanse, stanowiące podstawę skuteczności ich oddziaływania 
w okresach minionych. W epoce romantyzmu pojawiają się jednak nowe strefy 
wpływów, całkowicie odmienne w swej naturze, obejmujące bowiem świat idei. 
To przede wszystkim świat sztuki, głównie literatury, oraz prasa. W Europie 
pojawia się wielu wybitnych pisarzy, poetów, aktorów, kompozytorów i innych 
animatorów ducha o żydowskich korzeniach. Szczególnie istotny w tym procesie 
był ruch „młodoniemiecki”, swoisty produkt salonu Rachel Levin (TZ, 128). Uwaga 
Szafariewicza skupia się głównie na dwu postaciach tego nurtu: Heinrichu Heinem 
i Karlu Ludwigu Börnem (właśc. Loeb Baruch). Obaj byli znanymi niemieckimi 
literatami pochodzenia żydowskiego, konwertytami na chrześcijaństwo i obaj 
pomimo głębokiego wniknięcia w niemiecką tradycję duchową jej zagorzały-
mi krytykami. Heine, dla Wilhelma Stapla ulubiony przedmiot kontestacji ze 
względu na żydowskie korzenie poety i wprowadzenie przezeń do niemieckiej 
kultury obcego jej spojrzenia na nią samą – jak gdyby z zewnątrz, z perspektywy 
pseudoobiektywnych kategorii, dla rosyjskiego matematyka jest tylko ilustracją 
pewnej szerszej zasady. Jest nią fobia na środowisko, w którym się wyrosło, lecz 
którego się nie akceptuje w sposób organiczny. Heinego, zdaniem Szafariewicza, 
cechowały charakterystyczne dla grupy zasymilowanych żydowskich intelektu-
alistów przeciwieństwa. Z jednej strony zmuszony był tworzyć w niemieckim 
kręgu artystycznym i w nim odnosić sukcesy, z drugiej jednak był produktem 
żydowskiej duchowości, która nie tylko nie pozwalała mu na wyrażenie nie-
mieckiego postrzegania świata, lecz wręcz go od niego odrzucała (TZ, 128). Jak 
twierdzi autor Rusofobii, Heinego popychały do działania dwa obiekty niena-
wiści: niemieckość i chrześcijaństwo, czego dowodzi najdobitniej jego późne 
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dzieło: Niemcy. Baśń zimowa (Deutschland. Ein Wintermärchen). Czy ocena taka 
jest obiektywna? Bezpośrednie brzmienie słów poematu, który godzi się w tym 
miejscu zacytować, potwierdzałoby surowy osąd Szafariewicza:

Do dziś w ich ruchach ten prosty kąt,  
Łeb pedantycznie zakuty,  
Pod każdym hełmem tępa twarz,  
Pełna zastygłej buty.

Jak czaple patrzą z dumnych szyj  
Z sztywnością wymuskaną.  
Całkiem jak gdyby połknęli kij,  
Którym za młodu ich prano.
(…)

Lecz lękam się, że w czasie burz  
Szpic taki, zanadto widomy,  
Na romantyczny może ściągnąć łeb  
Najbardziej współczesne gromy!
 
Gdy wojna, musicie kupić też  
Na głowę lżejsze naczynie,  
Bo średniowieczny ciężki hełm  
W zwiewaniu przeszkodzi jedynie.
 
Tu z akwizgrańskiej poczty ptak  
Obrzydły się nasrożył.  
To na mnie wściekle popatrzył tak  
Sam pruski królewski orzeł.
 
O wstrętny ptaku, gdy do rąk  
Raz wpadniesz mi zwyciężony,  
Oskubię cię ze wszystkich piór,  
Odrąbię ci twoje szpony107.

Jak trafnie wskazuje Leszek Żyliński, Heine był przede wszystkim krytykiem 
militaryzmu, który jako stereotyp przylgnął do państwa i narodu niemieckiego108, 
nie oznacza to jednak, że poetę cechowała nienawiść do narodu jako takiego. 
W tym samym poemacie znajdujemy bowiem także inną strofę:

107  Heine Heinrich, Niemcy. Baśń zimowa, tłum. Kazimierz Filip Wize , [on-line:] http://
www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=7588 (29.09.2012).
108  Żyl iński  Leszek, Bardowie i nosiciele, „Polityka”, dodatek „Pomocnik Historyczny” 2012, 
nr 3, s. 80-81.
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Katusze tęsknoty pędzą mnie precz, 
Na szczęście najsłodsze nie baczę. 
Powietrza Niemiec trzeba mi znów, 
Bo się uduszę inaczej109.

Interpretacja postawy ideowej Heinego dokonywana przez konserwatywnych 
nacjonalistów, w tym Stapla i Szafariewicza, charakteryzuje się zatem swoistą 
instrumentalizacją. Wyraz niechęci do pruskości i militaryzmu utożsamiany jest 
w dyskursie tego obozu z niechęcią do Niemiec jako takich. Heine i inni przedsta-
wiciele ruchu młodoniemieckiego (jak zajadły krytyk Goethego – Börne) byliby 
w tym przypadku wyrazicielami organicznej negacji naturalnych wyrazów ducha 
germańskiego. Problemem pozostaje wszakże, na ile pruskość można uważać 
za bardziej naturalną emanację niemieckości niż to, czemu zaprzeczyła, a za-
przeczyła przecież wielu niemieckim tradycjom politycznym. Najważniejszym 
przewinieniem Prus wobec tradycyjnej niemieckości w wymiarze politycznym 
była negacja starego Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, która 
wyraziła się między innymi w napaści na Saksonię Wettinów. Absolutystyczne 
i zmilitaryzowane Prusy były tworem genetycznie odmiennym od dawnej tra-
dycji cesarskich Niemiec, tak jak nacjonalizm stanowi doktrynę w swej naturze 
odmienną od konserwatyzmu. Społeczność rycerzy, mistyków i religijnych bun-
towników miała znaleźć „naturalną” hipostazę w narodzie kaprali i urzędników.

Dla Szafariewicza oprócz kwestii wpływów zasymilowanego żydostwa w li-
teraturze istotnym tematem jest także dominacja żydowskiego dziennikarstwa 
w niemieckiej prasie. Wspomina on, że w początkach wieku XIX gazety Langego 
(Davidsona) przyjęły skrajnie profrancuski charakter, a inna grupa, w której na 
czoło wysuwali się Saul Ascher i Eduard Hitzig, skoncentrowała się na krytyce 
romantyków. Rozpoczął się marsz żydowskiej prasy ku potędze. Dotyczyło to 
licznych i bardzo wpływowych tytułów prasowych, takich jak między innymi: 
„Frankfurter Zeitung”, „Berliner Tageblatt”, „Berliner Zeitung”. Podobny proces, 
jak wskazuje Szafariewicz, dotyczył całej niemal Europy. Z żydowskim kapita-
łem związane są tak istotne fenomeny prasy brytyjskiej jak agencja Reutera czy 
„Daily Telegraph”. Jeszcze poważniejszym zjawiskiem jest udział środowiska 
żydowskiego w tworzeniu imperiów amerykańskich z Pulitzerami na czele; 
trudno też nie docenić wpływu informacyjnego i edukacyjnego „The New York 
Timesa” (TZ, 134). Szafariewiczowska ocena tego zjawiska ponownie uderzająco 
przypomina argumentację Stapla. Ideowy zrąb dyskursu można streścić w tezie, 
iż ta część żydowskiej literatury i prasy, która stanowiła owoc asymilacji poprzez 
wniknięcie w strukturę intelektualną państw chrześcijańskich, nakierowana była 
celowo czy mimowolnie na rozwodnienie narodowego poczucia Europejczy-
ków, patriotycznej samodyscypliny i struktury wartości kulturowych, odwodząc 

109  Heine Heinrich, op. cit.
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jednocześnie od tradycji religijnej na rzecz społeczeństwa kosmopolitycznego 
i laickiego. Argumentacja Szafariewicza zmierza jednoznacznie do udowodnienia 
znaczącego udziału środowiska żydowskiego we wszystkich nieomal dziedzinach 
życia narodów i państw Europy: w literaturze, prasie, w gospodarce, szczególnie 
w finansach, a ostatecznie także w polityce. Matematyk stara się wykazać, że kręgi 
te aktywnie wpływały na zachowania międzynarodowe państw. Powołując się 
na wspomnienia jednego z dyplomatów niemieckich, Szafariewicz przypomina 
jeden z najbardziej sztandarowych przypadków, gdy baron Alfred Rotshild oso-
biście zapewnił Japonię o możliwości potężnych kredytów wojennych dla tego 
państwa, motywując to chęcią zaszkodzenia Rosji, która miała szykanować ludność 
żydowską. Tym samym finansjera żydowska wpisana była w ogólnoświatową 
solidarność narodu, pozornie tylko działała w interesie państw, w których była 
osadzona. Państwa te jednak, motywując się chęcią zapewnienia sobie większej 
stabilności finansowej, szły Żydom na rękę, czego przykładem jest osiągnięta 
po 29 latach sporów zmiana formuły przysięgi parlamentarzystów brytyjskich. 
Dawna wersja wymagała powołania na „jedyną prawdziwą wiarę chrześcijańską”. 
Dopiero po transformacji roty przyrzeczenia baron Rotshild mógł spokojnie 
wejść do szacownego grona. Był to czas wchodzenia Żydów nie tylko na salony, 
ale wręcz w szeregi najważniejszych decydentów (TZ, 136 nn.).

Zdaniem rosyjskiego matematyka, apogeum wielopłaszczyznowych wpływów 
żydowskich w Europie miało miejsce w okresie międzywojennym, szczególnie 
na terenie Republiki Weimarskiej. Szafariewicz za Friedrichem von Hayekiem110 
powtarza tezę, że faktyczna dyktatura ekonomiczna Rathenaua stała się pa-
radoksalnie wstępem do władzy nazistów. To centralizm i unifikacja życia go-
spodarczego doprowadziły do praktyki „czterolatki Göringa”. Biznes światowy, 
w opinii Rathenaua znajdujący się w rękach trzystu dyktatorów, mógł wreszcie 
odkryć karty. Szczególnie widoczne były wówczas wpływy żydowskie w przemy-
śle mechanicznym i zbrojeniowym, w których udziały Żydów sięgały ponad 80 
procent, a ich dywidendy na skutek spekulacji kilkukrotnie przewyższały wkłady 
(TZ, 235-237). Powołanie na Hayeka wydaje się w sposobie myślenia Szafarie-
wicza jak najbardziej na miejscu, chociaż, rzecz jasna, prace tego pierwszego 
pozbawione były odcienia krytycyzmu wobec świata żydowskiego. Skoro papież 
konserwatywnego liberalizmu dokonuje druzgocącej krytyki idei centralizmu 
i planowania, wyrażonej najpełniej w paradygmacie socjalistycznym, to zbieżność 
z potępieniem totalitarnego socjalizmu w dziele rosyjskiego matematyka nie ulega 
wątpliwości. Chodzi o wskazanie całkowitej rozbieżności idei porządkującego 
oglądu i programowania społecznego, charakteryzującej socjalistyczne wizjo-
nerstwo, oraz pryncypium spontaniczności i wolności, które to dwie postawy, jak 
wskazuje Hayek, próbowano pogodzić jak wodę z ogniem w zbiorczej koncepcji 

110  Chodzi o tezy głoszone w znanym dziele: Hayek Friedrich A. von, The Road to Serfdom, 
George Routledge & Sons LTD, London 1943.
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socjalizmu. Rzecz w tym, że Szafariewicz skłonności socjalistyczne przypisuje 
współcześnie przede wszystkim środowisku żydowskiemu, jako spadkobiercy 
wspólnoty idei mesjańskiej. Wspólnota ta posiadła nie tylko utopijno-mesjański 
etos, ale przede wszystkim realny wpływ na najbardziej kluczowe dziedziny życia. 
Autor Rusofobii, powołując się na wspomnienia Henry’ego Forda, przypomina, 
że droga do każdego niemal ministra czy głowy koronowanej wiodła zwykle 
przez żydowskiego sekretarza (TZ, 239). Mało tego, jak sugeruje Szafariewicz, 
ład wersalski tworzony był częściowo pod dyktando Organizacji Syjonistycznej, 
która wymusiła Deklarację Balfoura i naciskała na mocarstwa zachodnie, głównie 
na Stany Zjednoczone, by w wyjątkowy sposób żądać gwarancji poszanowania 
praw ludności żydowskiej w Polsce (TZ, 241-242).

Natychmiast po tych wydarzeniach doszło do wzniecenia fali rewolucyjnej 
w Niemczech, w której główną rolę odegrali Żydzi. Rewolucja listopadowa, szcze-
gólnie zaś epizod Bawarskiej Republiki Rad, jak twierdzi rosyjski matematyk, 
kojarzona była przez społeczeństwo niemieckie ewidentnie z ekspansją żydow-
skiej kontestacji; wystarczy wymienić nazwiska przywódców Związku Spartakusa 
czy socjaldemokratów z Kurtem Eisnerem na czele (TZ, 242 nn.). Jednocześnie 
zaznacza się niewiarygodna nadreprezentacja Żydów w szkolnictwie, szczególnie 
wyższym. Dotyczy to zarówno kadry (można mówić o blisko siedmiokrotnie wyż-
szym współczynniku), jak i studentów czy uczniów szkół średnich (w przypadku 
tych ostatnich wskazuje się na sześciokrotnie wyższy wskaźnik wśród Żydów niż 
wśród Niemców)111 (TZ, 249-250). Stwarza to atmosferę sprzyjającą kreowaniu 
negatywnego wizerunku narodu niemieckiego. Prasa i publikacje naukowe prze-
pojone są pogardą dla tradycyjnej, ludowej niemieckości, a duża część kultury 
przybiera charakter kosmopolityczny, wolnomyślicielski, antynarodowy oraz od-
legły od norm obyczajowych i religijnych głównej części społeczeństwa. Podobne 
zjawiska można zauważyć także w niektórych innych państwach europejskich 
i w USA. Działalność ideologiczna i ekonomiczna ekspansja Żydów w Stanach 
Zjednoczonych została, jak przypomina Szafariewicz, trafnie scharakteryzowa-
na przez Henry’ego Forda, który deklarował, że jego społeczeństwu przyszło 
walczyć nie tyle z ludźmi, ile z zasadami, dokonującymi destrukcji sił moralnych 
narodu. Źródło tych zasad nie jest trudne do wykrycia, podobnie jak metody ich 
rozprzestrzeniania się. Położenie kresu wspomnianym zjawiskom możliwe jest 
poprzez ich demaskację. Jak zatem można wnioskować z retoryki rosyjskiego 
matematyka, lewicowe, zmierzające do totalitarnego centralizmu środowisko 
o pochodzeniu żydowskim najbardziej boi się otwartej prezentacji proweniencji 
swych idei i mechanizmów ich popularyzacji.

Z dokonanej przez Szafariewicza ogólnej oceny oddziaływania środowiska 
żydowskiego w okresie międzywojennym przebija intencja ukazania, do jakiego 

111  Powołanie za: Klatzkin Jakob, Probleme des modernen Judentums, Verlag L. Schneider, 
Berlin 1930.
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stopnia opanowało ono niemal wszystkie sfery życia społecznego. Próba zdyskre-
dytowania Żydów kończyła się ostracyzmem w salonach i środowisku mediów, 
głównie w Stanach Zjednoczonych, czego przykładem był koniec antysemickich 
publikacji Forda (TZ, 259 nn.).

Co ciekawe, retoryka Szafariewicza pomija problem Holokaustu, brak w roz-
ważaniach autora Rusofobii jednoznacznego przełożenia żydowskiej wszech-
władzy na niemiecki rewanż. Matematyk podkreśla raczej znaczenie Zagłady 
jako kolejnej okazji do zmuszenia świata zewnętrznego, by potraktował Żydów 
w sposób wyjątkowy. Koniec wojny zbiegł się tym samym z kolejnym wzrostem 
znaczenia Żydów na świecie: nie tylko stali się skrzywdzonym bożyszczem, ale 
także odzyskali Ziemię Obiecaną.

Powołując się na rozważania Israela Shahaka, autor Rusofobii dość jedno-
znacznie interpretuje wydarzenia związane z powstaniem państwa Izrael i de 
facto wygnaniem 2,5 mln Arabów z Palestyny jako konsekwencję oddziaływania 
klasycznego judaizmu, zakładającego prawo do przedmiotowego traktowania 
innych narodów, aż do postawienia się poza wymaganiami prawa międzynaro-
dowego włącznie. Ostatecznym celem działania syjonistów jest nie tyle umocnie-
nie ograniczonego terytorialnie państwa Izrael, ile objęcie ideą „wykupu” bądź 
w innej terminologii „zbawienia” całej Ziemi, przejście wszystkich jej dóbr we 
władanie Żydów. Jest to, zdaniem Szafariewicza, postępowanie idące dalej niż 
południowoafrykański apartheid, który pozostawiał przynajmniej 13 procent 
ziemi w rękach mieszkańców Bantustanu (TZ, 326 nn.).

W odniesieniu do taktyki współczesnej społeczności żydowskiej w świecie 
zachodnim, głównie w USA, autor Rusofobii stosuje ten sam model. Można sprowa-
dzić go zasadniczo do przekonania, że Żydzi współczesnego Zachodu ze względu 
na fakt swej stosunkowo małej liczebności nie mogą demaskować swych celów 
i przekonań, jednak w rzeczywistości dążą do realizacji doktryny społecznej 
klasycznego judaizmu. Ich zasadniczą taktyką jest zatem wspieranie państwa 
izraelskiego i walka z jego wrogami w świecie. W grę wchodzą zarówno działania 
polityczne, jak i propagandowe. Rosyjski matematyk bez skrupułów powtarza 
obiegową opinię, iż kampanie wyborcze w USA finansowane są w większości 
przez finansjerę żydowską, wpływającą w ten sposób nadzwyczaj efektywnie na 
politykę państwa amerykańskiego wobec Izraela. Z drugiej strony, środowisko 
żydowskie zadbało o przejęcie kierownictwa mediów, w szczególności wytwórni 
filmowych: Warner Bros, Walt Disney, Universal Pictures czy 20th Century Fox 
(TZ, 330 nn.).

Niektóre z ocen współczesnego Zachodu, dokonanych przez Szafariewicza, 
trącą wyraźną przesadą. Jedną z jego tez jest na przykład przekonanie, że osła-
bienie oddziaływania Kościoła katolickiego w Europie jest w pewnej mierze 
uwarunkowane otwarciem na judaizm, zatem porzuceniem istotnych prawd 
chrześcijańskich. Z rezerwą odnosi się więc Szafariewicz zarówno do doku-
mentów Soboru Watykańskiego II dotyczących religii niechrześcijańskich, jak 
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też encykliki Nostra Aetate, według której naród żydowski nie może być trakto-
wany jako główny winowajca śmierci Chrystusa, a tym bardziej jako przedmiot 
ostatecznego odrzucenia przez Boga. Za wyraz uległości wobec światowego 
żydostwa potraktowana została także polityka Jana Pawła II, w tym jego wizyta 
w rzymskiej synagodze, gdzie papież określił religię mojżeszową jako szczególnie 
bliską chrześcijaństwu (TZ, 334-335).

Wszystkie te uwagi na temat przenikania Żydów do zachodnich sfer decyzyj-
nych, pomimo swego kontrowersyjnego charakteru, a nawet pewnej dozy trafności 
obserwacji, nie mogą zmienić faktu, że tym, co interesowało Szafariewicza w dzia-
łalności politycznej wyemancypowanych Żydów najbardziej, było fundamentalne 
pytanie nie tyle o zakres wpływów, ile o ich odpowiedzialność za rozwój ruchu 
rewolucyjnego, a następnie za aktywne wprowadzanie komunizmu na terenach 
rosyjskich i w konsekwencji wśród narodów ościennych. Wyobrażenia matematyka 
w kwestii tej odpowiedzialności zbieżne były zasadniczo z poglądem Sołżenicyna 
o niemożliwości oskarżania Rosjan i rosyjskiej tradycji o położenie podwalin pod 
system totalitarny. O ile jednak Sołżenicyn ogranicza się do uniewinniania Rosji 
i spoglądania w kierunku europejskiego Zachodu, o tyle Szafariewicz skierowuje 
żądło swej krytycznej analizy zdecydowanie bardziej ku światu żydowskiemu. 

Tradycja socjalistyczna Europy Zachodniej, jak niedwuznacznie wykazuje 
autor Rusofobii, najwięcej zawdzięcza właśnie Żydom. Po pierwsze zatem, to 
oni stanowili zrąb pierwotnych saintsimonistów, współpracowników twórcy 
idei industrii. Doktrynę tę określa Szafariewicz jako twór, w którym nie doszło 
jeszcze do rozdzielenia ideologii rozwiniętego społeczeństwa kapitalistycznego 
i socjalizmu; po pewnym czasie staną one po obu stronach barykady. Saintsimo-
nizm pozostawał w ścisłej relacji do konceptu królestwa mesjańskiego, a wielu 
Żydów miało wyraźne inklinacje do popierania idei powszechnej industrializacji 
i rządów technokratów, zarówno ideowo, jak i materialnie. Stąd znaczenie takich 
postaci, jak Olinde Rodrigues czy Gustave Séligmann d’Eichthal (TZ, 148 nn.).

Właściwego jednak rozmachu ruch socjalistyczny nabrał w Niemczech, gdzie 
na jego czoło wysuwają się Moses (Moritz) Hess, a następnie Marks. Pierwszy 
z nich, pochodzący z rodziny ortodoksyjnych Żydów samouk, mniej doceniany 
w świecie historyków myśli politycznej, był jednak właściwym twórcą takich 
idei, jak: gospodarcza determinacja rozwoju społecznego, alienacja pracy, kry-
tyka praw człowieka jako pojęcia burżuazyjnego, komunizm jako doskonała 
realizacja feuerbachowskiego społeczeństwa ateistycznego. To Hess, zdaniem 
Szafariewicza, stworzył przekonanie o środowisku żydowskim jako głównym 
motorze postępu Europy Zachodniej i Rosji jako najpotężniejszym wrogu owego 
progresu112. Z drugiej strony, był nadzwyczajnie przywiązany do żydowskiej misji 

112  Zob.: Hess  Moses, Philosophische und sozialistische Schriften, Akademie-Verlag, Berlin 
1961; idem, Jüdische Schriften, Hrsg. Theodor Zlotist i , Lamm, Berlin 1905.
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i konieczności kultywowania nacjonalizmu, uznając walkę rasową za ważniejszą 
od klasowej113 (TZ, 151 nn.).

Sam Marks, właściwy twórca naukowego socjalizmu, jako Żyd z pochodze-
nia, z natury rzeczy gromadził wokół siebie osoby o tejże proweniencji, co było 
szczególnie widoczne dla rewolucjonistów pochodzących z innych środowisk114. 
Ogólnie jednak rzecz ujmując, Marks był raczej internacjonalistą, odżegnującym 
się od jakiegokolwiek patriotyzmu. Mało tego – wyraźnie lekceważąco odnosił 
się do Ferdinanda Lassalle’a, wręcz nazywał go „żydkiem”. 

Generalnie, dyskurs ideologiczny w dziewiętnastowiecznym i dwudziesto-
wiecznym socjalizmie miał, jak podkreśla Szafariewicz, w dużej mierze charak-
ter sporu pomiędzy różnymi formami żydowskiej myśli lewicowej. Radykalny 
rewolucjonizm i wizja rewolucji światowej podane zostały na tacy przez Karla 
Liebknechta i Różę Luksemburg, rewizjonizm przez Eduarda Bernsteina, a cen-
tryzm – przez Karla Kautskiego. Liczba Żydów, którzy odegrali kluczową rolę 
w różnych formach ruchu socjalistycznego, jest z pewnością ogromna. Nie zmie-
nia to jednak faktu, że nie sami Żydzi odpowiadali za ruchy rewolucyjne. Autor 
Rusofobii podkreśla bowiem wyraźnie, że chociaż najwierniejsi saintsimoniści 
pochodzili ze środowiska żydowskiego, sam Saint-Simon nie tylko nie był Żydem, 
lecz pochodził ze starego rodu arystokratycznego (TZ, 153-160), a o podobnych 
prawidłowościach można było mówić także w przypadku najbardziej Szafarie-
wicza interesującym, tj. Rosji.

Zdaniem matematyka rola Żydów w okresie przed rewolucją stopniowo 
narastała. Podobnie jak niegdyś Paweł Kowaliewski, Szafariewicz podkreśla, że 
problem żydowski pojawił się z momentem rozbiorów Polski115. Terytoria zaboru 
rosyjskiego wraz z innymi, rdzennymi 15 guberniami uznano za „strefę osiedlenia”. 
Na pozostałych obszarach Rosji mogli mieszkać tylko wybrani Żydzi, głównie osoby 
wykształcone czy kupcy pierwszej gildii. W praktyce jednak, jak podkreśla autor 
Rusofobii, przywileje te były rozszerzane z różnych powodów. Fundamentalną 
formą organizacji społecznej Żydów na terenie Imperium Rosyjskiego był kahał, 
którego rola w kształtowaniu mentalności była nie do przecenienia, jeśli chodzi 
o wzorce dla późniejszego społeczeństwa socjalistycznego. 

Wewnątrz rozległej strefy osiedlenia widoczna była dominacja Żydów w hand- 
lu i w usługach gastronomicznych. Powołując się na książkę Andrieja Subbotina 

113  Idee nacjonalistyczne zawarte w: idem, Rom und Jerusalem, die letzte Nationalitätsfrage, 
Wengler, Leipzig 1862.
114  Szczególnie dobrze znany jest krytyczny stosunek doń Michaiła Bakunina, który potępiał 
nie tylko dogmatyczny państwowy totalitaryzm Marksa, ale także jego nadmierne przywią-
zanie do obsesji środowisk żydowskich. Zob. Бакунин Михаил Александрович, Личные 
отношения с Марксом. Подтверждающие документы № 2, [on-line:] http://anarhia.org/
forum/viewtopic.php?p=285635& (21.09.2012).
115  Określenie „rozbiory Polski” Szafariewicz umieszcza w cudzysłowie (TZ, 162).
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o gospodarce strefy osiedlenia116, Szafariewicz wskazuje, że w guberniach takich 
jak mińska, wileńska czy kowieńska odsetek Żydów, wynoszący nie więcej niż 20% 
w całej populacji, wśród kupców przekraczał 80%. Nawet w Kijowie, macierzy 
grodów ruskich, stanowiąc tylko 10% ludności, posiadali oni w ogólnym obrocie 
towarowym aż 45% udziałów. Rosła także rola Żydów w bankowości w różnych 
regionach Rosji, symboliczne są nazwiska właścicieli najbardziej wpływowych 
instytucji finansowych: banków Rafałowicza, Frenkla, Blocha, dom maklerski 
Ginzburgów czy imperium Polakowów (TZ, 163 nn.).

Podobnie znaczące wpływy można odnotować na rynku prasy. Żydowski 
syndykat (z głównym udziałem klanu Kaminków) stał za organami partii kade-
ckiej: bardziej elitarnym pismem „Riecz” i tańszą gazetą „Sowriemiennoje Słowo”, 
pomimo że sami liberałowie nie byli uznawani przez środowisko żydowskie za 
najbardziej mu przychylnych. Podobnie było w przypadku pism wysokonakła-
dowych, jak gazeta „Kopiejka”, charakteryzująca się bezideowością, czy raczej 
mentalnością bazarową. Mało tego, z czasem w żydowskich rękach znalazło się 
nawet antyliberalne, konserwatywne „Nowoje Wriemia”, niegdyś gazeta Aleksie-
ja Suworina117. Ogromna większość dziennikarzy akredytowanych przy Dumie 
Państwowej pochodziła ze środowiska żydowskiego. Dość groteskowo brzmiały 
nazwiska korespondentów „rdzennie rosyjskich” tytułów: gazetę „Ruś” reprezen-
tował, dla przykładu, Abilewicz Szloma Mendelewicz, a „Russkij Gołos” – Stolkind 
Abraham Jankielewicz (TZ, 166-167). 

Szafariewicz podziela pogląd Rozanowa, że cała literatura rosyjska przechwy-
cona została przez Żydów i że ostatecznie zapragną oni nie tyle sakwy, ile rosyj-
skiej duszy118. Wpływ żydowski na opinię publiczną w Rosji i opinię o Rosji poza 
jej granicami był zasadniczy. Wynikało to, zdaniem Szafariewicza, po pierwsze, 
z faktu, że większość prasy miała charakter wyraźnie opozycyjny, po drugie zaś, 
z nieprzerwanego pasma skarg na położenie Żydów w Rosji. Skargi te dotyczyły 

116  Су б б о т и н  Андрей Павлович, В черте еврейской оседлости. Отрывки из 
экономического исследования в западной и юго-западной России за лето 1887 г., т. 1-2, 
Редакция „Экономического Журнала”, Санкт Петербург 1888-1890.
117  Zdaniem Szafariewicza, rozstrzelanie Mieńszykowa w 1918 roku wiązało się z publi-
kowaniem w piśmie „Nowoje Wriemia” antyżydowskiego cyklu Listy do bliźnich (Письма 
к ближним). Jeśli tak, to można doszukiwać się tu pewnej nielogiczności, albowiem śmierć 
Suworina nastąpiła w 1912 roku, zaś Mieńszykow nadal publikował swe nacjonalistyczne treści. 
Oznaczałoby to de facto, że żydowscy właściciele akceptowali, prawdopodobnie z pobudek 
finansowych, treści antysemickie. „Nowoje Wriemia” było pismem wpływowym i znajdującym 
żywy oddźwięk w społeczeństwie. Jak oceniał to publikujący w nim Wasilij Rozanow, była to 
jedyna gazeta, w której Rosjanie mogli ze spokojem doszukiwać się jedynie rosyjskich treści, 
bez polskiego czy żydowskiego odcienia. Zob. Меньшиков Михаил Осипович, Из писем 
ближним, Комментарий составителя, [on-line:] http://az.lib.ru/m/menxshikow_m_o/
text_0080.shtml (21.09.2012).
118  Розанов Василий Васильевич, Опавшие листья. Короб второй и последний, [on-
-line:] http://www.proza.ru/2006/12/19-148 (21.09.2012).
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z jednej strony konieczności przebywania w strefie osiedlenia, a z drugiej limitów 
procentowych dotyczących udziału w szkolnictwie osób wyznających judaizm. 
Ze względu na światowy charakter dyskusji o trudnej sytuacji Żydów rosyjskich 
Rosja często stawała się ofiarą nacisków finansowych, które pochodziły z za-
chodniego sektora finansowego, opanowanego w znacznej mierze przez Żydów. 
Szafariewicz twierdzi między innymi, że w 1905 roku delegacja amerykańskich 
finansistów zagroziła Rosji rewolucją w wypadku odmowy ulżenia losom oby-
wateli pochodzenia żydowskiego (TZ, 170-171).

W rzeczywistości jednak, zdaniem autora Rusofobii, ograniczenia trudno 
interpretować jako szczególnie represyjne. Były one faktem, ale, po pierwsze, 
miały zróżnicowany charakter i dotyczyły różnych grup narodowościowych, 
po drugie zaś, z ograniczeniami tych nacji wiązały się także określone korzyści. 
Trzeba przecież pamiętać o trudnym losie chłopów pańszczyźnianych, do których 
Żydzi z pewnością nie należeli, czy o fakcie, że nacje traktowane jako dyskrymi-
nowane były często zwolnione ze służby wojskowej. Tym samym rozumowanie 
to zmierza ku udowodnieniu, że największe ciężary utrzymania państwa, przy 
stosunkowo niewielkich korzyściach, ponosili rdzenni Rosjanie. 

Inną formą działań antyżydowskich, która pozostaje w kręgu zainteresowania 
rosyjskiego matematyka, były pogromy. Szafariewicz nie zaprzecza ich występo-
waniu, ale twierdzi także, iż niesprawiedliwie oskarżano o ich inicjowanie władze 
państwowe, na co nie ma żadnych dowodów. Interpretacje tego typu wynikają, 
w jego przekonaniu, z faktu, że archiwa i inne źródła informacji znalazły się w póź-
niejszym okresie w rękach środowisk wybitnie nieżyczliwych władzom carskiej 
Rosji (TZ, 176). Szafariewicz nie bez pewnej racji, jak się wydaje, odwołuje się do 
faktu, że agresywne działania przeciwko Żydom miały często pozaetniczne źródła. 
Niejednokrotnie wiązały się z trudną sytuacją materialną i społeczną chłopów, 
a w niektórych przypadkach wynikały z niechęci do rewolucyjnych wystąpień, 
w których Żydzi często wiedli prym119.

Szafariewicz przyznaje także, iż w stosunkach rosyjsko-żydowskich wiele 
zła wyrządziła sprawa Menahema Bejlisa, Żyda oskarżonego o rytualny mord na 
chłopcu Andrieju Juszczinskim. Proces przeprowadzony w 1913 roku doprowadził 
do uniewinnienia, ale jednocześnie sprowadził odium antysemityzmu na państwo 
rosyjskie. Dla rosyjskiego matematyka istota problemu polega na tym, że o ile 
przedstawienie w literaturze czy prasie zjawiska rytualnego mordu w środowisku 
rdzennych mieszkańców kraju (jak u Dmitrija Miereżkowskiego w powieści Piotr 
i Aleksy) nie budzi większych sprzeciwów, to w przypadku Żydów byłoby już nie 
do pomyślenia lub przynajmniej wywołałoby międzynarodową wrzawę (TZ, 182). 

119  Por. dane ze zbioru „Красный Архив”, т. 22, przytaczane w: Шул ь гин  Василий 
Витальевич, „Что нам в них не нравится…” Об антисемитизме в России, „Русская книга”, 
Москва 1994, s. 370, dostępna także on-line: http://lib.rus.ec/b/306943/read (21.09.2012).
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Szafariewicz przyznaje też, że rosyjska inteligencja, przynajmniej w znaczącej 
części, przeniknęła żydowskim sposobem myślenia i poddała się swoistej tabu-
izacji. Świadczą o tym poglądy niektórych przedstawicieli elity, dostrzegających 
niebezpieczne procesy przebiegające w sferze ideologicznej. Z jednej strony 
była to zakłamana polityczna poprawność, pisarze i dziennikarze dostrzegali 
bowiem problem żydowskiej dominacji, ale bali się przyznać do ulegania tej 
presji120 (jak w przypadku Aleksandra Kuprina, który o niemożliwości głośnego 
zwrócenia uwagi na ten problem pisał tylko w prywatnej korespondencji) (TZ, 
190). Z drugiej – poważnym niebezpieczeństwem stał się proces tworzenia się 
kultury wystandaryzowanej, tworzonej pod gusta krytyków, wśród których więk-
szość stanowili Żydzi. Jak wynika także z przemyśleń modernistycznego pisarza 
Andrieja Biełego (właść. Borysa Bugajewa), owi nieoficjalni cenzorzy prowadzili 
twórców de facto do autocenzury. Nie rozumieli nigdy specyfiki myślenia i odczu-
wania narodu, wśród którego mieszkali, stąd nie doceniali jego humoru i obsesji. 
Doszło zatem do paradoksalnej sytuacji, w której przewodnikami kultury stali 
się ludzie z niej się niewywodzący (TZ, 189).

Istota argumentacji Szafariewicza sprowadza się zatem do tego, by pokazać 
Żydów jako międzynarodowy związek solidarności i wzajemnych, spontanicznie 
percypowanych zobowiązań, nastawiony na zapewnienie bezpieczeństwa, przede 
wszystkim w sferze propagandowej, która swym znaczeniem przewyższa nawet 
związki o charakterze finansowym. Struktura ta odniosła sukces do tego stopnia, 
że zagroziła normalnemu funkcjonowaniu społecznemu narodów europejskich 
i nieświadomie stała się czynnikiem dominującym polityki kulturalnej państw.

Na tym tle kwestia odpowiedzialności Żydów za rewolucję, a następnie za 
kształtowanie rządów partii komunistycznej nabiera szczególnego zabarwienia. 
Autor Rusofobii zdaje sobie bowiem sprawę, że dochodzi tu do nałożenia się na sie-
bie dwu odmiennych porządków i mechanizmów społeczno-świadomościowych. 
Po pierwsze zatem, Żydzi ponad wszelką wątpliwość odegrali, w przekonaniu 
Szafariewicza, niebagatelną rolę w przygotowaniach do rewolucji 1917 roku, ale 
pogląd, że stanowili oni czynnik główny lub jedyny, byłby skrajnie absurdalny. 
Ciekawym dla matematyka jest pewien zaskakujący fakt:

120  Przykładem konsekwentnych nacisków, z jakimi mogły się spotkać osoby o poglądach 
antysemickich i nacjonalistycznych wśród inteligencji, był los Wasilija Rozanowa, kontro-
wersyjnego, lecz poczytnego pisarza, myśliciela politycznego i publicysty gazety „Nowoje 
Wriemia”. Podczas procesu Bejlisa napisał on książkę, w której wyraża przekonanie nie tylko 
o tym, że prawdopodobieństwo dokonania zbrodni przez oskarżonego było bardzo duże, ale 
także że praktyka rytualnego używania krwi w środowisku żydowskim była normalnością, 
wpisaną głęboko w żydowską religijność i kulturę. Po publikacji skandalizującego tekstu 
publicystę wykluczono z Towarzystwa Religijno-Filozoficznego, którego był współzałoży-
cielem, a w większości kręgów intelektualnych Petersburga stał się persona non grata. Zob. 
Розанов Василий Васильевич, Обонятельное о осязательное отношение евреев к кро-
ви, типография товарищества А.С. Суворина, „Новое время”, Санкт Петербург 1914.
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Próba stworzenia realistycznego obrazu, nie skłaniającego się ku jednej czy drugiej 
skrajności, znajduje mało zrozumienia. Autor doświadczył tego na samym sobie. 
W pracy napisanej przed dwudziestoma pięcioma laty i rozchodzącej się wówczas 
w samizdacie starałem się jasno sformułować swój punkt widzenia: „myśl, że rewolu-
cję robili wyłącznie Żydzi, to nonsens, wymyślony prawdopodobnie po to, by można 
go było łatwo obalić”. Do tej pory jednak, po przeminięciu ¼ stulecia, spotykam się 
z twierdzeniami, że rozpatruję rewolucję jako „spisek żydowski” (TZ,195).

Dla autora Rusofobii nie ulega wątpliwości, że przypisywanie Żydom inicjacji 
ruchu rewolucyjnego nie miałoby sensu, ponieważ lista winowajców jest stosun-
kowo dobrze znana: Aleksandr Hercen, Michaił Bakunin, Nikołaj Czernyszewski, 
Piotr Ławrow, Dmitrij Pisariew, Nikołaj Michajłowski etc. Także w gronie naj-
ważniejszych narodnickich terrorystów brak Żydów, jednak to właśnie podczas 
tej fali ruchu rewolucyjnego pojawiają się w nim pierwsze osoby o żydowskim 
pochodzeniu. O ile w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych XIX wieku było ich 
w gronie rewolucjonistów Ziemi i Woli około 5%, to w drugiej udział ten urósł 
do ponad 10%. 

Rewolucjoniści narodniccy w związku z faktem odrzucenia ich ideałów przez 
chłopstwo stanęli przed trudnym dylematem – jak zbawić lud bez jego woli. Jedni 
wybierali pogodzenie się z rzeczywistymi przekonaniami ludu i opuszczali rewo-
lucyjne szeregi, inni decydowali się na mozolne „oświecanie” niższych warstw 
społecznych, selekcjonując literaturę tak, by zbyt odważne hasła nie zniechęciły 
pobożny lud do rewolucyjnych ideałów. Jeszcze inni wreszcie decydowali się na 
etos zawodowych rewolucjonistów, pozostawiając niejako rewolucję w rękach 
fachowców. Terror miał doprowadzić do obalenia władzy, a nowe warunki po-
lityczne pozwoliłyby wreszcie na emancypację chłopstwa. W każdym wszakże 
wypadku mieliśmy do czynienia z misją służenia ludowi, który był podmiotem 
wszelkich działań (TZ, 197-198).

Rewolucjoniści pochodzenia żydowskiego nie mieli takich problemów. Jak 
wskazuje autor Rusofobii, powołując się zresztą na pisane świadectwa tychże121, 
z natury rzeczy nie mogli oni podlegać tym rozterkom, ponieważ ludu rosyjskie-
go nie znali, był dla nich tylko materiałem, przedmiotem działań. Nie rozumieli 
rosyjskiej historii, jeśli musieli, uczyli się jej z książek, była ona dla nich raczej 
nudna lub drażniąca. Udokumentowana postawa rewolucjonistów żydowskich 
wskazuje na to, że bardziej chcieli pokonać lud (народ), przezwyciężyć go, niż 
działać na jego korzyść. Stanowili zatem zasadniczą siłę, która miała poważny 
udział w przemianie rosyjskiego myślenia rewolucyjnego: etos dłużnika wobec 
ludu przeszedł w etos bezwzględnego funkcjonariusza rewolucji, który gotów był 

121  Warte uwagi są wspomnienia Osipa Aptekmana, na które powołuje się Szafariewicz: 
Аптекман Осип Васильевич, Общество „Земля и воля” 70-х гг. По личным воспоминаниям, 
Колос, Петроград 1924.
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posłużyć się ludem rosyjskim w dowolny sposób, byle tylko stworzyć doskonałe 
społeczeństwo przyszłości (TZ, 199).

Zdaniem Szafariewicza Żydzi coraz wyraźniej opanowywali rosyjski ruch 
rewolucyjny. Dobitnym przykładem tego zjawiska jest historia Jewno Azefa, po-
dwójnego agenta, jednego z przywódców Organizacji Bojowej (OB) partii eserow-
ców, który został tajnym współpracownikiem policji jeszcze przed wstąpieniem 
do OB. Pomimo swej służby dla organów państwa był organizatorem udanych 
zamachów, m.in. na ministra spraw wewnętrznych Wiaczesława Konstantinowi-
cza von Plehwe i na generała-gubernatora Moskwy, wielkiego księcia Siergieja 
Aleksandrowicza. Azef wydał wielu działaczy Organizacji Bojowej, jednak, jak 
raczej słusznie wskazuje Szafariewicz, głównie Rosjan. Udane zamachy z kolei 
wskazują na skierowanie ostrza działań przeciwko sztandarowym antysemitom122 
(TZ, 201-202). Interpretacja ta przypomina raczej śledztwo w procesie poszlako-
wym, niemniej argumentów matematyka nie da się całkowicie odrzucić. W ogól-
nym rozrachunku Szafariewicz skłania się do udowodnienia, że w pierwszych 
dekadach XX wieku następował stopniowy proces wzrastania liczby i znaczenia 
Żydów w ruchu rewolucyjnym, w tym także w partii eserowców, spadkobierczyni 
tradycji narodnickiej, która cieszyła się największym poparciem społecznym. 

Jeszcze wyraźniejszy był udział Żydów w ruchu socjaldemokratycznym, czyli 
w już marksistowskiej formie rewolucjonizmu, która w późniejszym okresie miała 
wyemanować fenomeny mienszewizmu i bolszewizmu. Szafariewicz podkreśla 
znane powszechnie fakty dotyczące składu grona przywódców najważniejszych 
ugrupowań: Wyzwolenia Pracy (stanowiącego dzieło nie tylko Gieorgija Plecha-
nowa, lecz także takich ludzi, jak późniejszy mieńszewik Lew Grigorjewicz Dejcz 
vel Lejba Hirsch czy Paweł Borysowicz Akselrod), SDKPiL (stworzonego przez 
Różę Luksemburg i Leona Jogichesa), Bundu (z natury rzeczy całkowicie żydow-
skiego) czy wreszcie Socjaldemokratycznej Partii Robotników Rosji, w której 
udział żydowski trudny jest do przecenienia. Nazwiska pierwszych przywódców 
socjaldemokracji, jak wskazuje Szafariewicz, były powszechnie znane ludziom, 
którzy ukończyli radziecką szkołę. To m.in. Lew Trocki (Lejba Bronstein), Lew 
Kamieniew (Rozenfeld), Grigorij Jewsiejewicz Zinowjew (Owsiej-Gerszen) i wielu 
innych działaczy, których żydowskie pochodzenie nie ulegało wątpliwości. Nie 
oznacza to jednak, że autor Rusofobii zapomina o fakcie, konstatowanym zresztą 
wyraźnie przez Stalina, że: frakcja bolszewicka, która odpowiadała za kształt ra-
dzieckiego komunizmu, była na tle innych partii lewicowych, szczególnie Bundu, 
najmniej nasycona elementem żydowskim, stanowiła żywioł w przeważającej 

122 O tendencji do wzrostu roli Żydów w Organizacji Bojowej i ich swoistej ochronie mogą 
świadczyć pewne fakty związane z jej likwidacją i powstaniem nowej formacji o nazwie Grupa 
Bojowa KC pod przywództwem Lwa Zilberberga. Zob. Smoleń Mieczysław, Podwójna gra 
Azefa, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 1991, s. 149.
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mierze rosyjski i to właśnie ona odniosła ostateczne zwycięstwo w rosyjskim 
ruchu rewolucyjnym (TZ, 204 nn.).

W swych rozważaniach na temat roli, jaką odegrali Żydzi w rewolucji 1917 
roku, Szafariewicz odwołuje się obficie do świadectwa dokumentów, opinii sa-
mych Żydów tamtego okresu i, rzecz jasna, opinii i wrażeń Rosjan, traktowanych 
jako ofiara przewrotu. Większość odwołań pochodzi ze źródeł wtórnych, pomi-
mo zestawień bibliograficznych brak jednak w książce Zagadka trzech tysięcy 
lat przypisów jednoznacznie identyfikujących miejsce w źródle. Tak czy owak, 
wszystkie cytaty i odwołania mają ilustrować szczególną rolę, jaką spełniali Żydzi 
w procesie rewolucyjnym, i stosunek społeczeństwa rosyjskiego do tej kwestii.

Oczywistą w tym kontekście konstatacją matematyka jest stwierdzenie mon-
strualnej nadreprezentacji środowiska żydowskiego w rewolucyjnych kadrach. 
Nie chodziło jednak tylko o sam fakt tej dysproporcji, ale także o pewne milczące 
poparcie, jakiego udzieliła bolszewickiej władzy większość Żydów. Powołując 
się na autorów książki Rosja i Żydzi (Россия и евреи), wybitnych Żydów, którzy 
w 1923 roku na emigracji dokonali reinterpretacji interesującej problematyki123, 
Szafariewicz przypomina, że prasa żydowska w okresie rewolucyjnym bardzo 
wyraźnie krytykowała tych przedstawicieli środowiska, którzy zdecydowali się 
na współpracę z armią Wrangla lub innymi przeciwnikami rewolucji (TZ, 224, 
226). Sugeruje zatem, że zwycięstwo rewolucji interpretowane było przez Żydów 
jako niepowtarzalna szansa stworzenia takiego typu państwowości, w której 
czuliby się oni gospodarzami. 

Za Wasilijem Szulginem matematyk przytacza także inną linię interpreta-
cyjną – wedle niej żydowski komunizm był częściowo dzieckiem rodzącej się 
latach 1905-1906 nienawiści do Rosji (TZ, 228), która po dziesięciu latach zna-
lazła szerokie ujście. Wydaje się jednak, że znacznie ciekawszą (niezauważoną 
przez Szafariewicza) uwagą Szulgina na temat wzajemnych nieporozumień 
rosyjsko-żydowskich w tamtym okresie jest wypowiedź na temat kwestii kultury 
politycznej obu społeczności. Zdaniem Szulgina istotna niezgodność pomiędzy 
Rosjanami i Żydami, szczególnie w obszarze rozwiązań realnego systemu władzy, 
polega na podejściu do problemu silnego politycznego centrum, które dla Rosjan 
stanowi część kulturowego kodu, element tradycji, dla Żydów natomiast zjawisko 
obce narodowi opartemu na władzy misji, tradycji i solidarności horyzontal-
nej124. Oznaczałoby to, że interes żydostwa jako całości niekoniecznie stanowił 
dominującą motywację dla tych spośród Żydów, którzy aktywnie zaangażowali 
się w rewolucję i budowę nowych rządów pod kierownictwem Rady Komisarzy 
Ludowych (Совнарком). Z drugiej strony, społeczność rosyjska dość jedno-

123  Россия и евреи. Сборник статей, предисл. А.Н. Севастьянов, послесловие Исраэль 
Шамир, Издательство АЗъ, Москва 2007 (pierwotnie wydany: Основа, Berlin 1924).
124  Шульгин Василий Витальевич, „Что нам в них не нравится”. Об антисемитизме 
в России, [on-line:] http://lib.rus.ec/b/306943/read (21.09.2012).
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znacznie interpretowała władzę Sownarkomu jako żydowską pomimo faktu, że 
Lew Trocki był w nim jedynym Żydem (TZ, 222). Sytuacja ta wywoływała wśród 
Żydów lęk przed pogromami i umacniała przekonanie o konieczności wspierania 
bolszewików, postrzeganych jako gwarancja bezpieczeństwa (TZ, 227-228). Tym 
samym doszło do fatalnego sprzężenia zwrotnego. 

O tym, że żydowskie zachłyśnięcie się komunizmem może być tragiczną koin-
cydencją tendencji ideowych i politycznych w Rosji pierwszych dekad XX stulecia, 
świadczą wyniki wyborów w niektórych miastach i regionach Polski w okresie 
międzywojennym. Jak podają Jeffrey Kopstein i Jason Wittenberg, w 1928 roku we 
Lwowie, gdzie odsetek ludności żydowskiej oceniano na 35%, na Komunistyczną 
Partię Polski głosowało 4% wyborców, a w Wilnie przy 36-procentowym udziale 
Żydów w ogólnej liczbie ludności – 5%. Powyższe dane wskazują, że teza o kom-
patybilności idei komunistycznych z przekonaniami Żydów o własnych losach 
i powinnościach jest bardzo wątpliwa. Żydzi polscy w ogromnej większości nie 
popierali komunizmu. Głosowali raczej na BBWR lub listy mniejszości, ponieważ 
obawiali się perspektywy endeckiego konstruowania monolitycznego narodu. 
Co ciekawe, zdecydowanie największe poparcie dla komunistów odnotowano 
na terenach zamieszkałych przez prawosławnych Białorusinów, wśród których 
odsetek głosujących na KPP szacuje się na około 44%125.

Stanowisko Szafariewicza w kwestii odpowiedzialności Żydów za rewolucyjną 
destrukcję Rosji przyjmuje charakter wyważony, lecz jednocześnie zdecydowany. 
Po pierwsze, oczywiste dla matematyka jest, że nie da się nazwać okresu porewo-
lucyjnego epoką władzy żydowskiej, albowiem dominantą polityczną tego czasu 
była władza bolszewicka, składająca się z przedstawicieli wielu narodowości, 
a ideologiczną – niereligijny internacjonalistyczny marksizm. Żydów w procesie 
rewolucyjnym nie można traktować jako marranes wyznających za maską komu-
nistycznej pseudoreligii swą własną. Po drugie jednak, trudno negować żydowską 
nadreprezentację we władzach. Nie ulega bowiem wątpliwości, że środowisko 
żydowskie stanęło w 1917 roku po jednej stronie (TZ, 229).

Jako interpretator historii stosunków rosyjsko-żydowskich tego najbardziej 
dramatycznego okresu historii swojego kraju Szafariewicz stoi niejako na roz-
drożu. Zdaje sobie sprawę z faktu, że ruch rewolucyjnej dezintegracji rozpoczął 
się od rosyjskich arystokratów, jednak Żydzi przejęli jego idee niemal w całości, 
całkowicie odrzucając tradycje „Rosji historycznej”. Matematyk nie jest pewien, 
czy można bez wahania zaakceptować ogólnie przyjętą koncepcję, wedle której 
żydowski rewolucjonizm stanowił owoc społecznej inferioryzacji Żydów na 
terenie Imperium. Profesor Paweł Śpiewak kwituje to stwierdzeniem, że „im 
bardziej Rosja otwierała się na świat, im więcej Żydów wchodziło do rosyjskiej 
kultury i życia politycznego, tym silniej odczuwane były ograniczenia prawne 

125  Kopstein Jeffrey, Wittenberg Jason, Who voted Communists? Reconsidering the Social 
Bases of Radicalism in Interwar Poland, „Slavic Review” Vol. 62, 2003, No. 1, s. 102.
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i antysemityzm. Rosło niezadowolenie, budził się sprzeciw wobec samodzier-
żawia, dyskryminacji, upodlenia ekonomicznego”126. Szafariewicz bierze jednak 
pod uwagę, że równie prawdopodobne jest twierdzenie, iż pierwszym motorem 
tej akcji była żydowska chęć dominacji. Być może zatem sama procedura od-
krywania ciągów przyczynowo-skutkowych jest ślepym zaułkiem historycznej 
metodologii (TZ, 231-232).

Wpływ żydowski na dzieje komunistycznej Rosji utrzymywał się także w ko-
lejnych latach, charakteryzował się jednak pewną zmiennością. Szafariewicz 
przyznaje, że rola żydowskich bolszewików stopniowo malała, albowiem już na 
XV Zjeździe partii w 1927 roku w Biurze Politycznym nie było ani jednego Żyda, 
podobnie jak na zjeździe kolejnym, który miał miejsce w 1930 roku. W później-
szym okresie pojawili się w ścisłej elicie partii wierni współpracownicy Stalina – 
Łazar Kaganowicz i Lew Mechlis (w latach 1937-1940 szef Głównego Zarządu 
Politycznego Armii Czerwonej), ale nie 
zmieniało to faktu, że rola Żydów w kre-
owaniu życia politycznego i społecznego 
kraju w znaczącym stopniu osłabła. Było 
to związane w dużej mierze z brakiem 
koordynacji działań żydowskich komu-
nistów: Grigorij Zinowjew, Trocki czy 
Radek nie grali w jednej drużynie, co 
doprowadziło ich do zguby. Tym samym 
model opisu komunistycznego żydostwa 
w ZSRR odpowiadał bardziej hydrze, któ-
ra pozbawiona centralnego ośrodka dys-
pozycyjnego jest mimo to w stanie razić 
jadem i regenerować się po rozcięciu na 
kawałki (TZ, 271 nn.).

Można zatem mówić raczej o ja-
kiejś instynktownej gorączce niszczenia 
wszystkiego, co niezgodne z ideowym 
porządkiem żydowskiego ideologa, przede wszystkim zaś negowania tradycyj-
nych form rosyjskiego życia. Swoistą „drugą rewolucją” stała się kolektywizacja 
lat 1929-1933, której wykonawcy w uderzająco dużej liczbie rekrutowali się ze 
środowisk żydowskich. Wystarczy wymienić chociażby tak wpływowe figury, 
jak Jakow Arkadiewicz Jakowlew, komisarz rolnictwa od 1929 roku, czy Grigorij 
Naumowicz Kaminskij, szef Kołchozcentru, i wspierające ich działania organy 
OGPU, z Gienrichem Jagodą (właśc. Jehudą) na czele, który wraz ze swą świtą był 
właściwym pomysłodawcą systemu obozów pracy (TZ, 275).

126  Śpiewak Paweł, Żydokomuna. Interpretacje historyczne, Wydawnictwo Czerwone i Czarne, 
Warszawa 2012, s. 57.

Igor Rostisławowicz Szafariewicz
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Ludność żydowska, jak sugeruje autor Rusofobii, udzielała wyraźnego poparcia 
bolszewikom także w okresie porewolucyjnym, ponieważ zdawała sobie sprawę 
z konsekwencji, jakie mógłby przynieść powrót ancien régime’u. Kolektywizację 
poprzedził pochód literatury stawiającej w złym świetle dawną ludową Ruś 
i żarliwie służącej nowej władzy. Mowa między innymi o Izaaku Bablu, Jacku 
Alltauzenie czy Eduardzie Bagrickim. Także Osip Mandelsztam i Borys Pasternak 
weszli do salonów literackich „sowiecko-żydowskiej góry” (советско-еврейская 
верхушка) (TZ, 278). Stawianie twórczości tych znaczących i prześladowanych 
przez reżim poetów w takim kontekście stanowi dość zaskakujący chwyt w wy-
konaniu Szafariewicza, w pewnym stopniu jednak charakterystyczny dla konser-
watywnego nacjonalizmu etapu resentymentu i rozliczeń. Można to traktować 
jako próbę tworzenia systemu, w którym każdy element powinien pasować do 
całości. Twórczość rozterek i trudnych wyborów zostaje tu zinterpretowana 
jako trybik w maszynie dyskredytacji tradycyjnych i swojskich wartości. Nawet 
satyra Ilji Arnoldowicza Ilfa i Jewgienija Pietrowa, autorów słynnych Dwunastu 
krzeseł (Двенадцать стульев), to dla nestora rosyjskich nacjonalistów przy-
kład dehumanizacji dawnych warstw społecznych, tworzonej na zamówienie 
publiczne (TZ, 278-281).

Szafariewiczowi trudno zignorować prześladowania żydowskich komunistów 
w latach trzydziestych. Zauważa wszakże dość znamienną prawidłowość: gdy 
ginęło bardzo wielu wpływowych Żydów, oskarżanych o przestępstwa, których 
nie popełnili, inaczej niż zwykle, nie rozległa się po świecie wrzawa na temat 
antysemityzmu Stalina czy zagrożenia zagładą nacji. Gdy z kolei doszło w końcu 
okresu komunistycznego do powstania organizacji Pamiat’ (mało wpływowej, 
kierowanej przez Dmitrija Wasiljewa grupy o charakterze nacjonalistycznym 
i częściowo antysemickim), żądano wręcz od władz radzieckich zakazu jej dzia-
łalności w obawie przed możliwością rozpętania pogromów (TZ, 284).

Szafariewicz podkreśla także karalność antysemityzmu w ZSRR jako zjawiska 
głęboko wrogiego państwu radzieckiemu, za które w skrajnych przypadkach 
groziła kara śmierci (TZ, 285 nn.). Szczególna zaś zbieżność interesów środowi-
ska żydowskiego i racji stanu Kraju Rad miała miejsce, zdaniem Szafariewicza, 
podczas drugiej wojny światowej, gdy powstał inicjowany przez NKWD Żydowski 
Komitet Antyfaszystowski (Еврейский антифашистский комитет). W jego skład 
wchodzili znani działacze żydowscy, z kierownikiem artystycznym Państwowego 
Teatru Żydowskiego (Государственный Еврейский Театр, ГОСЕТ) Solomonem 
Michajłowiczem Michoelsem na czele. Losy Komitetu, przede wszystkim zaś sa-
mego Michoelsa, okazały się jednak tragiczne. Działacz ten wystąpił bowiem do 
Stalina z inicjatywą powołania żydowskiej autonomicznej republiki na Krymie. 
Zapomniał przez to o fundamentalnej zasadzie – wertykalnej drodze inicjatyw 
politycznych. Dążenie do niezależnego budowania komórki świata żydowskiego 
w ZSRR, przede wszystkim zaś inicjatywa oddolna, nie mogły skończyć się inaczej 
niż śmiercią przewodniczącego w sfingowanym przez oficerów NKWD wypadku.
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Okazało się jednak, że tym razem pomimo przewidywalnego zakończenia 
w postaci wyroków śmierci dla 13 głównych działaczy i kilkudziesięciu innych 
osób związanych mniej lub bardziej bezpośrednio ze sprawą wewnątrz aparatu 
władzy toczyła się jakaś walka, proces trwał długo i nawet w warunkach triumfu-
jącego stalinizmu istniała pewna obawa przed skutkami wyroku. Michoels okazał 
się twardszym orzechem do zgryzienia niż członek Biura Politycznego, a władza 
doznała szoku, doświadczając faktu, że jej „nierozerwalny związek” z żydostwem 
ma pewne ograniczenia. Gdy powstało państwo Izrael, niektóre prominentne 
osoby zrozumiały, że Związek Radziecki nie jest ich ojczyzną. Rozterek tego typu 
nie było natomiast w kręgach władzy, gdy w grę wchodziło zwalczanie jakichkol-
wiek form upodmiotowienia Rosjan (TZ, 288-292).

Czy dokonana przez Szafariewicza ocena związanych z kwestią środowiska 
żydowskiego w ZSRR wydarzeń dramatycznego okresu od końca lat trzydziestych 
do śmierci Stalina nosi znamiona obiektywizmu? Wymowa dokumentów ani 
jednoznacznie nie przeczy tej tezie, ani też jej nie potwierdza. Stosunek władz 
do sprawy Michoelsa dobrze obrazuje ich punkt widzenia na proponowaną 
przezeń linię artystyczną i ideową. Antyfaszystowski Komitet Żydowski powstał 
pod koniec 1942 roku, tymczasem nagonka na Michoelsa rozpoczęła się przynaj-
mniej rok wcześniej, o czym świadczy list Abrama Naumowicza Bieliłowskiego, 
ówczesnego dyrektora Państwowego Teatru Żydowskiego, do Andrieja Żdanowa. 
Bieliłowskij donosi w nim już 14 marca 1941 roku o zbyt nacjonalistycznym 
charakterze programu artystycznego teatru i konieczności wprowadzenia zmian 
celem asymilacji środowiska żydowskiego:

Socjalistyczna asymilacja rodzi (…) w głowach Żydów nie reakcję, lecz świadomość 
socjalistyczną.

Całkowicie inne wyobrażenie o losach narodu istnieje wśród pewnej części pracow-
ników kultury żydowskiej. Tylko w głowach tej kategorii ludzi proces asymilacji budzi 
reakcję i restauruje w ich świadomości teorię „witalności” żydowskiej narodowości.

S.M. Michoels, dla przykładu, uważa, że „w nowych warunkach naszej socjalistycz-
nej rzeczywistości naród żydowski doszedł do nowej młodości, zaczynając od nowa 
pisać swą historię („Wieczerniaja Moskwa”, 16 grudnia 1939).

Tezę tow. Stalina o wieczności i niezbywalności ludu Michoels interpretuje jako 
witalność nacji żydowskiej127.

Zacytowany donos dość jednoznacznie wskazuje, że postawa kierownika 
artystycznego GOSET-u była w zasadzie od początku nie do przyjęcia dla władz, 
a ich polityka wobec wszelkich nacji, także żydowskiej, traktowała przejawy życia 

127  Белиловский Абрам Наумович, Директор ГОСЕТа – А.А. Жданову о проявлениях 
национализма в творчестве С.М. Михоэлса и других деятелей еврейской культуры, 14 
III 1941, РГАСПИ, Ф. 17, Оп. 125, Д. 75, Л. 19-26 (oryginał) (tłum. Joachim Diec, podkreślenia 
oryginalne).
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narodowego (zgodnie zresztą z założeniami leninizmu) jako taktyczne ustępstwo 
na drodze ku zhomogenizowanej społeczności komunistycznej. 

Ciekawy wydźwięk ma inny dokument, wychodzący z Wydziału Propagandy 
i Agitacji KC WKP(b) do Sekretariatu KC WKP(b), o kadrach Instytutu Gospodarki 
Światowej i Polityki Światowej Akademii Nauk ZSRR. Autorzy raportu wskazują 
już w maju 1941 roku na następujące mankamenty w składzie osobowym jed-
nostki badawczej:

Szczególnie niefortunnie przedstawia się sprawa z kadrami zarządzającymi Instytutu. 
Spośród 15 zarządzających pracowników (dyrekcja, zarządzający sektorami) 8 ludzi 
posiada pochodzenie społeczne kupieckie, 4 to byli członkowie innych partii, dwoje – 
byli trockiści, jeden został wykluczony z partii, czworo posiada bliskich krewnych za 
granicą. Pośród kierownictwa jest tylko dwóch Rosjan128.

Ton dokumentu dość jednoznacznie wskazuje, po pierwsze, na obawę przed 
żydowskim charakterem kierownictwa, po drugie zaś, na fakt, że wbrew prze-
konaniom Szafariewicza władzom trudno było zaakceptować minimalizację roli 
Rosjan etnicznych w kadrach.

Mimo to matematyk sugeruje, że nagonka na Żydów w późnej fazie okre-
su stalinowskiego, w tym słynna sprawa lekarzy kremlowskich, odbywała się 
w atmosferze odmiennej od innych czystek. Usuwanym ze stanowisk Żydom 
oferowano stanowiska w innych, odległych miastach, zezwalano na negocjacje, 
które ograniczały odległość zesłanych od Moskwy, a na zebraniach partyjnych 
tłumaczono się z nadmiaru wnikliwości (TZ, 294 nn.). Jedno wszakże nie ulegało 
wątpliwości: więź, która przez trzy dekady wydawała się oczywista i stanowiła 
wzajemną gwarancję realizacji celów, zaczęła słabnąć. Obie siły stopniowo wy-
odrębniły się i występowały coraz bardziej oddzielnie, co nie oznaczało jednak 
wrogości. Wszak 90% agentów, którzy przyczynili się do przekazania ZSRR 
tajemnicy produkcji broni jądrowej, stanowili Żydzi (TZ, 298).

Szafariewicz rozprawia się także z pewną legendą, wedle której późniejsi 
następcy Stalina w końcowej fazie jego rządów sprzeciwili się planom maso-
wej deportacji Żydów do wschodniej Syberii. Zdaniem autora Rusofobii była to 
wersja dla światowego środowiska żydowskiego, służąca generalnie przekona-
niu go o przychylnej doń postawie nowych przywódców i usprawiedliwiająca 
rozprawę z Berią, który był w połowie Żydem i cieszył się poparciem ziomków 

128  Управление Пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) в Секретариат ЦК ВКП(б) о кадрах 
Института Мирового Хозяйства и Мировой Политики АН СССР, Секретрю ЦК ВКП(б), 
тов. А.А. Жданову, О работе Института Мирового Хозяйства и Мировой Политики 
Академии Наук СССР, 11 V 1941, РГАСПИ, Ф. 17, Оп. 117, Д. 279, Л. 95-102 (oryginał) (tłum. 
Joachim Diec).
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w partiach państw zwasalizowanych129 (w Polsce do jego popleczników należeć 
mieli Bolesław Bierut i Jakub Berman). Ogólnie rzecz biorąc, istniało wśród 
nowego kierownictwa przekonanie, że zrywanie więzi ze światem żydowskim, 
który udzielał poparcia władzom komunistycznym w znacznej części globu, jest 
wysoce niewskazane (TZ, 302). Także późniejsza polityka państwa radzieckiego, 
między innymi wobec powstania i polityki Izraela, daje, zdaniem Szafariewicza, 
wiele do myślenia. Pomimo możliwości aktywnego uczestnictwa w wyścigu 
zbrojeń na Bliskim Wschodzie Związek Radziecki nie wykazywał konsekwencji 
w tym kierunku, co pozwoliło na pokonanie krajów arabskich i wzmocnienie 
państwa żydowskiego (TZ, 305).

Reasumując dokonany przez Szafariewicza przegląd wynikający ze studiów 
nad materiałem źródłowym w postaci żydowskiej historii idei i literatury przed-
miotu, stwierdzić można jedynie skonstatowanie pewnego wzoru aksjologiczne-
go, archetypu rozumienia własnej nacji i otaczającego świata. Opiera się on na 
stosunkowo niewielu filarach, takich jak:
a) przekonanie o danym z góry wybraństwie (w pierwotnej postaci wynikającym 

z przesłania Tory: powołania Abrahama i Mojżesza),
b) poczucie wyjątkowości i wyższości wobec innych narodów świata,
c) mesjanizm stanowiący pierwotnie fundamentalną treść przekazu prorockiego,
d) nadzwyczajna solidarność oparta na nakazie Prawa i doświadczeniu 

historycznym.
Filary te, pomimo że wynikały pierwotnie z przekazu religijnego, w dalszej 

perspektywie przybierały postacie świeckie, a nawet ateistyczne. Tym tłumaczyć 
można aktywny i liczny udział Żydów w ruchach rewolucyjnych i w światowym 
komunizmie marksistowskim, który okazał się zabójczy także dla tradycyjnej 
religijności Żydów.

Rozważania te, pomimo solidnego podbudowania historycznym materiałem 
ilustracyjnym i znacznego stopnia koherencji wywodu matematyka, nie stano-
wią jednak najciekawszej strony rozważań Szafariewicza o kwestii żydowskiej. 
Proponuje on bowiem jeszcze inny, zdecydowanie autorski model interpreta-
cyjny, wynikający w pewnej mierze z rosyjskiego przywiązania do organicyzmu, 
a w jeszcze większej z osobistego zamiłowania do systemowości.

Autor Rusofobii proponuje zastosowanie do opisu światowego żydostwa jako 
fenomenu społecznego i politycznego analogii ula. Owa podstawowa organizacja 
życia pszczół charakteryzuje się wyjątkowością w świecie biologicznym. Pomi-
mo że pszczoły to zwierzęta zmiennocieplne, fragment ula, w którym lęgnie się 
potomstwo, zachowuje stałą temperaturę około 34 stopni Celsjusza. Pszczoły 
stale wymieniają się pokarmem, ul to środowisko wymiany substancji. Ruch 
skrzydełek powoduje powstawanie w ulu warunków analogicznych do powiewu. 

129  Por. Reed Douglas, The Controversy of Zion, Dolphin Press (Pty) Ltd., Durban 1978, s. 284, 
dostępna także on-line: http://vho.org/aaargh/fran/livres/reeedcontrov.pdf (31.10.2012).
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Ul „rozmnaża się” na zasadzie płciowej: trutnie i królowe pod względem składu 
chromosomów pozostają odpowiednikami komórek rozrodczych męskich i żeń-
skich. Sprawia to, że ul rozpatrywać można jako superorganizm (сверхорганизм), 
którego komórkami są poszczególne pszczoły. Taką formę organizacji spotykamy 
tylko u organizmów pozostających na niższym stopniu rozwoju, bardziej za-
awansowane formy ewolucyjne charakteryzują się rozwojem różnych aspektów 
indywidualności (TZ, 411-412).

Zdaniem Szafariewicza taki właśnie superorganizm powstał w wyniku trwa-
jącego dwa tysiące lat rozwoju świata żydowskiego, którego czynnikami były: 
religijna koncepcja narodu wybranego, ideologia klasycznego judaizmu wraz z or-
ganizacją gminną w postaci kahałów, wreszcie – różnorodne związki żydowskie 
o charakterze zamkniętym (TZ, 412). Analiza dziejów wskazuje na podobne do 
superorganizmów zjawiska, z których szczególnie wyrazisty przykład stanowi 
partia bolszewicka. Złożył o niej świadectwo jeden z czołowych działaczy bolsze-
wickich Gieorgij Leonidowicz Piatakow w jednym ze swoich tekstów, który stał się 
przedmiotem dyskusji w środowisku emigranckim130. Świadectwa bolszewików 
pokazywały partię jako swoisty zakon, w którym jednostka odrzucała swą indy-
widualność, aby w sposób doskonalszy móc się związać z partią. W świadectwie 
Piatakowa spotykamy nawet wymóg, aby członek partii przyjął jej punkt widze-
nia, jeśli ta kazałaby traktować jako czarne to, co jemu samemu wydawać by się 
mogło białym131. Owo heroiczne podporządkowanie wszystkich sił i myśli swej 
ideowej wspólnocie ma chwalebne uzasadnienie w postaci szczęścia wynikają-
cego z członkostwa w partii, która to, co niemożliwe, czyni możliwym (TZ, 412).

Mentalność tego typu, w podsumowaniu Szafariewicza, wynikała z charakteru 
kahałów, które stanowiły przykład jednej z najbardziej totalitarnych i zamkniętych 
form organizacji społecznej, a tym samym nieoceniony wzór dla totalitaryzmu 
XX wieku. To właśnie dzięki temu dziedzictwu tak efektywne było uczestnictwo 
Żydów w organizacji nowego superorganizmu od 1917 roku. Matematyk dochodzi 
ostatecznie do zaskakującej tezy: twierdzi, że upadek komunizmu w ZSRR wypły-
wał z faktu znacznego zmniejszenia się udziału Żydów w kierownictwie totalitar-

130  Por. Валентинов Hиколай Владиславович, Пятаков и большевизм, „Новый Журнал” 
1958, No 52, s. 148.
131  Jest to notabene analogon wymogu stawianego jezuitom przez 13 Regułę spośród 18 
Reguł o trzymaniu z Kościołem, stanowiącą, że: „By we wszystkim utrafić w sedno, powin-
niśmy być zawsze gotowi wierzyć, iż białe, które widzę, jest czarne, jeżeli się tak wypowie 
Kościół hierarchiczny, w przekonaniu, że między Chrystusem, naszym Panem i Oblubieńcem, 
a Kościołem, Jego Oblubienicą, działa ten sam Duch, który nami kieruje i rządzi ku zbawieniu 
innych dusz. Świętą Matką naszą, Kościołem, rządzi bowiem i kieruje ten sam Duch i Pan nasz, 
który nam dał dziesięć przykazań” (św. Ignacy Loyola , 18 Reguł o trzymaniu z Kościołem, 
[on-line:] http://gdynia.piusx.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=30
4%3Aosiemnacie-regu-w-ignacego-loyoli-qo-trzymaniu-z-kocioemq&catid=13%3Ateksty-
-duchowe&Itemid=12&lang=pl (29.07.2012).
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nego państwa. Nie oznaczało to jednak końca ich wpływów w Rosji, zmieniła się 
tylko forma tego oddziaływania. Z chwilą dezintegracji komunistycznej władzy 
kraj podporządkowano nowemu systemowi, „kapitalistyczno-spekulatywnemu”, 
w którym udział Żydów okazał się w takim samym stopniu dominujący (TZ, 413).

Wywód ten trudno uznać za całkowicie koherentny, jego wnioski budzą po-
ważne wątpliwości w świetle zarówno powszechnie znanych wydarzeń i procesów 
historycznych, jak i przeglądu form socjalizmu, który Szafariewicz przedstawił 
w swej wcześniejszej rozprawie. Nie odnosi się na przykład do faktu, że po upadku 
ZSRR największe społeczności znajdujące się pod rządami typu socjalistycznego 
pozostały w Azji Wschodniej (Chiny i Korea Północna) oraz w Ameryce Łacińskiej 
(Kuba, Wenezuela), gdzie wpływ Żydów wydaje się nader wątpliwy. Pierwszą 
zwycięską rewolucją socjalistyczną, o bardzo antychrześcijańskim, jak miało się 
okazać, obliczu, była rewolucja meksykańska, w której udział żydowski można 
również uznać za śladowy. Jeszcze trudniej doszukiwać się takich inspiracji 
w redukcjach paragwajskich, szczegółowo opisanych w książce o socjalizmie.

Ogólnie rzecz biorąc, Szafariewiczowski model eksplanacyjny istoty oddzia-
ływania środowiska żydowskiego na resztę świata wydaje się opierać na dwóch 
niewypowiedzianych otwarcie założeniach, dość jasno jednak wynikających 
z treści różnych tekstów matematyka, a szczególnie z końcowych rozdziałów 
książki Zagadka trzech tysięcy lat:
1. Wpływ żydowski polega na racjonalizacji świata zewnętrznego. Zasada tej 

racjonalizacji ulega zmianom, nie zmienia się tylko jej idea – rozumnego, 
ujednoliconego i genialnego urządzenia całego universum pod wodzą grupy 
wybranych.

2. Ponieważ światowa społeczność żydowska stanowi organizm, działania jej 
poszczególnych części lub jednostek nie muszą mieć i najprawdopodobniej nie 
mają charakteru spisku światowego, kierowanego z jednego ośrodka. Żydzi 
działają na niwie politycznej i ideologicznej, nie potrafiąc się oprzeć naturze 
superorganizmu: mentalności wybraństwa i społecznej dyscypliny, koherencji.
Analiza istoty i ewolucji fenomenu żydowskiego oraz konstatacja współczesne-

go stanu tego środowiska w Rosji pozwoliły autorowi Rusofobii na sformułowanie 
szeregu fundamentalnych wniosków na temat możliwości sensownego ułożenia 
stosunków wzajemnych. Generalnie można je skwitować pesymistyczną uwagą, 
że chociaż problem realnie istnieje, obiektywnie brak jego rozwiązania, tak jak 
niemożliwe jest poradzenie sobie z kwadraturą koła czy z procesem starzenia. 
Niemniej, Szafariewicz zastrzega, że bez dalekosiężnych skutków negatywnych 
kwestii tej nie da się zignorować. Konieczne jest zatem nauczenie się życia z prob-
lemem. Diaspora żydowska to zjawisko niezbywalne. W praktyce trudno sobie 
bowiem wyobrazić, by jakiekolwiek państwo mogło wchłonąć tak wielką liczbę 
osób; dotyczy to także państwa izraelskiego (TZ, 429-430).

Z powyższą trudnością zmierzyć się musi także Rosja, która w tym wymia-
rze znajduje się w stanie permanentnego kryzysu. Jego istotą, zdaniem autora 
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Rusofobii, jest fakt, że władza we współczesnej Rosji, podobnie jak w dekadach 
komunistycznych, nie może być uważana za rosyjską. Powoduje to wśród Rosjan 
poczucie utraty więzi między ich osobistymi losami a losami kraju. Dlatego też 
Szafariewicz formułuje sześć tez dotyczących sytuacji współżycia Rosjan z mniej-
szością żydowską oraz innymi mniejszościami:
1. Rosjanie żyją pod jednym dachem ze szczególnie żywotną, „pasjonarną” 

(termin Lwa Nikołajewicza Gumilowa) wspólnotą historyczną.
2. Współżycie to stanowi los Rosjan na współczesnym etapie historii.
3. Konieczne jest współżycie, nie będzie ono jednak łatwe. Trudność ta uwa-

runkowana jest nienawiścią Żydów do Rosjan, wyrastającą z poczucia braku 
równouprawnienia (Szafariewicz przypomina jednak, że w Niemczech, gdzie 
nie można było mówić o prawnej nierówności ludności żydowskiej, właśnie 
z niej głównie rekrutowały się kadry rewolucji listopadowej).

4. Warunkiem koniecznym uczynienia Rosji krajem zdolnym do normalnego 
funkcjonowania jest rosyjski charakter władzy na wszystkich poziomach 
i we wszystkich dziedzinach. Nie ma już powodu, aby traktować mniejszość 
żydowską w sposób wyjątkowy – potencjał ideowy ofiary Holokaustu moż-
na uznać za wyczerpany, szczególnie jeśli uwzględni się ofiary ponoszone 
przez inne nacje. Matematyk, powołując się na Shahaka, przypisuje Żydom 
skłonność do paranoi, wynajdywania pozornych zagrożeń przy ignorowaniu 
prawdziwych niebezpieczeństw. Etos ofiary jest zresztą o tyle niestosowny, że 
państwo żydowskie na skutek odwołania się do tradycji klasycznego judaizmu 
i jego spadkobierców, tj. judaizmu ortodoksyjnego i syjonizmu, stało się de 
facto totalitarne, zamknęło drogę do społeczeństwa otwartego.

5. Naród rosyjski daleki jest od pełni sił, jednak otrzymał rzadką szansę, aby 
dokonać samookreślenia. Problem w tym, by nie tylko odciął się fizycznie 
czy gospodarczo od światowej finansjery, ale by wyzwolił się z tyranii we-
wnętrznej autocenzury.

6. Świat współczesny znajduje się pod silnym naciskiem zmierzającym do ogra-
niczenia swobody myśli. Lęk przed oskarżeniem o antysemityzm paraliżuje 
możliwości dyskursu o działaniu współczesnego ładu międzynarodowego. 
Konieczne jest zatem, by Rosjanie stanęli w prawdzie i wypracowali własną 
diagnozę realnego przechwycenia wpływu przez środowisko żydowskie oraz 
postarali się o znalezienie sposobów na uniknięcie podobnych problemów 
w przyszłości.

7. Antidotum to można wyrazić poprzez warunki konieczne i wystarczające. 
Fundamentalny warunek konieczny został już nakreślony w punkcie 4., jednak 
rosyjski rodowód władzy nie daje jeszcze gwarancji reprezentowania intere-
sów narodu w sensie materialnym. Warunkiem koniecznym odrodzenia Rosji 
wydawało się obalenie jedynego zła – komunizmu, jednak po jego upadku 
życie stało się dla większości społeczeństwa jeszcze trudniejsze, łatwo za-
tem zauważyć, że wciąż pozostaje wiele do zrobienia w zakresie spełnienia 
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warunków wystarczających. Naiwnością było uważać, że główna, a może 
i jedyna przyczyna rosyjskich katastrof tkwi w nieproporcjonalnie wielkim 
wpływie Żydów (TZ, 432-441).

8. Wydaje się zatem, że koniecznym warunkiem wyjścia z impasu jest wypraco-
wanie takiego modelu stosunków rosyjsko-żydowskich, który odpowiadałby 
rosyjskim interesom narodowym, i jasne określenie istoty problemu. Tę zaś 
streścić można w stwierdzeniu, że nie sama obecność wpływu żydowskiego 
determinowała bieg rosyjskiej historii, lecz fakt, że naturalnym tendencjom tej 
ostatniej nadawała radykalną, katastrofalną postać. Szafariewicz dopuszcza 
możliwość użycia metody hipotezy historii alternatywnej. W ogólnych zary-
sach polega ona na założeniu, że lobby żydowskie w żaden sposób nie wpływa 
na dwudziestowieczną Rosję. Najbardziej prawdopodobną opcją jest w tym 
wypadku wystąpienie kryzysu państwa, który był naturalnym wynikiem bie-
gu jego dziejów. Nie mielibyśmy jednak do czynienia z finansową bazą prasy 
opozycyjnej i większości partii. Nie byłoby także Bundu, Organizacji Bojowej 
eserów i wielu przywódców rewolucyjnych. Na czele socjaldemokracji stanąłby 
Plechanow, który nie byłby w stanie stworzyć fenomenu bolszewickiego. Nie 
doszłoby do zabicia Stołypina. Krótko rzecz ujmując, historia potoczyłaby się 
inaczej, znacznie mniej dramatycznie. Podobną procedurę zastosować można 
w odniesieniu do wydarzeń lat dziewięćdziesiątych. O ile prezydenci nadal 
pozostawaliby pod różnymi wpływami, siły oddolne w biznesie, polityce 
i kulturze prawdopodobnie nie pozwoliłyby na rozprzestrzenienie się kata-
strofy, naród znalazłby energię i metody działania, by poprowadzić państwo 
w kierunku dla siebie pożądanym. 

9. Ponieważ nie da się ukryć faktu, że w przypadku wpływu żydowskiego mamy 
do czynienia z zagadką jego mechanizmu, można przyjąć kilka dróg jej rozwi-
kłania. Empirycznie, jak stwierdza autor Rusofobii, można mówić już o mało 
racjonalnych podejściach w stylu udawania, że problem nie istnieje, co spo-
wodowało jego hibernację w dekadach komunistycznych. Inną drogą jest 
próba znalezienia rozwiązania, jednak kończyła się ona nieraz wysuwaniem 
karkołomnych tez w rodzaju funkcjonowania światowego spisku żydow-
skiego. Wydaje się niemniej, że wszelkie tego typu tezy charakteryzują się 
niedowodliwością. Dlatego też najbardziej racjonalne wydaje się podejście 
trzecie, zakładające nieuniknioną niepełność informacji. Nie jest to jednak 
metodologiczna kapitulacja, ale wskazanie, że nie należy pretendować do 
roli mędrca, potrafiącego udzielić ostatecznej odpowiedzi, lecz raczej uczyć 
się na faktach, które można we właściwy sposób uszeregować, i tym samym 
wskazać na prawidłowości działania mechanizmu (TZ, 432-441).
Nużące zapewne dla wielu studium rozważań Szafariewicza o fenomenie 

żydowskim warte jest, jak się wydaje, uwagi przede wszystkim ze względu na 
ową ostateczną konkluzję. Najbardziej interesujące teksty matematyka na temat 
problemu żydowskiego ukazały się pod koniec pierwszej dekady XXI wieku. 
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Problem żydowski wraz z Szafariewiczem na gorąco podejmowali również inni 
rosyjscy kreatorzy nacjonalistycznej myśli politycznej. Niektórzy sami stali się 
obiektem cytowań autora Rusofobii, inni z kolei publikowali swe teksty po uka-
zaniu się omawianego dzieła. 

Do pierwszych należy przede wszystkim klasyk nacjonalizmu rosyjskiego 
początku trzeciego tysiąclecia, Aleksandr Nikitycz Sewastjanow. Jest on, podobnie 
jak Szafariewicz, zwolennikiem tezy o istnieniu dwu genetycznie odmiennych 
elit, dwu inteligencji we współczesnej Rosji. Elita etnicznie rosyjska i etnicznie 
żydowska nie mogą być wartościowane, należy jedynie zadowolić się konstatacją 
o zasadniczej odmienności postrzegania przez nie Rosji i rosyjskiej nacji. Wyni-
ka to z innych założeń aksjologicznych i moralnych, innej skali priorytetów czy 
modeli zachowania. Zdaniem Sewastjanowa inteligencja stricte rosyjska, która 
w naturalny sposób dążyła do „demokracji burżuazyjnej”, nie odpowiada ani 
za przewrót październikowy, ani za antynarodowy reżim spekulantów, którego 
symbolem stał się prezydent Borys Jelcyn.

Trudno dziwić się Leninowi, który, zdaniem Sewastjanowa, nie mógł legity-
mować się rosyjskim pochodzeniem, że nienawidził inteligencji. Zdawał sobie 
przecież sprawę z odmienności jej dążeń. Ponieważ jednak bez inteligencji budo-
wa państwa nowego stylu nie była możliwa, a stara inteligencja rosyjska ginęła 
w oddziałach białej armii i wyemigrowała na Zachód, posłużono się elitą pocho-
dzenia żydowskiego. Analogicznie, w dekadzie lat dziewięćdziesiątych doszło 
do dominacji inteligencji obcej i rozgrabienia rosyjskiego majątku, przemiany 
podporządkowane zostały bowiem mechanizmom, które miały pewien sens, 
ale odbiegały zasadniczo od rosyjskich interesów132. Pogląd ten bliski jest wielu 
środowiskom politycznym w Rosji, nie tylko nacjonalistycznym. W odniesieniu 
do wywodu Szafariewicza doskonale współgra z jego podkreśleniem dwojakiego 
charakteru elit intelektualnych w Rosji. 

Środowisko rosyjskich nacjonalistów początku XXI stulecia w Rosji charak-
teryzuje jednak także znacznie radykalniejsze, a tym samym nieco odleglejsze 
od różnicujących wywodów Szafariewicza i Sewastjanowa podejście do kwestii 
wpływu żydowskiego. Przewodniczący Związku Narodu Rosyjskiego (Союз 
Русского Народа) Borys Mironow podkreśla na przykład, że im większy zakres 
życia społeczno-gospodarczego w Rosji zagarniany jest przez Żydów, tym bardziej 
skarżą się oni na swój los w kraju, w którym jeszcze przed stu laty istniała strefa 
osiedlenia i który dokonał ogromnego skoku w dziedzinie otwarcia na środowisko 
żydowskie. Cechą charakterystyczną żydowskiej metodologii (nie tylko w Rosji) 
jest zatem wykorzystanie do granic możliwości mitu ofiary w celu osiągnięcia 
korzyści nieproporcjonalnych do tych, na które liczyć mogą inne społeczności133. 

132  Севастьянов Александр Никитич, Чего от нас хотят евреи, „Русская Правда”, 
Москва 2008, s. 7 nn.
133  Миронов Борис Сегеевич, Битва с игом иудейским, Алгоритм, Москва 2012, s. 198, 
202 nn.
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Skrajnym spojrzeniem na destrukcyjną rolę Żydów w historii Rosji i jej współ-
czesnych zmagań jest retoryka ugrupowań rasistowskich, takich jak między 
innymi Narodowa Partia Ludowa (Народная Национальная Партия), które 
sugerują systematyczne ludobójstwo etnicznych, aryjskich Rosjan przez nacje 
azjatyckie, w tym przez Żydów. Jak sugeruje ideolog tej partii Aleksiej Szyropa-
jew w skandalizującej rozprawie Więzienie narodu (Тюрьма народа), żydowskie 
korzenie mają: chrześcijaństwo, religia upokorzenia nacji, komunizm, który do-
konał ludobójstwa milionów synów i córek narodu rosyjskiego, i współczesna 
władza, która skazała Rosjan na powolne wymieranie134. Spojrzenie to, rzecz 
jasna, nie ma już nic wspólnego z konserwatywnym nacjonalizmem i zbliża się 
niebezpiecznie do Rassentheorie.

Niektóre wszakże środowiska konserwatywno-narodowe podeszły do kwestii 
relacji żydowsko-rosyjskich jeszcze inaczej, można powiedzieć, że znając Szafarie-
wicza i Sołżenicyna, spojrzały w odwrotnym kierunku – szacunku dla izraelskiej 
determinacji i tradycji przy uznaniu trudnej do przezwyciężenia odmienności. 
Przykładem takiego spojrzenia są rozważania Lwa Anninskiego, który wywodzi 
wielką kulturę żydowską z doświadczeń historycznych i przedstawia odradzanie 
się rosyjskiej tożsamości jako analogon procesu tworzenia państwa izraelskiego 
po trudnym doświadczeniu dziejowym. Obie społeczności patrzą już na siebie 
niejako z dwu przeciwległych brzegów, do których przybyły po doświadczeniu 
wspólnego przepływania przez dzieje135.

Z kolei w środowisku rosyjskich intelektualistów o orientacji nacjonalistyczno-
-imperialnej powstają jeszcze inne spojrzenia na relacje rosyjsko-żydowskie. Na 
przykład apologeta neosowietyzmu Siergiej Kara-Murza twierdzi, że żydowskość 
stanowi jedną z niezbywalnych podstaw Rosji. Nie da się oderwać fenomenu ży-
dowskiego od społecznych doświadczeń Rosjan, obie bowiem nacje splecione są 
w jedną paradoksalną całość. Jest to dialektyka miłości do Rosji, a jednocześnie 
niemożliwości jej zrozumienia. Dyskurs o rosyjskim antysemityzmie dokonuje 
zatem istotowej falsyfikacji rzeczywistych stosunków pomiędzy interesującymi 
nas środowiskami136. Interpretacja tego typu wychodzi od diametralnie odmien-
nych założeń niż konserwatywny nacjonalizm etniczny, prezentowany przez 
Szafariewicza.

Nie da się w sposób łatwy rozstrzygnąć, czy dokonana przez matematyka 
analiza problemu żydowskiego odegrała zasadniczą rolę w kształtowaniu rosyj-
skiego spojrzenia na to zagadnienie, czy raczej stanowiła tylko jeden z głosów 
w rosyjskim dyskursie nacjonalistycznym. Nie bez racji stwierdza Krista Berglund, 
że za różniącymi się od siebie ujęciami kwestii żydowskiej u Szafariewicza i Soł-
żenicyna kryją się w gruncie rzeczy te same fundamentalne pytania. Zdaniem 

134  Широпаев Алексей, Тюрьма народа. Русский взгляд на Россию, ФЭРИ-В, Москва 2001.
135  Аннинский Лев, Русские плюс…, Алгоритм, Москва 2001, s. 186 nn.
136  Кара-Мурза Сергей Георгиевич, Евреи и социализм, Алгоритм, Москва 2009, s. 9, 46.
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badaczki zasadniczym celem wysiłków obu tuzów prawej strony rosyjskiej 
myśli politycznej jest, po pierwsze, stworzenie rzetelnego przeglądu stosunków 
rosyjsko-żydowskich minionego stulecia, po drugie zaś, położenie podwalin pod 
zdrową i pozbawioną wzajemnych oskarżeń przyszłość. Autor Rusofobii jednak 
postawił przed sobą szczególne zadanie: było nim uwolnienie dyskursu z więzów 
tematu zakazanego, z odium tabu, co nie mogło znaleźć uznania w oczach działa-
czy współczesnego środowiska żydowskiego137. Berglund przypomina także, że 
pewną zachętą dla matematyka mogła być ostrożna wobec żydowskiego braku 
samokrytyki i stosowania podwójnych standardów postawa Israela Shahaka, pod 
którego wpływem bez wątpienia się znajdował138.

Powyższy fakt prowadzi do istotnej z punktu widzenia interesującego nas 
tematu obserwacji – Szafariewicz, znajdując się pod wpływem lewicującego 
autora żydowskiego, sam będąc konserwatywnym nacjonalistą, starł się z kon-
serwatywnym nacjonalizmem żydowskich jastrzębi. Nacjonalizm z natury rze-
czy, a jego konserwatywna forma nie stanowi tu wyjątku, okazał się doktryną 
konfrontacyjną wobec analogicznych doktryn powstałych w innych środowi-
skach. W przypadkach badanych przez autora Rusofobii chodzi o konfrontację 
z szowinizmem zachodnich Europejczyków, ale przede wszystkim z wyrosłym 
na religijnych podstawach przekonaniem o żydowskim wybraństwie, wyjąt-
kowości, a tym samym o uświęceniu środków zmierzających do materializacji 
tego wybraństwa. Innymi słowy, Szafariewicz musi odnosić się z dezaprobatą 
do żydowskiego mesjanizmu, skoro żydowska rusofobia pragnie storpedować 
jakiekolwiek formy mesjanizmu rosyjskiego. 

Specyficzny i skandalizujący wykład doktryny Szafariewicza na temat świa-
towego żydostwa nie jest jednak oryginalny ze względu na zebrany materiał 
merytoryczny (który rosyjski matematyk w dużej mierze zawdzięcza Shahakowi) 
ani nawet z powodu otwarcie demaskatorskiego podejścia do manipulacyjnej 
histerii wokół antysemityzmu. Najcenniejszy i najbardziej interesujący wkład 
Szafariewicza nie polega także na szczegółowym opisie wpływu żydowskiego 
na życie polityczne i społeczne Rosji ani na analizie udziału Żydów w ruchu rewo-
lucyjnym. Owym bezcennym ziarnem tej koncepcji jest zauważenie automatyzmu 
działania środowiska, który ponieważ pozostaje niezaprzeczalnym faktem, prze-
czy jednocześnie koncepcji spisku światowego. Oznaczałoby to swoisty wariant 
podejścia konserwatywnego. Konserwatywny nacjonalista z metodologicznego 
punktu widzenia staje się odkrywcą automatyczności zachowań politycznych 
narodu w niekoniecznie jednolitym znaczeniu tego terminu. W przypadku Żydów 
nie mamy bowiem do czynienia ani z nacjonalizmem stricte plemiennym, ani 
z jednoznacznie religijnym. To pewien fenomen niekontrolowanej solidarności, 

137  Berglund Krista, op. cit., s. 351 nn.
138  Chodzi głównie o dzieło: Shahak Israel, Jewish History, Jewish Religion. The Weight of 
Three Thousand Years, Pluto Press, London–Boulder–Colorado 1994.
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na podobieństwo niekontrolowanego fenomenu solidarności prawicy czy wza-
jemnego wspierania się ideologów lewej strony.

Pomimo jednak ogromnego znaczenia analizy problematyki żydowskiej 
w dziełach Szafariewicza nie wydaje się, że to ona stanowi kwintesencję jego 
przepisu na ratowanie Rosji. Żydzi są bowiem tylko pewnym bardzo istotnym 
elementem światowej dynamiki ideologicznej i politycznej, ale o losach Rosji 
i reszty świata decydują tendencje o jeszcze innych korzeniach, niemających nic 
wspólnego z mesjanizmem czy z nacjonalizmem w tradycyjnym jego rozumieniu. 
Pojawiły się w dziejach tego kraju znacznie wcześniej niż kwestia żydowska i za-
chowując swą aktualność w sytuacji, gdy wpływy żydowskie straciły dawną moc, 
a w dodatku zmieniły geograficzne priorytety, stają się śmiertelnym zagrożeniem.

3.6. Przekleństwo Zachodu i agrarna utopia 

O istocie tego prastarego w historii Rosji przekleństwa świadczyć może sam 
tytuł wydanego w 2005 roku zbioru znanych już czytelnikom tekstów matematy-
ka wraz z esejami dotąd niepublikowanymi – Po co Rosji Zachód? (Зачем России 
запад?)139. Rozważania Szafariewicza na temat cywilizacji zachodniej stanowią 
kolejną odsłonę zmagań rosyjskiego środowiska nacjonalistycznego z problemem 
własnej tożsamości, co związane jest z określeniem wroga lub przynajmniej 
„dopełnienia”, czyli tej części świata, którą się nie jest lub nie chce się być. W tym 
sensie autor Rusofobii całkowicie jawnie staje się kontynuatorem m.in. Nikołaja 
Danilewskiego, deklarującego inherentną niezgodność germano-romańskiego 
typu kulturowo-historycznego z etnicznym i historycznym fenomenem Słowiań-
szczyzny. Szafariewicz podejmuje problem Zachodu w wielu tekstach, najbardziej 
fundamentalne z nich to: Przyszłość Rosji (Будущее России)140, Czy „pierestrojka” 
była akcją CIA (Была ли „перестройка” акцией ЦРУ?)141 czy esej Nacja i kultura 
wystandaryzowana (Нация и стандаризовання культура)142.

Temat ten nie stanowiłby, co zrozumiałe, tak istotnego punktu doktryny 
Szafariewicza, gdyby nie to, że zdaniem matematyka Rosja podporządkowana 

139  Шафаревич Игорь Ростиславович, Зачем России запад?, Эксмо, Алгоритм, Москва 
2005.
140  Idem, Будущее России, [on-line:] http://moreandr.narod.ru/shaf_budush_Ros.doc 
(7.09.2012).
141  Idem, Была-ли „перестройка” акцией ЦРУ?, [w:] Шафаревич Игорь Ростиславович, 
Русский народ в битве цивилизаций, s. 205-241 (pierwotnie opublikowany w: „Наш 
современник” 1995, No 7).
142  Idem, Нация и стандартизированная культура, [on-line:] http://lib.rus.ec/b/49520/
read (pierwotnie opublikowany w: „Литературная Россия” 1989, 31 III).
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została zachodniemu modelowi rozwoju już przed trzystu laty143. Charaktery-
styka cywilizacji zachodniej zawarta w pismach autora Rusofobii ma charakter 
wybitnie krytyczny, ale także dość jasno definiuje fenomen okcydentyzmu, nie 
ograniczając się do konstatacji obcości. W odróżnieniu zatem od swoich poprzed-
ników Szafariewicz nie wyprowadza cywilizacji zachodniej z rzymskości czy 
zachodniego chrześcijaństwa, przeciwstawionego jedynej wierze prawosławnej, 
lecz jej pojawienie się umiejscawia w epoce renesansu, gdy kończyła się wojna 
stuletnia i pojawiły się jaskółki reformacji, zapowiadającej wojny religijne. Jest 
to czas wielkiej determinacji w zdobywaniu nowych terytoriów, okres pierw-
szej ekspansji. Po drugie, jest to także epoka rewolucji kopernikańskiej – po 
przechwyceniu władzy nad nowymi terenami geograficznymi rozciągnięto ją 
także nad przyrodą. Po trzecie wreszcie, fenomen okcydentu określony zostaje 
przez zasady nowej ekonomii, wrażonej najlepiej przez doktrynę Adama Smitha. 
Gospodarka zostanie uwolniona od kontroli społecznej – od podporządkowania 
państwu, gildiom, cechom, Kościołowi, ostatecznie także sumieniu. Jej centrum 
stanie się giełda, a kategoryzacja ubóstwa jako kary za lenistwo lub przyczynek 
do rozwoju ekonomicznego z czasem zdezaktualizuje wszelką dobroczynność 
(ZRZ, 20-22).

Niełatwo pokusić się o wyjaśnienie niezwykłego sukcesu Zachodu. Szafariewicz 
tłumaczy jego mobilizację diagnozą Pico della Mirandoli, wedle którego nowy 
człowiek dostąpi władzy nad rzeczami i ludźmi i będzie mógł porozumiewać 
się ze wszystkimi poziomami wszechświata144. Generalnie imperatywem homo 
occidentalis stała się wola i władza nad przyrodą i człowiekiem. To doktryna 
eksperymentu Francisa Bacona, pragnącego wydrzeć przyrodzie jej tajemnice, 
za którą pójdą odkrycia Newtona i dorobek London Royal Society145 (ZRZ, 23). 

W sensie instynktów społecznych Zachód napędzany był tym samym co im-
perium rzymskie, które definiuje pod tym względem augustyńskie libido domi-
nandi. Cecha ta stała się warunkiem wystarczającym i pożywką dla rzymskiego 
pożądania zysku (корысть). Praktyka zdobywania godności nie zapuściłaby tam 
korzeni, gdyby nie umiłowanie godności, pragnienie dominowania (ZRZ, 57). 
Jest to także duch filozofii Schopenhauera i Nietzschego, a nieukrywanym przez 
Marksa modus vivendi była przecież walka (ZRZ, 23-24).

Szafariewiczowskie ujęcie okcydentyzmu koncentruje się zatem na nieogra-
niczonym aktywizmie, to etos pokonywania wszelkich barier, wieczny progres. 
Zachodniość jest dla autora Rusofobii nie dziedzictwem katolicyzmu czy epoki 
zamków i rycerzy, mistyków hiszpańskich czy monumentalnych syntez Victora 

143  Idem, Зачем России Запад?, s. 6. Dalsze odwołania do tego zbioru oznaczone są skrótem 
ZRZ wraz z podaniem numeru strony.
144  Szafariewicz nie opatruje tekstu przypisem; chodzi o dzieło Pico della Mirandoli Mowa 
o godności człowieka (De hominis dignitate).
145  Шафаревич  Игорь Ростиславович, Будущее России.
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Hugo. To redukcja europejskości do idei wyrwania się spod opieki boskiej, do 
paradygmatu oświeceniowego, narcystycznego racjonalizmu. Szafariewicz, po-
dobnie jak jego poprzednicy w szeregu krytyków zachodniego uniwersalizmu: 
Nikołaj Danilewski, Konstantin Leontjew, Oswald Spengler czy Arnold Toynbee, 
lubi wskazywać tylko na niektóre, często kontrowersyjne i patologiczne, cechy 
zachodniego dorobku intelektualnego i rozwiązań społeczno-gospodarczych 
jako na istotę tej mentalności.

Tak ukształtowane podejście do problemu roli Zachodu w dziejach świata 
i Rosji uwarunkowane jest w pismach Szafariewicza w dużej mierze poglądami 
Kseni Kasjanowej, która wyróżniła dwa fundamentalnie odmienne podejścia 
człowieka do świata. Jednym z nich jest walka z przyrodą, wola opanowania 
Kosmosu, wyobcowanie z kontekstu środowiskowego. Druga droga to wejście 
w świat, posłuszeństwo jego rytmowi, umiejętność słuchania jego głosu. Za-
chowania Zachodu stanowią przykład pierwszej z postaw, Rosjanie natomiast 
charakteryzowali się tradycyjnym zakorzenieniem w strukturze nie przez czło-
wieka uczynionego świata. Jest to rodzaj podniesionego do rangi metafizycznej 
ekologizmu146. 

Odnosi się wrażenie, że Szafariewicz przedstawia wnioski Kasjanowej w nieco 
uproszczonej postaci. W rzeczywistości bowiem badaczce chodzi o coś więcej niż 
tylko zakorzenienie w Kosmosie. Jej wywód zmierza generalnie ku reinterpretacji 
zasady indywiduacji osobowości, stanowiącej tak istotną podstawę zachodniej 
cywilizacji. Zdaniem Kasjanowej, indywiduacja ma sens tylko w korelacji z cało-
ścią otoczenia. Wyprowadzenie statusu osobowości poza granice tego otoczenia 
prowadzi do nadużyć i nieporozumień. Innymi słowy – nie ma indywidualności 
poza kontekstem środowiskowym, do którego ona należy. Zachodnie rozprze-
strzenianie jej na całą rzeczywistość doprowadziło do hiperbolizacji idei obrony 
przed „kulturową represyjnością”. Wynikiem tego procesu okazało się doświad-
czenie zagubienia147.

Spoglądając na tendencje rozwojowe międzynarodowej sceny na początku 
XXI wieku, Szafariewicz konstatuje, co prawda, spektakularny sukces Zachodu 
w postaci zwycięstwa w zimnej wojnie, uwieńczonego rozpadem ZSRR i Jugosławii, 
a także interwencjami w Iraku i Afganistanie, z drugiej jednak strony twierdzi, 
że prognoza rozwoju sytuacji może pójść w dwu równie usprawiedliwionych 
kierunkach. Pierwszy wariant interpretacyjny sprowadza się do stwierdzenia 
nieuchronności przejścia reszty świata ku cywilizacji industrialno-miejskiej. To 
wizja końca pewnego heterogenicznego paradygmatu społecznego, trwającego 
ponad dziesięć tysięcy lat. Wariant drugi ma wydźwięk znacznie mniej entuzja-
styczny wobec powszechnej westernizacji i nastania epoki „nowego człowieka”. 

146  Касьянова Ксения, op. cit., [on-line:] http://www.hrono.ru/libris/lib_k/kzakl.php 
(11.12.2012).
147  Ibidem.
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Pogląd o końcu pewnego świata charakteryzuje rewolucjonistów, którzy po pew-
nym czasie odkrywają, że ich dzieło przyniosło znacznie skromniejsze rezultaty. 
Wypełniając swe zadania, rewolucja dochodzi do wizji zmutowanej, będącej de 
facto realizacją nieco innych celów. Człowiek generalnie ma skłonność do prze-
ceniania dramatyzmu przeżywanego momentu historycznego. Nie ma zatem 
powodów uważać, że przełom tysiącleci miałby w tym zakresie być wyjątkiem148.

Najbardziej fundamentalnych (z punktu widzenia swego wywodu) właś-
ciwości cywilizacji zachodniej dopatruje się Szafariewicz w społecznych kon-
sekwencjach kapitalizmu. Mają one poważny ciężar gatunkowy, prowadzą do 
atomizacji i unicestwienia tradycyjnych więzi społecznych. Przemiany społeczne 
na Zachodzie podporządkowano potrzebom kapitalizmu. W praktyce oznaczało 
to koncentrację ludności w miastach i ośrodkach przemysłowych, a tym samym 
drenaż zasobów ludnościowych obszarów wiejskich, co nie tylko prowadziło do 
naruszenia naturalnej dystrybucji ludności na terenach ich państw, lecz przede 
wszystkim do transformacji o charakterze aksjologicznym. Potęgę dawnej Grecji, 
nawet wielkomiejskich Aten, tworzyły przede wszystkim kultura i organizacja 
polityczna schodzących się do miast rolników. Przez wieki filarem społeczeństw 
europejskich byli chłopi, aż do owego fatalnego przełomu, który oznaczał wygna-
nie ludności z jej naturalnego środowiska i rzucenie na pastwę pokus miejskich. 
Szczególnie gwałtowny charakter zmiany przyjęły w Anglii, gdzie siłą zmuszano 
chłopów do opuszczenia wsi i tworzenia proletariatu miejskiego. W kolejnych 
zaś wiekach unicestwiano tkankę rolniczo-rzemieślniczego życia krajów kolo-
nialnych, generując miliony ofiar systemu, który podporządkować miał milczącą 
większość potędze City i zagłębi przemysłowych (ZRZ, 60 nn.).

Szczególnym eksperymentem w tym procesie była Rosja, kraj, gdzie w prze-
dedniu rewolucji chłopi stanowili 4/5 społeczeństwa. Chłopstwo pozostawało 
w stanie ciągłego niezadowolenia związanego z niskimi dochodami i palącym 
problemem środowisk postrzegających się jako małorolne. Rewolucja lutowa 1917 
roku wyniosła do władzy kadetów i eserowców, czyli partie dążące do rozwią-
zania tego problemu poprzez parcelację gruntów obszarniczych. Po przewrocie 
październikowym bolszewicy próbowali poprzez Dekret o ziemi zrealizować ten 
postulat, jednak wszelkie dane wskazują, że powiększenie gospodarstw miało 
charakter symboliczny (ZRZ, 102).

Taktyka bolszewików w tej kwestii charakteryzowała się daleko idącym 
pragmatyzmem i makiawelizmem. W rzeczywistości bowiem uwłaszczenie 
chłopów nijak miało się do zawartości ideowej wyznawanej przez nich doktry-
ny. Klasyczny marksizm w swej teorii walki klas podkreślał przede wszystkim 
antagonizm burżuazji i proletariatu. W rzeczywistości jednak, w przekonaniu 
Szafariewicza, zasadniczy podział przebiegał pomiędzy miastem a wsią, czego 

148  Шафаревич Игорь Ростиславович, Записки экстремиста, [w:] idem, Русский вопрос, 
Эксмо, Алгоритм, Москва 2005, s. 794-795.
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świadectwo znajdujemy chociażby w Manifeście komunistycznym. Dowiadujemy 
się zeń, że zasługą burżuazji jest podporządkowanie wsi miastu, a tym samym 
wyrwanie znacznej części ludności z idiotyzmu (rozumianego jako swoista alie-
nacja) życia wiejskiego149. 

Dekret z 26 października 1917 roku był zatem jedynie wybiegiem taktycznym. 
Jak wskazuje autor Rusofobii, Lenin doskonale zdawał sobie sprawę, że realizacja 
programu eserowców w kwestii agrarnej była głównym źródłem sukcesu bolsze-
wików. W rzeczywistości ci ostatni nigdy nie akceptowali indywidualnej własności 
ziemi. Jeszcze w rezolucji VII konferencji SDPRR(b)150 jasno deklarowali, że ich 
właściwym celem jest nacjonalizacja gruntów i przekazanie ich miejscowym 
strukturom „demokratycznym” (ZRZ, 105). Trudno odmówić Szafariewiczowi 
wiedzy na temat doktryny bolszewickiej w tej kwestii, albowiem zarówno sam 
dokument konferencji, jak i wypowiedzi Lenina podczas jej trwania nie pozosta-
wiają pod tym względem żadnej wątpliwości151.

W ten sposób dokonano gigantycznego oszustwa, które pozwoliło na destruk-
cyjne regulacje komunizmu wojennego, wymagające od chłopów przymusowych 
dostaw niemal całej produkcji zboża bez żadnego wynagrodzenia. Rekwizycje 
zboża oparte na wygórowanych normach prowadziły do zrujnowania gospodarstw, 
a w ostateczności do wyciągania wobec chłopów konsekwencji aż do masowych 
egzekucji włącznie. Jak twierdzi autor Rusofobii, w 1918 roku Jakow Swierdłow 
ogłosił de facto plan wojny domowej z rosyjską wsią, co przypieczętowano w kon-
stytucji z 1922 roku, w której formalnie zdyskredytowani zostali „kułacy”. W ten 

149  Por. Gel lner  Ernest, Narody i nacjonalizm, tłum. Teresa Hołówka, Difin, Warszawa 
2009, s. 186. 
150  Резолюция по аграрному вопросу 28 апреля (11 мая) 1917, [w:] Ленин Владимир 
Ильич, Полное собрание сочинений, т. 31: Седьмая (апрельская) Всероссийская Конференция 
РСДРП, s. 425-427, [on-line:] http://leninism.su/index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=1968:sedmaya-aprelskaya-vserossijskaya-konferencziya-rsdrpb&catid=70:tom-
-31&Itemid=53#.D0.94.D0.9E.D0.9A.D0.9B.D0.90.D0.94_.D0.9F.D0.9E_.D0.92.D0.9E.D0.9F.
D0.A0.D0.9E.D0.A1.D0.A3_.D0.9E_.D0.9F.D0.95.D0.A0.D0.95.D0.A1.D0.9C.D0.9E.D0.A2.D0.A0.
D0.95_.D0.9F.D0.90.D0.A0.D0.A2.D0.98.D0.99.D0.9D.D0.9E.D0.99_.D0.9F.D0.A0.D0.9E.D0.93.
D0.A0.D0.90.D0.9C.D0.9C.D0.AB_28_.D0.90.D0.9F.D0.A0.D0.95.D0.9B.D0.AF_.2811_.D0.9C.
D0.90.D0.AF.29153 (29.12.2012) (pierwotnie opublikowany w: „Правда” 1917, No 45).
151  Ленин Владимир Ильич, Доклад по аграрному вопросу 28 апреля (11 мая), [w:] idem, 
Полное собрание сочинений, т. 31: Седьмая (апрельская) Всероссийская Конференция 
РСДРП, s. 416-422, [on-line:] http://leninism.su/index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=1968:sedmaya-aprelskaya-vserossijskaya-konferencziya-rsdrpb&catid=70:tom-
-31&Itemid=53#.D0.94.D0.9E.D0.9A.D0.9B.D0.90.D0.94_.D0.9F.D0.9E_.D0.92.D0.9E.D0.9F.
D0.A0.D0.9E.D0.A1.D0.A3_.D0.9E_.D0.9F.D0.95.D0.A0.D0.95.D0.A1.D0.9C.D0.9E.D0.A2.D0.A0.
D0.95_.D0.9F.D0.90.D0.A0.D0.A2.D0.98.D0.99.D0.9D.D0.9E.D0.99_.D0.9F.D0.A0.D0.9E.D0.93.
D0.A0.D0.90.D0.9C.D0.9C.D0.AB_28_.D0.90.D0.9F.D0.A0.D0.95.D0.9B.D0.AF_.2811_.D0.9C.
D0.90.D0.AF.29153 (29.12.2012) (pierwotnie opublikowany w: „Правда” 1917, No 45).
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sposób latem 1918 roku zaczyna się ciąg powstań, stanowiący w zasadzie wielką, 
lecz zapomnianą przez historyków wojnę chłopską152 (ZRZ, 107 nn.).

Szczególnie surowo potraktowano wówczas kozactwo, głównie dońskie, 
które, zdaniem Szafriewicza, zostało przez Stalina (komisarza ds. narodowości) 
apriorycznie uznane za wroga nowej władzy. Trudno zatem dziwić się pochwałom 
udzielonym oddziałom inguskim i czeczeńskim za skuteczną walkę z Kozakami, 
których tereny stykały się z obszarami zamieszkałymi przez islamskie narody 
północnego Kaukazu (ZRZ, 112). Trudno również nie doszukać się w tych rozwa-
żaniach autora Rusofobii pewnej próby zasugerowania analogii z losem potom-
ków Kozaków, zmagających się z agresywnością południowych sąsiadów. Przede 
wszystkim jednak chodzi o ukazanie losów rosyjskiej wsi jako ścieżki tragedii. Jej 
kulminacja nastąpiła w okresie kolektywizacji, właściwego ucieleśnienia intencji 
bolszewików i marksizmu w wymiarze ogólnym. Była to „druga wojna przeciwko 
wsi”, którą udało się Stalinowi zakończyć w stosunkowo krótkim okresie trzech 
lat przy pomocy bezprzykładnie okrutnych represji. W ich wyniku zginęły setki 
tysięcy ludzi, jednak na skutek masowej ucieczki ludzi ze wsi liczba mieszkańców 
miast wzrosła o około 12,5 mln. Wieś natomiast na skutek eksterminacji „kułaków”, 
wysiedleń i związanych z nimi zgonów wywołanych warunkami pogodowymi 
straciła 25 mln mieszkańców. Pomimo retoryki w oczywisty sposób krytycznej 
wobec mentalności bolszewickiej Szafariewicz wyraża jednak szczere zdziwienie, 
jak Stalin mógł przypuszczać, iż represje rozmnożą zapasy zboża (ZRZ, 144-152).

Po masowej eksterminacji rozpoczęła się szara egzystencja nowego pod-
daństwa chłopów, niewolniczego przywiązania do miejsca. O ile bowiem dekret 
z 5 października 1906 roku dawał wszystkim mieszkańcom Rosji prawo do 
paszportu, od roku 1932 kołchoźnicy ponownie nie mogli opuszczać swoich wsi, 
z wyjątkiem ściśle określonych okoliczności, takich jak służba wojskowa, studia 
czy wyjazdy na budowy. Z punktu widzenia kształtowania człowieka najgorsze 
było zabicie ducha indywidualnej twórczości. Niegdyś rolnik sam decydował 
o charakterze swoich upraw i porze zbiorów. Teraz jego sytuacja była gorsza 
niż chłopa pańszczyźnianego: przywiązany pod groźbą kar do gospodarstwa 
stawał się bowiem dodatkowo posłusznym wykonawcą wizji komunistycznych 
demiurgów, co było prawdopodobnie główną przyczyną upadku rolnictwa w ZSRR. 
Na rosyjskiej wsi całkowicie unicestwiono poczucie stabilności. Nieustannie 
dokonywano strukturalnych przekształceń – kołchozy (nominalnie spółdzielnie 

152  Informacji źródłowej na temat tych wydarzeń dostarcza zbiór dokumentów: Советская 
деревня глазами ВЧК – ОГПУ – НКВД, 1918-1939. Документы и материалы, под ред. 
A. Береловича (Франция), B. Данилова (Россия), Институт Российской Истории РАН 
(Россия), Дом наук о человеке (Франция), Центральный архив ФСБ (Россия), Институт 
истории новейшего времени (Франция), РОССПЭН, Москва 1998, т. 1: Советская деревня 
глазами ВЧК – ОГПУ 1918-1922. Документы и материалы (vol. 1: Les campagnes sovietiques 
vues par la Tcheka. 1918-1922), сост.: Л. Борисова, В. Данилов, Н. Ивницкий (отв.) 
и др., Российский государственный военный архив (Россия), Москва 1998.
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produkcyjne) stawały się sowchozami (gospodarstwami państwowymi), zabie-
rano bydło, a ludzi skupiano bądź to na wsiach, bądź w „agromiastach”. Celem 
tych działań było zabicie resztek przywiązania do czegokolwiek (ZRZ, 153 nn.).

W ten sposób doszło do fundamentalnej zmiany, zaginęła bowiem cała cywi-
lizacja. Świadectwem wielkości tej formacji społecznej może być wzrost zainte-
resowania tematyką środowisk chłopskich w badaniach społecznych na świecie 
w okresie powojennym, powstanie swoistej peasantology153. Co ciekawe, ferment 
ten, obecny nie tylko w Rosji, ale także na Zachodzie, świadczy, po pierwsze, 
o poważnym znaczeniu utraty całego świata wartości, po drugie zaś, o tym, że 
problem nie dotyczy tylko destrukcji wywołanej pewną określoną ideologią, jaką 
był zwycięski w Rosji porewolucyjnej marksizm. Katastrofa zaginięcia chłopskiej 
formacji społecznej i właściwej jej sfery aksjologicznej interpretowana jest przez 
autora Rusofobii jako wynik zrodzonej w łonie Zachodu ofensywy cywilizacyjnej.

W kluczowym dla zrozumienia doktryny Szafariewicza eseju z 1993 roku 
Dwie drogi – ku jednej przepaści (Две дороги – к одному обрыву) matema-
tyk, powołując się częściowo na poglądy Kseni Grigorjewny Miało154, sugeruje 
swoiście „syntetyczne” spojrzenie na komunizm i liberalizm. Z jednej strony 
bierze pod uwagę najbardziej brutalną formę komunizmu w postaci dyktatury 
stalinowskiej, z drugiej – lewicującą formę doktryny liberalnej. Pod pojęciem 
zachodnich liberałów rozumie wszystkich działaczy tego kręgu, którzy wyznają 
zasady demokracji, wolności, praw człowieka oraz ideologii postępu. Wywód 
autora wychodzi od skonstatowania zdumiewającego uznania, którym kwiat 
liberalnych i lewicowych intelektualistów i twórców, takich jak chociażby Romain 
Rolland, George Herbert Wells, Upton Beall Sinclair, George Bernard Shaw, Lion 
Feuchtwanger, Jean-Paul Sartre czy twórcy – Beatrice i Sidney Webb, obdarzał 
stalinowski reżim. Nie chodzi jednak tylko o ewidentną naiwność czy błędy jajo-
głowych. Szafariewicz doszukuje się bowiem znacznie głębszego podłoża trudnej 
do zrozumienia długotrwałej pobłażliwości, a nawet sympatii zachodniego świata 
intelektualnego wobec zbrodniczego reżimu, która ustała dopiero wówczas, gdy 
ten zaczął przeżywać falę samokrytyki155.

Istotą wzajemnego zrozumienia obu systemów jest to, co Szafariewicz przy-
jął świadomie za retoryką komunistyczną nazywać „systemem drużynowym” 
(командная система). Był on wyrazem industrialnego podejścia do rzeczywisto-
ści. To wykwit społeczeństwa nastawionego na masową, wzrastającą produkcję 
i potrzebującego przez to nie tyle człowieka, ile siły roboczej – zgranej, najlepiej 

153  Zob. Redfield Robert, Peasant Society and Culture. Аn Anthropological Approach to Civi-
lization, Chicago University Press, Cambridge University Press, Chicago 1956.
154  Wyrażone m.in. w zamieszczonym w ósmym numerze literackiego pisma „Nowyj Mir” 
z 1988 roku artykule: Оборванная нить. О „крестьянской цивилизации” в России.
155  Шафаревич Игорь Ростиславович, Две дороги – к одному обрыву, [on-line:] http://
shafarevich.voskres.ru/a28.htm (29.09.2012).
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bezosobowej drużyny, ciała kolektywnego zdolnego do pracy. W tego rodzaju 
społeczeństwie nie ma miejsca dla chłopa i jego mentalności, opartej na związku 
z przyrodą i niezmiennej tradycji. Matematyk cytuje myśl Maksyma Gorkiego, 
wedle której „gdyby chłop znikł wraz ze swym zbożem, ludzie miast nauczyliby 
się zdobywać chleb w laboratorium”156.

Nowa cywilizacja to także domena oświeceniowego pryncypium sukcesu, wy-
rażonego w parametrach buchalterii. Odtąd rośnie rola specjalistów: inżynierów, 
dyplomatów, kondotierów. Człowiek starego typu myślał w kategoriach spełnienia 
bezpośrednich potrzeb, nie rozumiał gospodarki nastawionej na nieograniczoną 
multiplikację, stąd weberowska idea konieczności unicestwienia dawnej men-
talności jako warunku koniecznego zaistnienia nowej rzeczywistości – kapitali-
zmu. Szafariewicz za Sombartem przypomina, że strukturalną podstawą takiego 
porządku stało się odłączenie własności od osobowości. Świat osób prawnych 
i giełdy powoduje matematyzację zobowiązań i ich przechodzenie z rąk do rąk. 
Podobne zmiany zachodzą w szkolnictwie i procesie wychowawczym, jak rów-
nież w medycynie. Ginie bezpośrednia relacja mistrz–uczeń i związek osobowy 
lekarza z pacjentem157.

Krytyka industrialnego społeczeństwa zachodniego nie jest w Rosji niczym 
nowym. W XIX wieku miała miejsce wielokrotnie, chociażby we wspomnianej już 
konserwatywnej, słowianofilskiej wersji narodnictwa, z Nikołajem Michajłow-
skim na czele, który w eseju Co to jest postęp (Что такое прогресс)158 krytycznie 
odnosi się do spencerowskiego utożsamienia społecznej wyższości z podziałem 
pracy i podporządkowaniem człowieka technokratycznej strukturze. Rosyjskie 
społeczności wiejskie, powstałe w oparciu o wspólnotę gminną, byłyby przykładem 
być może niższego stopnia rozwoju niż w przypadku społeczeństw zachodnich, 
ale z pewnością bardziej ludzkiego typu organizacji społecznej.

Przesłanki te prowadzą matematyka do wniosku, że pomiędzy cywilizacją 
liberalnego Zachodu a stalinowską wersją komunizmu istnieją głębokie paralele. 
Obie formacje opierają się bowiem na ideologii postępu, i to postępu rozumia-
nego w kategoriach materialistycznych. Obie obrały technokratyczny model 
swego rozwoju. Zarówno Zachód, jak i sowietyzm stały się cywilizacjami miast, 
odrzucając z pogardą nie tyle rolnictwo, ile chłopską mentalność. Obie zatem 
opierają się na niebezpiecznych utopiach, prowadzących do dehumanizacji, 
a w konsekwencji do autodestrukcji. W obu przypadkach mamy do czynienia 
z odrzuceniem arystotelesowskiej zasady ograniczoności wszelkiego ciała or-
ganicznego. W klasycznej metafizyce organiczność pociąga za sobą logicznie 

156  Ibidem.
157  Ibidem.
158  Wydanie współczesne: Михайловский Николай Константинович, Что такое 
прогресс, Либроком, Москва 2012.
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ograniczenie, podczas gdy zasadą cywilizacji technicznej jest rozwój niemający 
ograniczeń w żadnym aspekcie159.

Zaskakująca na pierwszy rzut oka teza Szafariewicza nie jest w rzeczywistości 
stricte rosyjskim curiosum. W kultowym dziele Samuela Huntingtona o konflikcie 
cywilizacji znajdujemy stwierdzenie, iż Rosjanie, popadając w otchłań komunizmu, 
tak czy owak przyswoili sobie jednak ideę o zachodniej proweniencji, a tym samym 
zbliżyli się do Zachodu bardziej niż kiedykolwiek. Różnice pomiędzy liberalną 
demokracją Zachodu a komunizmem nie zniweczyły bowiem wspólnoty języka. 
Koniec komunizmu, zdaniem amerykańskiego politologa, zakończył także ów 
dramatyczny dialog. O ile zatem dyskurs liberalno-socjalistycznego sporu był 
realnym faktem, o tyle nie można już tego powiedzieć o perspektywie dialogu 
liberalno-kapitalistycznego Zachodu z prawosławnymi nacjonalistami160.

Bardzo podobny punkt widzenia prezentuje John Gray, który jeszcze dobitniej 
stwierdza, iż:

Wraz z upadkiem komunizmu skończyła się wielka epoka westernizacji. (…) Antyko-
muniści (…) mówili, że komunizm sowiecki jest w istocie rosyjskim imperializmem. Po 
części tak było. Ale przecież komunizm był jednocześnie typową zachodnią ideologią 
oświeceniową. Miała przynieść westernizację kraju, który zawsze orbitował między 
Azją i Europą. (…) Rosja ma mnóstwo złych cech: skorumpowaną elitę, autorytarne 
tendencje, stalinowskie ciągoty. Niezliczone problemy strukturalne: niż demogra-
ficzny, alkoholizm, powszechną narkomanię – można by wyliczać bez końca. Ale 
słabość wszelkiej zachodniej krytyki pod adresem Rosji sprowadza się do tego, że 
Rosjanie mają dziś więcej wolności i są w wielu wypadkach zamożniejsi niż w czasach 
komunizmu. Jest nonsensem przypuszczać, że jeśli Rosja stałaby się demokracją – co 
zresztą wydaje się mało prawdopodobne – byłaby bardziej prozachodnia161.

Opinia autora Rusofobii na temat Zachodu jest jednak nie tylko dogłębnie 
krytyczna, ale także katastroficzna, przez co wpisuje się w nurt zapoczątkowa-
ny przez Oswalda Spenglera, a na przełomie tysiącleci reprezentowany przez 
Patricka Buchanana, autora głośnej książki Śmierć Zachodu (The Death of the 
West)162. Szafariewicz cytuje amerykańskiego tradycjonalistę, ilustrując tym 
samym własną prognozę rozwoju zachodniej cywilizacji. Diagnoza Buchanana 

159  Ibidem.
160  Huntington Samuel, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawskie 
Wydawnictwo Literackie MUZA SA., Warszawa 1997, s. 204.
161 Gray John, Gorbaczow, nowy prezydent USA, „Newsweek Polska”, dodatek „Europa” 2009, 
grudzień, s. 3 .
162  Buchanan Patrick Joseph, The Death of the West. How Dying Populations and Immigrant 
Invasions Imperil our Country and Civilization, Thomas Dunne Books/St. Martin’s Press, New 
York 2002 (wydanie polskie: Śmierć Zachodu. Jak wymierające populacje i inwazje imigran-
tów zagrażają naszemu krajowi i naszej cywilizacji, tłum. Danuta Konik , Jerzy Morka, Jan 
Przybył , Wydawnictwo Wektory, Wrocław 2006).
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nie jest tu traktowana jako wizja możliwej katastrofy, lecz raczej jako opis realnie 
zachodzącego procesu, i to procesu o potężnej dynamice. Zawiera on w sobie, po 
pierwsze, element obyczajowy, m.in. zdumiewającą dominację zboczeń, w tym 
przemożną propagandę homoseksualizmu w środkach masowego przekazu163. Po 
drugie, mówimy o permanentnym kryzysie gospodarczym, wynikającym nie tyle 
z zachwiania koniunktury, ile z samej istoty postindustrialnej ekonomii Zachodu, 
przyjmującej charakter wirtualnej gry, niemającej odpowiednika w realnej pro-
dukcji dóbr. Prawda o tym procesie pozostawała długo niewygodna dla światowej 
oligarchii, ale ukrywanie faktu globalnego kryzysu nie jest już możliwe ze względu 
na oczywiste skutki społeczne164. Argument ten wykazuje dużą zbieżność z reto-
ryką Aleksandra Dugina wyrażaną w wielu pracach, głównie w wydanej w 2010 
roku książce poświęconej końcowi kapitalistycznej gospodarki165. Po trzecie, 
nieuniknione są w sytuacji narastającego kryzysu zauważalne także w Rosji ruchy 
migracyjne, stanowiące wyzwanie dla społecznej stabilności. Mają one miejsce 
na tle ogromnej dysproporcji pomiędzy mizerną dynamiką demograficzną wśród 
rdzennych narodów Zachodu i eksplozją urodzeń na obszarze innych cywilizacji. 
Zachód europejski wymiera, natomiast Stany Zjednoczone zachowują przyzwo-
ity stopień zaludnienia dzięki imigracji, co zmienia strukturę etniczną ludności 
i prowadzi do powstawania ogromnych gett niedążących do asymilacji166. 

W odniesieniu do Rosji Szafariewicz nie ma złudzeń co do ewentualnego 
uniknięcia przez nią wspomnianych problemów globalnych, takich jak wymie-
ranie europoidów i zastępowanie ich innymi składnikami etnicznymi. Odwołuje 
się przecież także do rozterek Samuela Huntingtona, zawartych głównie w jego 
rozliczeniu ze współczesną amerykańskością – książce Kim jesteśmy? Wyzwania 
dla amerykańskiej tożsamości narodowej167. Jednak, jak Szafariewicz argumentuje 
w ramach retoryki Immanuela Wallersteina, kryzys ten dotknie Rosję w formie 
mniej destruktywnej niż państwa „centrum” ze względu na peryferyjność tego 
kraju we współczesnym systemie międzynarodowym. Chodzi jednak o to, by 
przenikanie obcych etnosów do rosyjskiego matecznika, także w przypadku mał-
żeństw mieszanych, odbywało się drogą przekazywania potomstwu opisywanej 
przez Sołoniewicza „dominanty rosyjskiego charakteru narodowego”, nie zaś 
drogą zachodniej negacji otoczenia i walki z nim168. Jak bowiem twierdzi Ksenia 
Kasjanowa, główna inspiratorka Szafariewiczowskiego ujęcia relacji Rosja–Za-

163  Шафаревич Игорь Ростиславович, Что с нами будет?, [w:] Шафаревич Игорь 
Ростиславович, Мы и они, Алгоритм, Москва 2010, s. 23.
164  Ibidem.
165  Дугин Александр Гельевич, Конец экономики, Амфора, Санкт-Петербург 2010. 
166  Шафаревич Игорь Ростиславович, Что с нами будет?, s. 22.
167  Huntington Samuel, Who Are We? The Challenges to America’s National Identity, Simon 
& Schuster, New York 2004 (wydanie polskie: Kim jesteśmy? Wyzwania dla amerykańskiej 
tożsamości narodowej, tłum. Bartłomiej Pietrzyk, Wydawnictwo „Znak”, Kraków 2007). 
168   Шафаревич Игорь Ростиславович, Что с нами будет?, s. 24.
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chód, fenomeny te w krańcowo odmienny sposób rozumiały swój stosunek do 
Kosmosu. O ile Rosjanie zawsze czuli się jego częścią, o tyle homo occidentalis 
albo z otoczenia się wyobcowuje, albo, dostosowując je do siebie samego, uważa 
za obiekt dowolnego traktowania, aż do zniszczenia włącznie169.

Ostateczną zatem konkluzją Szafariewicza dotyczącą perspektyw rozwoju 
Rosji w nadchodzących dziesięcioleciach jest przekonanie, że przyszłość ta zależy 
od tego, czy Rosja odnajdzie własną dro-
gę rozwoju, czy też pozostanie jedynie 
dodatkiem do cywilizacji zachodniej. To 
ostatnie byłoby dla Rosji zgubne w całej 
rozciągłości, zdążyła ona bowiem już 
dawno zaczerpnąć z Zachodu wszyst-
ko, co przedstawia jakąkolwiek wartość. 
Związek z formacją ginącą może spowo-
dować jedynie infekcję i pójście na dno 
wraz z tonącym statkiem. Szafariewicz 
był zatem przeciwnikiem włączania się 
Rosji do WTO czy do partnerstwa w ra-
mach walki z terroryzmem (ZRZ, 9).

Generalizując, problemy Rosji ostat-
nich stuleci, a szczególnie kilku ostatnich 
dekad, są dla Szafariewicza zasadniczo 
problemami Rosji zwesternizowanej. To 
konsumpcjonizm, egoizm i skupienie na 
sukcesie ekonomicznym zaprowadziły 
Rosjan na skraj aksjologicznego upadku 
i popadania w sytuację narodu zalewane-
go przez obcoplemieńców we własnym 
państwie. Jeśli Rosjanie chcą przetrwać 
jako naród, muszą zerwać z zachodnim modelem „postępu” i zwrócić się ku 
rdzennym wartościom własnej nacji, aby w swym kraju ponownie poczuć się 
jak u siebie w domu.

Czy zatem istnieje w ogóle jakakolwiek droga, która mogłaby okazać się 
dla Rosji pomyślna, jakikolwiek model, z którego mogłaby skorzystać, aby nie 
tylko szczęśliwie się rozwijać, lecz także odzyskać swą tożsamość? Nie cho-
dzi przecież jedynie o samą odrębność od Zachodu czy sławetną samoistność 
(самобытность), podkreślaną w niezliczonych pismach rosyjskich myślicieli 
o orientacji nacjonalistycznej. Problem w tym, jaką konkretnie postać miała-
by przyjąć polityka wewnętrzna i zagraniczna Rosji w globalizującym się pod 
dyktando USA świecie. Odpowiedź na to pytanie znajdujemy przede wszystkim 

169  Ibidem.

Ksenia Kasjanowa
(Walentina Czesnokowa)
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w kluczowym tekście programowym Szafariewicza Rosja i katastrofa światowa 
(Россия и мировая катастрофа)170. Skoro technokracja zachodnia nie ma 
znamienia ideowej obojętności, ambiwalencji, lecz kojarzy się z degradacją 
człowieka, podporządkowaniem go mechanizmowi i stanowi zaprzeczenie tego, 
co najbardziej fundamentalne: konieczności pozostawania w zgodzie z naturą, 
rytmem przyrody i naturalnymi instynktami człowieka, podstawą rozumowania 
staje się pokazanie rozwoju alternatywnego wobec cywilizacji technicznej. 

Autor Rusofobii, co nie zaskakuje w świetle jego krytyki metamorfozy tradycyj-
nego społeczeństwa epoki przedindustrialnej, zwraca się ku ideałowi rosyjskiej 
wsi. Wieś w pismach Szafariewicza nabiera cech wielopoziomowej struktury 
aksjologiczno-materialnej. Jej obraz jest wyidealizowany: z jednej strony zako-
rzeniona jest w procesach przyrody, ma znamię naturalności, a z drugiej zaradza 
podstawowym potrzebom ludzkości. Przede wszystkim jednak posiada głęboką 
i wysublimowaną kulturę: folklor i obyczaje, a pozostaje jednocześnie zdolna do 
kooperacji z miastem. W końcowej części eseju Dwie drogi – ku jednej przepaści 
Szafariewicz roztacza wizję będącą rozwinięciem argumentów Ernsta Friedricha 
Schumachera171. Twierdzi, że nadchodzący czas pokaże, iż ultrakapitalizm sta-
nowi utopię, co wyrazi się w kryzysie ekonomicznym i demograficznym. Będzie 
to początkiem nowego procesu w dziejach świata, polegającego na odrzuceniu 
baconowskiej idei pokonania przyrody na rzecz zasady „pokonania techniki” 
(покорение техники). Podobnie jak w przypadku cywilizacji technicznej, nowe 
podejście do świata kształtować się będzie w procesie raczej długotrwałym, nie 
może ono rozkwitnąć w pełni w wyniku jakiejś rewolucji.

Jak zauważa matematyk, państwowość rosyjska ma już za sobą doświad-
czenie konserwowania wartości społeczeństwa wiejskiego. W Rosji imperialnej 
pragnienie zachowania chłopskiego charakteru państwa charakteryzowało nie 
tylko samych przedstawicieli tego stanu, ale także administrację. Reforma 1861 
roku zachowała przecież ustrój wspólnotowy, przeciwdziałając w ten sposób 
proletaryzacji wsi. Nawet Michaił Heller, historyk niepodzielający bynajmniej 
wizji rosyjskich tradycjonalistów, podkreśla, że: 

Specjalny status chłopów wynikał ze swoistego stosunku do nich, z przeświadczenia, 
że stanowią dla państwa szczególną wartość. Przydzielaną ziemię traktowano jako 
„mienie służące zapewnieniu egzystencji w interesie państwa”. Zdaniem wykształ-
conej części społeczeństwa należało troszczyć się o chłopów jako ludzi bliskich 
naturze i Bogu. „U podstaw tej opieki leżało wyobrażenie, że chłop jest człowiekiem 
prostym, to znaczy niezepsutym, czystym, że jest nosicielem szczególnych wartości 

170  Шафаревич Игорь Ростиславович, Россия и мировая катастрофа, [w:] Шафаревич 
Игорь Ростиславович, Русский народ в битве цивилизаций, s. 307-414. Dalsze odwołania 
do tego dzieła oznaczone są symbolem RNvBC z podaniem numeru strony.
171  Chodzi o słynną pracę: Schumacher Ernst Friedrich, Small is beautiful, Harper & Row, 
New York 1973.
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moralnych i duchowych”. Patriarchalna chłosta u niego w domu miała więc znaczenie 
moralno-wychowawcze.

Znosząc poddaństwo, państwo podjęło działania, aby chłop pozostał rolnikiem, 
ale przede wszystkim chłopem, to znaczy strażnikiem szczególnych wartości. Chłop 
był przedstawicielem ludu172. 

Z czasem jednak, gdy okazało się, że system ten ogranicza rozwój produkcji, 
powstawały kolejne plany reform (Nikołaja Bungego, Siergieja Wittego i Piotra 
Stołypina), które pozwoliły pokonać dawne niedoskonałości poprzez danie 
szansy na powstanie szeroko zakrojonej spółdzielczości. Nurt ten wspierali 
wspominani przez Szafariewicza pochodzący ze środowiska ekonomicznego 
rosyjscy agraryści (аграрники), tacy jak: Aleksandr Iwanowicz Czuprow (1842- 
-1908), Nikołaj Dmitrijewicz Kondratjew (1892-1938), Aleksandr Wasiljewicz 
Czajanow (1888-1939), Borys Dawidowicz Bruckus (1874-1938) czy Giennadij 
Aleksandrowicz Studienskij (1898-1930)173. Ruch ten, zdaniem autora Rusofobii, 
odpowiadał analogicznemu zjawisku w Wielkiej Brytanii, gdzie popularności 
agraryzmowi polityczno-ekonomicznemu przysparzała publicystyka literacka 
Gilberta Keitha Chestertona174, i w Stanach Zjednoczonych, gdzie analogiczną 
rolę odgrywał Allen Tate175.

Szafariewicz wskazuje na celność rosyjskiej myśli agrarystycznej, głównie 
Czajanowa, który podkreślał istotową niezgodność gospodarki wiejskiej z ka-
tegoriami klasycznej ekonomii politycznej, takimi jak renta, eksploatacja czy 
dochód. Praca rolnika zakładała twórczość, samodzielność kreacji, przez co 
upodabniała się do pracy artysty. Maksymalizacja dochodu niekoniecznie sta-
nowiła cel absolutny. Gospodarstwo chłopskie w czasach kryzysu okazywało 

172  Hel ler  Michaił, Historia imperium rosyjskiego, tłum. Eugeniusz Melech i Tadeusz Kacz-
marek, Książka i Wiedza, Warszawa 2000, s. 591.
173  Zob. bibliografię dotyczącą problematyki agraryzmu w środowisku ekonomistów rosyj-
skich pierwszej połowy XX wieku: Русские экономисты-аграрники ХХ века. Указатель 
литературы, составитель Т.Н. Камзолова, ИНИОН РАН, Москва 1992.
174  Idee Chestertona, konwertyty na katolicyzm i zwolennika nauki społecznej Kościoła epoki 
Rerum novarum, aczkolwiek w pewnej mierze bliskie agraryzmowi, określane są raczej jako 
dystrybucjonizm, czyli ideologia wspólnoty drobnych właścicieli. Podobnie jak w przypadku 
poglądów Szafariewicza, jest to koncepcja wyraźnie dystansująca się od industrialnego kapi-
talizmu, a tym bardziej od socjalizmu, który pisarz radykalnie krytykował w swych esejach. 
Zob. McDaniel  Charles, Chesterton’s Distributism and the Revaluation of Progress, „Christian 
Scholar’s Review” Vol. 35, 2006, No. 4, s. 517-535. Dystrybucjonizm jako ideę „trzeciej drogi” 
przedstawia: Cooney Anthony, Distributism, Third Way Movement Ltd., London 1998; manifest 
ruchu: Lloyd Kenrick, What is Distributism?, Distributist League, London 1926.
175  Reprezentant tzw. agrarystów Południa. Pomimo wyraźnego potępienia faszyzmu i nazizmu 
Tate, odwołując się do tradycji ziemiańskiego Południa, nie stronił od wypowiedzi rasistow-
skich, domagając się supremacji białej ludności stanów dawnej Konfederacji. O agrarystach 
Południa: Shapiro Edward S., The Southern Agrarians, H.L. Mencken and the Quest for Southern 
Identity, „American Studies” 1972, No. 3, s. 75-92.
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się przez to bardziej stabilne, ale jednocześnie nie integrowało się z systemem 
ekonomicznym kapitalizmu (ZRZ, 28-29). Co ciekawe, Szafariewicz nie zauważa, 
że argumenty Czajanowa przypominają retorykę neomarksistowską, wedle której 
twórczość samodzielna, głównie artystyczna, stanowi drogę przezwyciężenia 
kapitalistycznej alienacji pracującego z procesu pracy.

Przez całe dziesięciolecia swej działalności publicystycznej Szafariewicz po-
trafił połączyć pamięć o tragedii chłopskiej i pragnienie odrodzenia tradycyjnego 
społeczeństwa rosyjskiego z głębokim krytycyzmem wobec wszelkich utopii. 
Zdawał sobie sprawę, że chociaż zagłada społeczeństwa chłopskiego była tragedią 
w rosyjskiej historii, to jednak wskrzeszenie przedrewolucyjnego społeczeństwa 
nie jest możliwe chociażby ze względu na trudne warunki życia na wsi. Jednak 
już w opublikowanej w 1999 roku historycznej rozprawie Rewolucja w epoce 
komunizmu (Революция в эпоху коммунизма) twierdzi, że przecież: 

(…) ludzkość powinna stworzyć obraz życia w jedności z kosmosem, nie zaś w konflik-
cie z nim. Organicznie bliską kosmosowi częścią ludzkości – jest chłopstwo. Dlatego 
też przyszłość zależy przypuszczalnie od ludzkiej zdolności do odtworzenia modelu 
życia, w którym chłopstwo odgrywałoby godną rolę, „agrarno-industrialnego”, jak 
powiadał Kondratjew. Rosja posiada kolosalne i unikatowe doświadczenie w tym 
właśnie kierunku. Istniejące niegdyś możliwości zostały zaprzepaszczone przed 
rewolucją i w latach 20. Teraz powinniśmy realizować to zadanie w nieporówny-
walnie trudniejszych warunkach. W zamian posiadamy doświadczenie i cały ocean 
wypracowanych idei. Oczywiście w sensie dosłownym koncepcji Czajanowa nie da się 
zastosować: kraj jest zupełnie inny niż wówczas, gdy 4/5 populacji stanowili chłopi. 
Jednak tak kolosalne koncepcje „nie płoną” jak rękopisy; dostarczają paradygmatu 
swej odrębnej drogi życia. Jesteśmy przecież tym samym narodem, który wypracował 
ową całkowicie swoistą, unikatową drogę rozwoju, akceptowalną dla znacznej części 
ludzkości. Płynie w nas przecież ta sama krew (lub też, mówiąc bardziej uczenie, po-
siadamy te same geny), zachowały się tradycje kulturowe i duchowe. Spośród morza 
idei, stworzonych w Rosji od Mendelejewa do Czajanowa, możemy czerpać także 
teraz. Dlaczego nie miałoby nam się powieść wypracowanie planu „trzeciej drogi”, 
którego wszyscy teraz oczekują? A teraz, bezpośrednio, rzecz nawet nie w nim, ale 
w pierwszych krokach, które pozwoliłyby narodowi przynajmniej stanąć na nogach. 

Te zaś są mniej więcej jasne dla wszystkich. (…) Potrzebna jest władza, która 
realnie pokazałaby, że nie jest wrogiem narodu, że jej główny interes leży nie w za-
opatrywaniu Zachodu tanim gazem i ropą, w skrupulatnej ochronie amerykańskiej 
ambasady w Moskwie, w posiedzeniach w Radzie Europy, mieszkaniach w Moskwie 
i willach pod Moskwą, lecz w zapewnieniu narodowi choćby skromnego poziomu 
życia i nadziei na życie stabilne. Do tego niepotrzebne są jakiekolwiek odkrycia. 
Wystarczy tylko zwykła przyzwoitość i (co najprawdopodobniej jest najważniejsze) 
wola polityczna. Pochodzi ona z szerokiego poparcia narodu, z zaufania. Widzimy to 
na przykładzie prezydenta Łukaszenki, który twardo się trzyma wbrew wszystkim 
politycznym kalkulacjom: przeciwko niemu są zarówno zachodnie rządy, jak i Mię-
dzynarodowy Fundusz Walutowy czy światowe media… Aby zaś istniało narodowe 
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poparcie, potrzebny jest naród postrzegający sam siebie jako integralny organizm 
(ZRZ, 242-243, tłum. Joachim Diec).

Tekst ten, dla wielu być może zaskakujący, wyraziście ilustruje niektóre kon-
sekwencje wywodu Szafariewicza, a tym samym dyskursu konserwatywnego 
nacjonalizmu. W wydaniu autora Rusofobii ma on charakter agrarystyczny, co 
wynika ze specyfiki historycznej narodu rosyjskiego. Najbardziej fundamental-
ne wartości, jakimi są zachowanie oraz integralność narodu, mogą zostać zre-
alizowane tylko poprzez restaurację tradycji chłopskiej, pomimo odmienności 
warunków politycznych i społecznych dnia dzisiejszego. To, co jeszcze przed 
dekadą wydawało się ścisłemu umysłowi nierealne, teraz wyniesione zostaje na 
piedestał. Szafariewicz wielokrotnie odżegnywał się od utopii jako nienaturalnego 
konstruktu, nowotworu zdolnego do destrukcji zdrowego organizmu społecznego. 
Jeszcze w 1993 roku w tekście Rosja i katastrofa światowa (Россия и мировая 
катастрофа) matematyk bardzo wyraźnie stwierdzał, że żadne formy restauracji 
nie stanowiły de facto odtworzenia stanu przeszłego. Tym samym konserwatywny 
nacjonalista odwołuje się nie tyle do konkretnego modelu społecznego, ile raczej 
do nie zawsze uświadomionej pamięci zbiorowej, zakorzenionej w narodzie. 
To zespół idei ukształtowanych historycznie „od ameby do Adama”176. Mówimy 
zatem o tradycyjnie kultywowanym w środowisku konserwatywnym przekona-
niu o etosie nie tyle restauratora, ile strażnika wartości. W przededniu nowego 
tysiąclecia Szafariewicz zmienia jednak postawę na bardziej konkretną: pragnie 
stworzyć warunki, które zapewniłyby godne miejsce chłopom w społeczeństwie, 
co miałoby także stanowić od dawna oczekiwaną trzecią drogę, alternatywną do 
miejskiej i industrialnej technokracji. Szafariewicz ubolewa nawet nad faktem, że 
kryzys demograficzny w Rosji przypadł na czas globalnego ocieplenia. Powoduje 
ono katastrofy klimatyczne w różnych częściach świata, ale akurat w Rosji czyni 
ziemię bardziej przydatną do celów rolnictwa (ZRZ, 287). Ostrożny i konsekwentny 
dotąd analityk przekracza Rubikon, dokonuje hessenowskiego aktu ucieleśnienia 
światopoglądu, który w momencie próby jego praktycznej realizacji przestaje być 
sobą i staje się ideologią177. Myśliciel przez całe życie ostrzegający przed utopią 
ostatecznie sam skłania się ku agrarnej, retrospektywnej utopii, której egzystencji 
strzec musiałby dobrze zorganizowany aparat obronny. 

Cel Szafariewicza nie wydaje się w tym obszarze zanadto oryginalny, szczegól-
nie na tle dorobku rosyjskiej myśli politycznej. Chodzi generalnie o zbudowanie 
społeczeństwa sprawiedliwego, a jednocześnie tradycyjnego. W myśleniu tym 
kryje się bowiem wiara, że dawny model społeczny był jednocześnie najbardziej 

176  Шафаревич Игорь Ростиславович, Россия и мировая катастрофа, s. 409.
177  Proces przekształcania się światopoglądu w ideologię omawia praca: Hessen Sergiusz, 
Istota i znaczenie poglądu na świat, tłum. Jadwiga Suchodolska, „Kultura i Wychowanie” 
R. 1, 1933/1934, z. 1.
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sprawiedliwym z możliwych. Jego wrogiem są sztuczne (społeczeństwo chłopskie 
jest uważane za naturalne) modele nieludzkich systemów, dążących tylko do bez-
dusznego rozmnażania produktów i usług w wymiarze stricte matematycznym. To, 
czy przyjmują formę stalinowskiego totalitaryzmu, potrafiącego budować Kanał 
Białomorski za cenę kilkudziesięciu tysięcy ofiar, czy kapitalistycznego molocha, 
poddanego giełdowej grze, nie ma istotnego znaczenia, w każdym bowiem przy-
padku mamy do czynienia z obaleniem dawnego, przyjaznego ładu społecznego, 
wynikającego z naturalnego rytmu życia i naturalnych wzorców behawioralnych.

Trudno w tym świetle dziwić się, że pomiędzy intelektualizującą i skłon-
ną do kosmopolityzmu opozycją a tradycjonalistami nie mogło być zgody co 
do najbardziej podstawowych zasad kształtowania życia społecznego. Andriej 
Amalrik, jeden z czołowych dysydentów nurtu liberalnego, podsumuje dążenia 
tradycjonalistów w następujący sposób:

W narodzie rosyjskim – jak pokazuje zarówno jego historia, jak i teraźniejszość – 
żywotna jest w każdym razie jedna idea na pozór pozytywna: idea sprawiedliwości. 
Władza, która o wszystkim za nas myśli i wszystko za nas robi, powinna być nie tylko 
silna, ale i sprawiedliwa, wszyscy powinni żyć sprawiedliwie, postępować zgodnie 
z nakazami sumienia. Za tę ideę można pójść w ogień, ale nie za prawo „robienia 
wszystkiego, czego dusza zapragnie”! Jest to idea na pozór bardzo pociągająca, lecz 
jeśli przyjrzymy się jej uważnie, stwierdzimy, że reprezentuje ona najbardziej de-
strukcyjny typ rosyjskiej psychiki. „Sprawiedliwość” oznacza faktyczne pragnienie, 
by „nikomu nie było lepiej niż mnie”. Praktycznym wyrazem tej idei jest niechęć do 
wszelkiej inicjatywy, nienawiść do wszelkich wzorów życia ambitniejszych i dyna-
miczniejszych niż te, którym hołduje ogół, nienawiść do wszystkiego, co odbija od 
przeciętności i czego ogół nie chce naśladować, lecz przeciwnie – nagiąć do zrównania 
z resztą. Oczywiście, mentalność ta jest najbardziej typowa dla chłopstwa, a najmniej 
dla „klasy średniej”. Ale też właśnie chłopi i byli chłopi stanowią przytłaczającą więk-
szość naszego społeczeństwa178.

3.7. Naród i cywilizacja 

Autor Rusofobii nie traktuje Rosjan jako „społeczeństwa”. Jeśli odwołuje się do 
wartości chłopstwa, to czyni tak dlatego, że przecież wiejski lud był właściwym 
narodem. To o wskrzeszenie tak rozumianego narodu chodzi zatem w całej pro-
gramowej, postulatywnej stronie koncepcji Szafariewicza. Chociaż zdaje sobie 
sprawę z bogactwa i różnorodności doktryn politycznych ostatnich dziesięcioleci, 
w jego przekonaniu miniony wiek XX, obfitujący w wydarzenia o szczególnym 

178  Amalrik  Andriej, op. cit., s. 31.
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stopniu tragizmu, także dla Rosji, upłynął zasadniczo pod wpływem tylko trzech 
idei przewodnich, kształtujących wszelkie siły w polu historycznym:
1. Idea liberalna, wymieniona jako pierwsza, jest w rozumieniu Szafariewicza 

zasadą skrajnego indywidualizmu: to zasada wolnego wyboru, bez podstaw 
na oczekiwanie wsparcia ze strony innych. Liberałowie nie tylko zapewniają 
leseferyczną swobodę, lecz nawet uprawiają kult konkurencji. Proponują 
także powszechne i równo dystrybuowane prawo wyborcze: władza dzieli 
się na miliony kawałków, grawitujących w procesie wyborczym ku partiom 
oddziałującym na społeczeństwo poprzez media. Praktyczną realizacją ta-
kiego modelu była w pewnym stopniu Rosja jelcynowska, gdzie reżim każ-
demu zapewnił usankcjonowane prawnie strefy zaspokojenia: dla pijaków 
i sportowców, dla chrześcijan i satanistów, dla demokratów i komunistów. To, 
jak wskazuje także Siergiej Kara-Murza179, mnogość małych światków, które 
otrzymały bezpieczny status pod warunkiem, że pozwolą umierać narodowi 
jako całości180. 

2. Idea komunistyczno-socjalistyczna nie zakłada mnogości indywidualnych 
podmiotów wolitywnych i decyzji. Przeciwnie, działa na zasadzie jednolitego 
planu, podporządkowującego sobie wszystkich. W konkretnych przejawach to 
plan gospodarczy na kilka lat, zaś w wymiarze globalnym – to projekt rozwoju 
całej ludzkości, stanowiący jedyną legalną wykładnię życia społecznego181. 

3. Idea narodowa pojawiła się w XX stuleciu nagle i niespodziewanie. Gdy wyda-
wało się, że czynnik narodowy pod koniec XIX wieku przezwyciężono, nagle 
wybuchła pierwsza wojna światowa, stanowiąca szok dla szerokich kręgów 
inteligencji. Walka o terytorium przekształciła się w walkę o wyniszczenie. 
Podczas kolejnej wojny nacjonalizm urósł do niewyobrażalnych rozmiarów 
i wymknął się spod wszelkiej kontroli, po wojnie jednak pozwolił na we-
wnętrzną integrację Niemiec i Japonii182. 
Autor Rusofobii nie ukrywa, że największą trudność sprawia mu analiza 

liberalizmu, dlatego też celowo nie podejmuje się jej. Na pierwszy rzut oka libe-
ralizm powinien stać się przedmiotem oskarżenia ze względu na szkody, które 
wyrządził w pierwszej dekadzie transformacji ustrojowej w Rosji, jak i na całym 
świecie, a w wyniku których osłabił inne cywilizacje i wyniszczył przyrodę. 
Z drugiej jednak strony, Szafariewicz nie zaprzecza, że chociaż w powszechnej 

179  Chodzi o artykuł: Кара-Мурза Сергей Георгиевич, Смена курса реформ: что это 
такое?, „Наш cовременник” 1998, No 11-12. Tekst poświęcony jest powstawaniu nowego 
porządku społeczno-gospodarczego w Rosji na bazie procesów mających swe korzenie jeszcze 
w poprzednim ustroju. Autor prowadzi analizę w oparciu o specyficznie rozumiane terminy 
określające nowo powstały układ: rodziny (Familii) i rynku.
180  Шафаревич Игорь Ростиславович, Русские в эпохy коммунизма, [w:] idem, Русский 
народ в битве цивилизаций, s. 14-15.
181  Ibidem, s. 16.
182  Ibidem, s. 16-17.
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opinii bogata Euroameryka, czyli jedna piąta świata, żyje na koszt pozostałych 
czterech piątych, trudno uznać ten pogląd za całkowicie prawdziwy. Nie ulega 
bowiem wątpliwości, że liberalny model rozwoju dostarczył ludzkości ogrom-
nych możliwości rozwojowych. Wybór Piotra Wielkiego, jakkolwiek oceniać jego 
ideowe i kulturowe następstwa, dał Rosji dwa wieki stabilnego rozwoju. Istnieje 
jeszcze głębszy aspekt tej problematyki: Rosja zbyt wiele przejęła od zachodniej 
cywilizacji liberalnej, by teraz całe to dziedzictwo odrzucić. Szafariewicz twierdzi, 
że rosyjska kultura przejawia generalnie skłonność do przyjmowania różno-
rakich impulsów z zewnątrz, czego pierwszym dowodem była fundamentalna 
rola tradycji grecko-bizantyjskiej, przejętej za pośrednictwem chrześcijaństwa. 
Zasadniczym problemem wszelkiego importu z Zachodu, nie wyłączając osiąg-
nięć naukowo-technicznych, jest warunek nienaruszenia tradycji narodowej183. 
Skoro zaś tak, myślenie Szfariewiczowskie stanęło przed wyzwaniem zdefinio-
wania samego narodu jako niezmiennego punktu wyjścia, tj. pewnej pierwotnej 
struktury tożsamości.

Jak zatem przypomina matematyk, właściwością charakterystyczną gatunku 
ludzkiego zawsze było jednoczenie się w grupy większe od rodziny, lecz mniejsze 
od całej ludzkości. W opinii Szafariewicza, w przeszłości prehistorycznej podmio-
tami politycznie działającymi były szeroko rozumiane narody tworzące państwa. 
Epokę tę poprzedziło stadium plemienne, jednak pojęcia narodu i plemienia 
mieszczą się, zdaniem autora Rusofobii, w bardziej pojemnym terminie etnosu, 
wypromowanym przez eurazjatystów. Samo rozumienie etnosu u Szafariewicza 
nie jest jednak konceptualnie tożsame z wizją eurazjatystyczną, szczególnie 
z wysuwaną przez Lwa Gumilowa teorią kosmicznego pochodzenia energii pa-
sjonarności, dającej impuls nowemu bytowi etnicznemu. 

Dla autora Rusofobii istotne jest, że etnos stanowi swoiste centrum, ognisko 
jednoczenia. Spośród czynników jednoczących wymienia przede wszystkim dwa. 
Pierwszym jest pochodzenie, którego znaczenie docenił Arystoteles, uważając 
państwo za pochodną rodziny184. W tym sensie mówimy de facto o koncepcji 
państwa narodowego. Uwaga ta interesująca jest o tyle, o ile uzasadnia zgod-
ność arystotelesowskiej koncepcji genezy państwowości z niechęcią Stagiryty 
do spektakularnych orientalnych podbojów jego sławnego wychowanka: idea 
rodziny rodzin leży na antypodach idei wielokulturowego imperium. Drugą 
stroną narodu jest obecność w nim osób obcego pochodzenia, niejako przezeń 
„usynowionych” i absorbujących wartości podłoża, na którym się znaleźli. Tym 
samym można mówić o narodzie jako materialno-duchowej całości stanowiącej 
zarówno wspólnotę krwi, jak i mitów, religii, kultury czy historii185.

183  Ibidem, s. 18-19.
184  Ibidem, s. 20.
185  Ibidem.
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Zdaniem Szafariewicza nieocenioną wartością etnosów jest to, że dają one 
ludziom możliwość takich odpowiedzi na pytania, jakich jednostki nie byłyby 
w stanie udzielić w wymiarze stricte indywidualnym. Pomimo że Szafariewiczo-
wi bliska jest idea narodu jako rodziny rodzin, pochodzącej od egzogamicznej 
wspólnoty pierwotnej, matematyk nie zamierza ograniczać narodu do tego 
typu zasady. Naród bowiem należy do wspólnot dysponujących „rozumem ko-
lektywnym”, który trudno jasno skonceptualizować, jednak można empirycznie 
stwierdzić jego działanie186. 

Proces funkcjonowania narodowej solidarności zewnętrznie wydaje się 
nieprzewidywalny, podobnie jak niektóre inne procesy społeczne. Przykładem 
tego może być Weberowski wywód źródeł kapitalizmu, utożsamianych z etyką 
protestancką. W początkach procesu reformacji agresywny, irracjonalny fideizm 
w żaden sposób nie mógł podpowiadać ani w Niemczech, ani w środowisku an-
gielskich purytanów tego, co miało się stać w wieku XIX. Jako inny przykład owego 
irracjonalnego funkcjonowania politycznej świadomości podaje Szafariewicz 
wybór Kutuzowa na głównodowodzącego podczas wielkiej kampanii napole-
ońskiej wbrew woli dworu. Kierując się interpretacją Lwa Tołstoja, matematyk 
sugeruje, że tylko naród mógł posiadać wystarczającą intuicję, aby przewidzieć 
zwycięstwo pod wodzą prawdziwego Rosjanina, niedocenianego przez elitę187.

Koncepcja narodu proponowana przez Szafariewicza opiera się zatem na 
kluczowym dla inspiracji konserwatywnej przekonaniu o pozaintelektualnym 
charakterze najważniejszych imperatywów. To właśnie w tym sensie nacjonalizm 
Szafariewiczowski jest konserwatywny, zakłada bowiem „naturalność” fizjologii 
narodu. Naród wymyślony, intelektualnie wykreowany, nie posiadałby zdolności 
do przetrwania i instynktownych odruchów obronnych. Naród to wyraz organicz-
nej, nie mechanicznej formy społeczeństwa. W tym sensie stanowi bezpieczne 
schronienie dla jego członków, także w perspektywie historycznej. Mechanicyzm 
w polityce prowadzić może bowiem do działań niebezpiecznych, przeciwnych 
naturze. Generuje formy władzy nieograniczone ani prawem naturalnym, ani 
historią narodów. Naród w koncepcji rosyjskiego matematyka można określić 
jako nie do końca uświadomioną całość. Skoro pisze o Żydach jako o superor-
ganizmie, nie może bardzo odmiennie traktować innych narodów, o ile te są 
narodami autentycznymi i wykazującymi zdolność do przetrwania. Ich kształt 
teraźniejszy wyrasta zawsze z przeszłości, nie z geniuszu demiurgów (R, 59 nn.).

Jeśli zatem losy narodu wynikają z jego niepowtarzalnego ducha, którego 
uwzględnienia w procesie kreacji praw domagali się Montesquieu i autorzy 
amerykańskiej konstytucji (R, 51), przed rosyjskim matematykiem pojawiło się 
pytanie o specyfikę narodu rosyjskiego jako niepowtarzalnej formy Stworzenia, 
której zachowanie stanowi zadanie przyszłych pokoleń. Dla jakich zatem cech 

186  Ibidem, s. 23.
187  Ibidem, s. 23 nn.
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warto walczyć o zachowanie „rosyjskiego gatunku”, o to, aby przetrwał indu-
strialną homogenizację? W pismach Szafariewicza można odnaleźć zasadniczo 
cztery właściwości określające specyfikę Rosjan na tle etnicznej mapy świata. 
Pierwszą jest zdolność do życia z innymi narodami (w terminologii Sołoniewi-
cza – уживчивость), tolerancja sprawiająca wrażenie niewolniczej uległości. 
Szafariewicz, za Ksenią Kasjanową, uważa ją za podstawę rosyjskiego charakteru. 
Druga to wrodzone przekonanie o jedynym państwie rosyjskim, o tzw. „ziemi 
ruskiej”, co, jak należy się domyślać, powoduje niechęć do dzielenia rosyjskiego 
terytorium pomiędzy wyodrębnione narodowości. Trzecią właściwością jest 
ofiarność, energia przejawiająca się w bezkompromisowym tworzeniu państwa 
i jego obronie. Za Monarchią ludową Sołoniewicza188 owa asertywność określo-
na została postawą „wara” (не замай). Ostatnia, czwarta, to z kolei organizacja 
jedności w imię wspólnego dobra, pozwalająca nawet takiej władzy rosyjskiej, 
która utraciła więź z narodem, wykorzystywać go zgodnie ze swymi celami i nie 
liczyć się z mnogością ofiar. Cecha ta umożliwiła niesłychaną mobilizację w czasie 
drugiej wojny światowej, ale nie zadziałała podczas dramatycznych i wyniszcza-
jących przemian lat 1991-1993189. 

Wymienione cechy charakteryzowały naród rosyjski na przestrzeni jego 
wielowiekowej historii. Wynikały z naturalnego rozwoju i przejawiały się bez 
ideologicznego nacisku. Byt narodu pozostawał jednak na przełomie tysiącleci 
zagrożony i o ile owa klasyczna forma doktryny Szafariewicza, wyrażona w licznych 
tekstach i wystąpieniach, z rozprawą o socjalizmie na czele, opierała się w dużej 
mierze na założeniu o nieproduktywności albo wręcz zgubności historycznych 
„planów”, będących przecież ucieleśnieniem utopii, to w późnym okresie poli-
tycznej publicystyki autor Rusofobii przyjmuje inną postawę także w odniesieniu 
do kwestii odrodzenia narodu. Czyni to zresztą otwarcie, z pełną świadomością 
porzucenia swego pryncypium naturalności rozwiązań politycznych i skłania się 
ku etatyzacji problemu narodowego.

Po pierwsze zatem, główne założenie programowe swej doktryny Szafarie-
wicz określa stosunkowo jasno: państwo stanowi (tylko) narzędzie w rękach 
narodu, a jego zadaniem głównym jest obrona narodu, nie może zatem służyć 
samemu sobie – to państwo jest dla narodu, nie zaś naród dla państwa190. Po 
drugie wszakże, państwo to w przypadku narodu rosyjskiego powinno być silne, 
odstraszać tych, którzy chcieliby w jakiejkolwiek postaci nad nim dominować 
albo dążyliby do jego osłabienia. Historia pokazuje, co prawda, szczególnie na 
przykładzie Wielkiej Brytanii czy USA, że w pewnych stadiach rozwoju narody 
mogą skutecznie realizować swoje interesy bez silnego państwa, obowiązkowych 

188  Sołoniewicz o cechach narodu rosyjskiego zob. Солоневич Иван Лукъянович, Народная 
монархия, [on-line:] http://www.rus-sky.com/history/library/narmon2.htm (29.09.2012).
189  Шафаревич Игорь Ростиславович, Что с нами будет?, s. 19-20.
190  Idem, Записки экстремиста, s. 861.
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ubezpieczeń medycznych czy powszechnego systemu oświaty. Potrafiły one dopiąć 
swego na zasadzie solidarności spółki akcyjnej. W przypadku Rosji to właśnie 
historia wskazuje jednak, że droga taka byłaby niemożliwa do zrealizowania191. 
Retoryka ta przypomina do złudzenia konserwatywne rozważania Konstantina 
Pobiedonoscewa, wskazującego na głęboką różnicę pomiędzy tradycją anglosaską 
a resztą świata, ze szczególnym uwzględnieniem Rosji, która zawsze spogląda-
ła z nadzieją na wspólnoty, głównie zaś na państwo, w przypadku zaistnienia 
problemów społecznych i materialnych192. Także pierwsza dekada trzeciego 
tysiąclecia (choćby przez amerykańskie regulacje wzmacniające kontrolę nad 
społeczeństwem ze względów bezpieczeństwa) pokazała, że państwo w żadnym 
wypadku nie może być uważane za przeżytek przeszłości193. Szafariewiczowi 
chodzi więc o państwo, po pierwsze, silne, i po drugie – obecne w życiu obywa-
teli. Mamy zatem do czynienia nie z ultraminimalnym funkcjonariuszem Roberta 
Nozicka, ale z aktywnym kreatorem i stróżem stylu życia, którego to stróża nie 
należy mylić ze stróżem nocnym.

Jakie miałoby być wobec powyższego owo aktywne i silne państwo? Szafa-
riewicz zdaje sobie sprawę, że nie można wyobrazić sobie jego istnienia bez elit. 
Funkcjonują one bez względu na prawną formę systemu politycznego. Problemem 
przełomu tysiącleci był jednak fakt braku warstwy rządzącej, która za swój cel 
stawiałaby sobie dobro narodu. Proces wyobcowania grup uprzywilejowanych 
z reszty społeczeństwa rozpoczął się już w XVIII wieku, gdy doszło do zwol-
nienia szlachty z obowiązku służby przy jednoczesnym pogłębieniu zależności 
feudalnych194, co zresztą doprowadziło do buntu chłopskiego o ogromnej skali. 
Kolejne stulecia przynosiły tylko konsekwencje tej prawidłowości. Nie inaczej 
postępowali powołujący się na dobro ludu bolszewicy, którzy stanowili wąską, 
kosmopolityczną, wrogą narodowym ambicjom Rosjan kastę. Tragedią współ-
czesności jest to, że nie widać na horyzoncie żadnej elity, która mogłaby stanowić 
solidną podstawę pracy na rzecz dobra narodu jako takiego195.

Najważniejszy postulat odnoszący się do państwa dotyczy jednak konieczności 
nadania mu charakteru narodowego. Oznacza to, że przede wszystkim rządząca 
elita powinna być „rosyjska”, składać się z Rosjan etnicznych196. Uzasadnienie 
takiego stanowiska znajdujemy w pisanym pod wrażeniem narodowej katastrofy 
tekście Jak umierają narody (Как умирают народы), w którym matematyk głosi 
dogmat, iż:

191  Ibidem, s. 60.
192  Победоносцев Константин Петрович, Великая ложь нашего времени, Русская 
книга, Москва 1993, s. 53 nn.
193  Шафаревич Игорь Ростиславович, Записки экстремиста, s. 866.
194  Chodzi o manifest cara Piotra III O darowaniu wolności i swobód całej szlachcie rosyjskiej 
(О даровании вольности и свободы всему российскому дворянству) z 1862 roku.
195  Шафаревич Игорь Ростиславович, Записки экстремиста, s. 863 nn.
196  Idem, Народ и власть, [w:] Шафаревич Игорь Ростиславович, Мы и они, s. 45.
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(…) każde państwo związane jest z jakimś narodem: albo (co zdarza się rzadko) 
z tego też narodu się składa, albo naród ten stanowi w nim większość i spełnia w nim 
funkcję „państwotwórczą”. Dlatego istnienie państwa niemożliwe jest bez istnienia 
tego narodu. Naród nie jest zwykłym zbiorowiskiem ludzi spokrewnionych; powinni 
być oni zjednoczeni poczuciem wspólnego losu, gotowości do walki o swe miejsce 
pod słońcem, o swój kraj. To właśnie jest jedyna siła zdolna do podtrzymania kraju 
będącego na skraju przepaści, uratowania go w chwili niechybnej, jak mogłoby się 
wydawać, zagłady. W naszym kraju – jest to siła rosyjskiej narodowej samoświado-
mości. To właśnie ona zawsze ratowała kraj: od Pola Kulikowego po Stalingrad (ZRZ, 
301-302, tłum. Joachim Diec).

Idei nacji państwotwórczej nie można uważać za stricte oryginalny pomysł 
Szafariewicza, ponieważ w praktyce stosowano ją w różnych cywilizacjach na 
przestrzeni wieków. Można wszak mówić w ten sposób o rodowitych Rzymia-
nach, pochodzących od pierwotnych rodów łacińskich, o Anglikach w imperium 
brytyjskim, o białych anglosaskich protestantach w USA czy o pochodzących 
z Portugalii twórcach potęgi Brazylii, nie wspominając nawet o Niemcach po-
chodzenia germańskiego we współczesnej RFN czy o romańskojęzycznych po-
tomkach Daków w Rumunii. Można ten styl argumentacji równie dobrze zastąpić 
pytaniem, czy jesteśmy sobie w stanie wyobrazić trwałe i wierne swym zasadom 
Stany Zjednoczone z przewagą Latynosów i mówiące po hiszpańsku lub Francję 
z przewagą muzułmanów i mówiącą w większości po arabsku albo stabilne 
Niemcy przechodzące z wolna na turecki.

W przypadku Rosji podobnego typu pytania stają coraz bardziej na porząd-
ku dziennym. Mało tego, proces zastępowania etnosu wschodniosłowiańskiego 
nacjami muzułmańskimi przebiega znacznie dynamiczniej i w bardziej niekon-
trolowany sposób, stąd też pogląd autora Rusofobii należałoby raczej postrzegać 
jako jeden z głosów w obronie ginącej przewagi Rosjan etnicznych i ich wartości 
w rosyjskim państwie. W tej sytuacji Szafariewicz domaga się podjęcia stosownych 
do zagrożenia kroków, przede wszystkim zaś stanięcia w prawdzie. Opowiada 
się zatem stanowczo za odejściem od politycznie poprawnego zniesienia dekla-
racji narodowości w oficjalnych dokumentach wymagających podania danych 
osobowych. Rosja powinna także w sensie prawnym stanowić kraj Rosjan i dla 
Rosjan. W przeciwnym wypadku – państwu grozi nieuchronny rozpad. Jest to 
wizja społeczeństwa, które także poprzez działania administracyjne może zacząć 
funkcjonować w ramach nacjonalistycznego paradygmatu197. 

W idei tej nie ma ukrytego zamiaru zmarginalizowania innych nacji. Szafa-
riewicz, z dumą podkreślając za Tocqueville’em, że Rosja doszła do Pacyfiku, nie 
unicestwiając żadnego narodu, wyraźnie stwierdza, że obecnie wszystkie nacje 
potrzebują ochrony jak Ural, Bajkał czy Wołga, wszystkie bowiem stają się ofiarą 

197  Idem, Что с нами будет?, s. 25-26.
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wystandaryzowanej kultury na wzór wystandaryzowanej produkcji198. Problem 
polega na tym, że tylko Rosjanom etnicznym poskąpiono prawa do samostanowie-
nia. Zachodnie czynniki opiniotwórcze, jak też lewicowe środowiska dysydenckie 
wyraźnie zmierzały do tezy, iż na ochronę narodowej tożsamości zasługują tylko 
obcoplemieńcy (инородцы). Gdy pojawiał się postulat niewiązania się Rosjan 
etnicznych z innymi nacjami w związkach małżeńskich, uważało się to za przejaw 
imperialistycznego nacjonalizmu, natomiast analogiczna postawa wśród małych 
narodów dawnego ZSRR nie wzbudzała poważnych zastrzeżeń i traktowana była 
wręcz jako sprawiedliwa walka o zachowanie narodowej tożsamości199. Tymcza-
sem w Rosji przełomu XX i XXI wieku doszło do masowego wypierania Rosjan 
etnicznych z miejsc i sfer dotąd przez nich zajmowanych, czego przykładem jest 
wygnanie setek tysięcy przedstawicieli tego narodu z Czeczenii i innych republik 
północnego Kaukazu. Szafariewicz domaga się zachowania integralności pań-
stwa i ratowania rosyjskiego charakteru zagrożonych terytoriów200. Tymczasem 
przez pewien czas rosyjskie media przedstawiały interwencję wojsk rosyjskich 
w Czeczenii jako agresję, a Szamila Basajewa jako Robin Hooda, co na szczęście 
uległo zmianie po 1994 roku (ZRZ, 319). 

Poglądy te, jasno eksplikowane w okresie po 1994 roku, nie pozostały bez echa. 
Podobne idee głosili w końcu pierwszej dekady spadkobiercy Szafriewiczowskiej 
idei rusofobii we własnym państwie. Należy do nich Andriej Sawieljew, jeden 
z najbardziej aktywnych działaczy nacjonalistycznych tego okresu i lider partii 
Wielka Rosja. Zdaniem Sawieljewa, bezpośrednio odwołującego się do pojęcia 
rusofobii, sam aparat władzy Federacji Rosyjskiej działał wbrew interesom Ro-
sjan. Nagminna akceptacja polityków de facto odpowiedzialnych za wysiedlenia 
ludności rosyjskiej z terenów północnego Kaukazu stanowi według Sawieljewa 
haniebną kartę najnowszej historii Rosji. Władza uprawia politykę zmierzającą 
do zastąpienia rdzennej ludności narodowościami islamskimi, akceptuje klany 
rusofobów w aparacie sprawiedliwości i w publicystyce201.

Stojąc w obliczu demograficznej klęski Rosjan, Igor Szafariewicz zmuszony 
był w drugiej dekadzie funkcjonowania Federacji Rosyjskiej dokonać nieznacznej 
modyfikacji poprzednich poglądów, którymi natchnął znaczące środowiska młod-
szych nacjonalistów. Pisząc w jednej z najpóźniejszych publikacji o przyszłości 
swego kraju, autor Rusofobii dość zaskakująco łagodzi nieco swój punkt widzenia 
w kwestii pożądanego oblicza państwa. Pomimo że pragnienie ratowania narodu 
Rosjan etnicznych uważa za ważne i pilne, sądząc zresztą, że bardzo niewiele 
już pozostało czasu na ratunek, bierze pod uwagę także inny wariant. Jeśli ma-

198  Idem, Нация и стандартизированная культура.
199  Ibidem.
200  Шафаревич Игорь Ростиславович, Русское государство, „Завтра” 1995, No 1.
201  С а в е л ь е в  Андрей Николаевич, Русофобия в России. Аналитический доклад, 
„Традиция”, Москва 2010, s. 67 nn, 359 nn.
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sowa emigracja narodów nieeuropejskich do krajów zasiedlonych poprzednio 
przez europoidów okaże się procesem globalnym, Rosja będzie w stanie jedynie 
wpłynąć na charakter imigracji. Rzecz w tym, by przekazać wspomnianą domi-
nantę rosyjskiego charakteru narodowego, która tak niestrudzenie opierała się 
zachodniej cywilizacji i zdolna jest wpłynąć na przyszłość całej ludzkości. Inny-
mi słowy, imigracja ta powinna skupiać narody bliskie Rosjanom202. Pogląd ten 
przypomina koncepcję innego inspiratora Szafariewicza – Nikołaja Trubieckiego, 
który doszukiwał się etnicznego i duchowego pokrewieństwa Rosjan z innymi 
eurazjatyckimi narodami dawnego Imperium i przeciwstawiał je narcystycznej 
mentalności zachodniej203. 

Retoryka ta, pochodząca już z roku 2009, mogłaby nawet sugerować, że dla 
autora Rusofobii z czasem ważniejsze od przetrwania narodu etnicznego jako 
takiego staje się kształtowanie społeczeństwa przeciwko modelowi zachodniemu. 
To jakby jeszcze inna, późniejsza wersja doktryny „The Rest Against the West” 
Aleksandra Dugina. Ogólnie rzecz ujmując, można tak skonstruowany zbiór idei 
scharakteryzować jako kolejny wariant antyokcydentalizmu, ukryty za parawa-
nem idei pluralizmu i wzajemnej tolerancji. Opiera się on na dość oryginalnym, 
choć nieujawnianym założeniu, że świat przed powstaniem cywilizacji zachodniej 
pełen był wzajemnego zrozumienia i szacunku, a po jej zaniku poziom humani-
taryzmu i świadomość powszechnej równości narodów znacznie wzrosną. Świat 
uwolni się od technokracji i materializmu, zaś wartości duchowe będą mogły 
rozwijać się bez zewnętrznej presji ideologicznej czy militarnej. Co zrozumiałe, 
powstrzymana zostanie również degradacja środowiska naturalnego. 

3.8. Rekapitulacja

Postulat zbudowania silnego i obecnego w życiu obywateli państwa stricte 
narodowego o antyzachodniej orientacji w polityce wewnętrznej, a tym bardziej 
zagranicznej, kierowanego przez aparat władzy wyselekcjonowany za pomocą 
kryterium narodowości etnicznej okazał się punktem dojścia doktryny Szafa-
riewicza. Idee myśliciela przeszły długą drogę. Jej punktem początkowym było 
przecież wyrażone zarówno w artykule zbioru Spod grud, jak i w erudycyjnej, 
a zarazem perfekcyjnie analitycznej książce o fenomenie socjalizmu zdumienie 
zrodzone na podstawie niekompatybilności założeń tej doktryny z potrzebami 
ludzkiej społeczności i najbardziej podstawowymi cechami ludzkiej natury. Był 
to namysł nad mechanizmem destrukcji różnych społeczności na przestrzeni 
wieków. Z drugiej jednak strony mamy do czynienia z narastającym przekonaniem 

202  Шафаревич Игорь Ростиславович, Что с нами будет?, s. 25.
203  Idem, Народ и власть, s. 35 nn.
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o jeszcze innej niekompatybilności – oficjalnej doktryny internacjonalistycznej 
z obecnymi na każdym kroku śladami prymordialnego, osadzonego głęboko 
w kulturowych wzorach fenomenu narodu. 

Kolejnym etapem rozwoju tej myśli okazała się zatem reakcja na antyrosyj-
skość, obecną zarówno w dyskursie zachodnich intelektualistów, w tym wpły-
wowej historiografii Richarda Pipesa, jak też (a może przede wszystkim) w wy-
powiedziach rosyjskich dysydentów czy emigrantów, którzy niechęć do realiów 
ZSRR łączyli z niechęcią do rosyjskiej kultury i tradycji politycznych. Odrodzone 
w ten sposób pojęcie rusofobii zrobiło w Rosji kolosalną karierę, i weszło na stałe 
do słownika politycznego.

Analiza zjawiska intelektualnej antyrosyjskości doprowadzi matematyka do 
odnalezienia rdzenia problemu – małego narodu, czyli kontestacyjnie nastawio-
nej mniejszości przedstawiającej się jako właściwy naród lub przynajmniej jego 
reprezentant. To idea czynnika dezintegrującego, którego koncept Szafariewicz 
zaczerpnie metodologicznie od Cochina, ale nada mu dość konkretne zabarwienie, 
utożsamiając go nie tylko z abstrakcyjnymi „towarzystwami myśli”, ale przede 
wszystkim z fenomenem światowego żydostwa. O ile zatem dla francuskiego 
historyka le Petit Peuple stanowił nowotwór zrodzony z intelektualnej dewiacji 
klasy próżniaczej, o tyle u Szafariewicza był on raczej bakcylem, ciałem obcym, 
pasożytem usiłującym zmienić organizm, na którym żerował, stosownie do swoich 
potrzeb czy nawet na swój obraz i podobieństwo. 

Studium nad tym zagadnieniem przysporzyło autorowi Rusofobii wielu wro-
gów, ale wydaje się, że zarówno obiektywni badacze tej kwestii, jak też, co zro-
zumiałe, jej adwersarze nie dostrzegli, że w owych rozważaniach o fenomenie 
żydowskim właściwym celem myśli Szafariewicza było coś innego niż jawny czy 
zakamuflowany antysemityzm. Nie odnosi się bowiem wrażenia, szczególnie 
w późniejszych pismach, aby kwestia żydowska dominowała w tym dorobku, 
jak próbuje się często sugerować. Owszem, sam autor, przeceniając nieco wpływ 
środowiska żydowskiego na losy Rosji i reszty świata, poświęca owemu zagad-
nieniu bardzo wiele miejsca, co zresztą znalazło odzwierciedlenie w niniejszej 
książce, jednak właściwym i realnym osiągnięciem jest w tym obszarze obserwacja 
o bardziej uniwersalnym charakterze.

Najciekawszą częścią rozważań o funkcjonowaniu tej heterogenicznej grupy 
jest uwaga na temat środowiska żydowskiego jako superorganizmu, rzecz jasna 
nie w znaczeniu dosłownym, lecz jako metafora pewnego sposobu społeczno-
-politycznego reagowania. Szafariewicz nie udziela przecież jednoznacznej od-
powiedzi na pytanie, czym właściwie jest żydowskość. Zawiera ona w sobie 
wiele aspektów: niezaprzeczalnie etniczny, związany z dziedzictwem krwi; także 
religijny, związany z kolei z dziedzictwem duchowym judaizmu; wreszcie – kul-
turowy, czyli zestaw wzorców zachowań i obyczajów, sposobów reagowania na 
rzeczywistość. Środowisko żydowskie to ekskluzywny klub, traktujący obcych, 
zgodnie z tradycją starożytną i talmudyczną czy z praktyką kahałów, jako raczej 
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przedmiot niż podmiot działań etycznych204. W praktyce jednak środowisko 
żydowskie charakteryzuje się tak poważnym zróżnicowaniem, że nie sposób 
wyznaczyć pomiędzy jego członkami jednolitej linii więzi. Idea superorganizmu, 
czyli dość tajemniczej podstawy solidarności, pozwalającej na natychmiastową 
reakcję w przypadku krzywdy wyrządzanej jednemu z członków, stanowi intere-
sujący wzór dla solidarności politycznej w bardziej szerokim wymiarze. Pozwala 
bowiem na wychwycenie więzi, która w praktyce opierać się może wyłącznie na 
solidarności jako takiej. 

Zrozumienie powyższej kwestii staje się bardziej realne w świetle późniejszych 
rozważań politycznych Szafariewicza, w których zacznie dominować refleksja 
nad katastrofą narodu i możliwością jego uratowania. Pomimo że w pracach tego 
okresu odnajdujemy definicje narodu, nie wydają się one zbyt precyzyjne. Tym, co 
można odsączyć po przeanalizowaniu zasadniczego zrębu tekstów, jest przekona-
nie, że naród należy rozumieć przede wszystkim jako świadomą wspólnotę losu. 
I w tym wypadku postrzegamy solidarność wewnętrzną jako główny mechanizm 
identyfikacyjny narodu: istnieje on raczej w przestrzeni wirtualnej jako nie do 
końca określony przedmiot przywiązania. Mało tego, samo to przywiązanie nie 
zawsze znajduje racjonalne uzasadnienie, chociaż u autora Rusofobii mamy do 
czynienia ze swoistym antropoekologizmem – przywiązanie do narodu jest ważne, 
pozwala go bowiem zachować jako gatunek współtworzący bogactwo ekosfery.

Jarosław Bratkiewicz nie bez racji dzieli nacjonalizm rosyjski lat dziewięć-
dziesiątych na „wszechrosyjski” (reprezentowany m.in. przez eurazjatystów czy 
przez Jurija Borodaja) i „wielkoruski” (który przypisywał m.in. Władimirowi 
Żyrinowskiemu). O ile reprezentantów pierwszej opcji cechuje chęć zjedno-
czenia w wielkim imperium różnych etnosów, połączonych wspólnym celem 
polityczno-kulturowym, o tyle zwolennicy opcji etnicznej podkreślają koniecz-
ność „odrodzenia rosyjskiego”, zwiększania potęgi państwa bez strat po stronie 
etnosu dominującego i przejścia na historyczno-terytorialny podział państwa, 
połączony z rusyfikacją205. Myśl Szafariewicza stanowiła inspirację dla licznych 
nacjonalistów rosyjskich okresu postkomunistycznego. W największym stopniu 
dotyczy to umiarkowanego środowiska „wielkoruskiego”, którego część skupiona 
została w końcu pierwszej dekady trzeciego tysiąclecia wokół pisma „Woprosy 

204  Ocena ta okazała się nośna nawet w środowisku nacjonalistycznym powołującym się na 
naukowe, odległe od agresywnej jednoznaczności założenia badawcze. W 2009 roku Siergiej 
Bałandin, odwołujący się zresztą w swej książce do Szafariewiczowskiej Rusofobii, podkreśla, 
że podstawowa różnica pomiędzy chrześcijańską a żydowską kwantyfikacją etyczną polega na 
tym, że o ile ta pierwsza rozciąga kategoryczny imperatyw na całość ludzkości, o tyle tradycja 
talmudyczna w wyborze judaizmu dokonuje jednocześnie ograniczenia jego zasad do świata 
samych judaistów (Баландин Сергей, Основы научного антисемитизма, Алгоритм, 
Москва 2009, s. 226).
205  Bratkiewicz  Jarosław, Rosyjscy nacjonaliści w latach 1992-1996. Od detradycjonalizacji 
do retradycjonalizaji, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1998, s. 50-53.
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Nacionalizma”. Chodzi między innymi o takie postacie, jak Siergiej Siergiejew, 
Konstantin Kryłow, Władimir Tor, Aleksandr Sewastjanow czy Oleg Niemienski. 
Ten ostatni zresztą bardzo wyraziście podkreśla, że putinowska idea narodu Ro-
sjan państwowych (россияне) stanowi koncepcję fantastyczną, trudno bowiem 
wyobrazić sobie, by zanikła dominująca samoidentyfikacja etniczna206.

Jeśli zatem uważamy Szafariewicza za patriarchę nacjonalizmu etnicznego, 
skąd ustępstwa, których dokonuje w swej publikacji z 2009 roku, na rzecz Rosji 
wieloetnicznej, realizującej jedynie wspólny, tradycjonalistyczny, antyzachodni 
i antytechnokratyczny program? Skąd nieco jeszcze wcześniejszy postulat wielkie-
go i silnego państwa o charakterze unitarnym? Dlaczego państwo to nie stanowi 
słowianofilskiego stróża bezpieczeństwa dla wspólnoty, lecz narzędzie kreowania 
społeczeństwa narodowego poprzez politykę kulturalną i system oświaty?

W swej erudycyjnej monografii Krista Berglund, poszukując korzeni myśli 
politycznej rosyjskiego matematyka, doszukuje się ich w tradycji konserwatywnej, 
w tym nade wszystko w ideach Edmunda Burke’a, na którego Szafariewicz zresztą 
z rzadka się powoływał207. Trudno zaprzeczyć pewnej trafności tej intuicji, szcze-
gólnie jeśli weźmie się pod uwagę stosowanie przez brytyjskiego klasyka metafory 
organicystycznej i podkreślanie przezeń duchowego rdzenia każdej naturalnej 
wspólnoty. Co więcej, jak słusznie wskazuje Berglund, konserwatyzm tego typu 
nie absolutyzuje, w odróżnieniu od liberalizmu i socjalizmu, pewnych rozwiązań 
systemowych traktowanych jako uniwersalne. Przeciwnie, pozostaje otwarty na 
specyfikę konkretnej społeczności. To swoisty „relatywizm” wartości politycz-
nych, który przybliża konserwatyzm typu burke’owskiego do nacjonalizmu208. 

Tym krótkim stwierdzeniem udało się badaczce na podstawie analizy pism 
Szafariewicza uzasadnić kluczową kwestię: jak możliwe jest zbratanie myślenia 
konserwatywnego z inspiracjami nacjonalistycznymi. Trudno przecież zaprze-
czyć, że wspólny wróg w postaci doktryn formatujących w uniwersalistyczny 
i systemowy sposób życie polityczne, gospodarcze i społeczne może prowadzić 
do zbratania. Poszukiwanie jedności z tymi, którzy również „nie są tacy jak…”, 
choć może wiele tłumaczyć, niekoniecznie jednak wyjaśnia miejsce doktryny 
rosyjskiego matematyka na obszernej mapie kierunków myśli politycznej.

Berglund wskazuje także wspominane w niniejszej książce inne inspiracje 
myśli Szafariewicza. Można go traktować bezsprzecznie jako kolejnego wyrazi-
ciela koncepcji pluralizmu cywilizacyjnego w rodzaju Danilewskiego, Spenglera 
czy Toynbeego. Jeszcze innym źródłem wpływu na myśl Szafariewicza pozo-
staje także Schumacher i inni przedstawiciele ekologizmu, jak Konrad Lorenz 
czy Lewis Mumford. Trudno też nie zauważyć przywiązania do przekraczającej 

206  Неменский Олег, Поляки и русские: народы разных времен и разных пространств, 
„Вопросы национализма” 2010, No 3, s. 29.
207  Berglund Krista, op. cit., s. 479.
208  Ibidem.
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granice różnych kierunków inspiracji prawosławiem jako podstawą kultury i ży-
cia społecznego. Wszystkie wymienione źródła stanowią jednak inne, odrębne 
światy. Ważna w rosyjskiej koncepcji tradycja teorii cywilizacji monadycznych 
tylko w przypadku Konstantina Leontjewa tchnie konserwatyzmem, jednak jej 
klasyczna forma w postaci panslawizmu Danilewskiego stanowi przykład pod-
niesionego na poziom międzynarodowy nacjonalizmu. Dlatego też wydaje się, że 
chociaż myśl Szafariewicza wychodzi od ważnych impulsów konserwatywnych, 
jej cel od początku miał wyraźne zakorzenienie w nacjonalizmie. Dobro i ocalenie 
narodu były właśnie owym celem, nie środkiem realizacji politycznej wizji, co 
zresztą odzwierciedlone zostało w bardzo jaskrawy sposób w późnych pismach 
politycznych matematyka. W Szafariewiczowskiej koncepcji narodu najbardziej 
fundamentalny wydaje się dogmat o jego naturalności, przekonanie o istnieniu 
naturalnych odruchów, instynktów oraz intuicji dotyczących tego, co swojskie, 
i tego, co obce. Tylko w tym sensie konserwatywny nacjonalizm znajduje swe 
metodologiczne uzasadnienie: nacjonalizm, aby mieć sens, musi opierać się na 
fundamencie niezbywalnym, takim zaś jest wiara w przekraczające możliwości 
intelektu wszczepienie narodów w strukturę stworzonego wszechświata. Jeśli 
bowiem, zgodnie z sugestią Kristy Berglund, rozumieć będziemy intencje Szafa-
riewicza w duchu otwarcia na naturalne procesy działające w społeczeństwach 
ludzkich, to nieuchronnie dojść musimy do wszczepionych w strukturę universum 
superorganizmów ludzkich, czyli etnosów.

Jeśli spojrzeć na dorobek autora Rusofobii (mimo że traktowany jest on tu 
jedynie jako jeden z wielu, choć prawdopodobnie najbardziej wyrazisty przypadek 
konserwatywnego nacjonalizmu) z punktu widzenia kategorii rekapitulacyjnych 
stosowanych w poprzednich częściach pracy, bez trudu zauważymy następujące 
paralele:
1. Myśl Szafariewicza stanowi sztandarowy przykład krytyki czy wręcz kon-

sekwentnego i systematycznie uzasadnionego odrzucenia cywilizacji za-
chodniej w niemal każdym jej przejawie. Rozumiana jest ona jednak raczej 
jako pewna tendencja, model aksjologiczny, który w praktyce przyjął dwie 
odmienne postacie:

a) liberalną wraz z charakterystycznymi dla niej ideami regulatywnymi w po-
staci wolnorynkowej gospodarki, opartej na bezkompromisowej konkurencji, 
absolutyzacją praw człowieka i polityczną demokracją przedstawicielską;

b) socjalistyczną, której towarzyszy bezwzględnie kontrolowana gospodarka 
planowa, ateistyczny totalitaryzm ideologiczny i rządy zideologizowanej elity 
w postaci partii władzy.

W obu jednak przypadkach mamy do czynienia z antyekologiczną, przeciwną 
naturze Stworzenia zasadą technokracji, cywilizacji przemysłowej, która w spo-
sób przymusowy lub poprzez procesy ekonomiczne wyludnia wsie i gromadzi 
ludność w miejskich molochach.
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2. Idei Szafariewicza nie można traktować jako samorodka, jako koncepcji jedynej 
w swoim rodzaju. Przeciwnie, jest ona kontynuacją długiej tradycji, ciągnącej 
się od słowianofilów przez dojrzały konserwatywny nacjonalizm Iwana Iljina 
po publicystykę Aleksandra Sołżenicyna, z którym Szafariewicz współpra-
cował przy redakcji zbioru Spod grud. Również w aspekcie synchronicznym 
można stwierdzić, że poglądy matematyka współegzystowały na początku 
trzeciego tysiąclecia z innymi odmianami nacjonalizmu konserwatywnego; 
wystarczy wymienić chociażby (oprócz wspomnianego autora Archipelagu 
GUŁag) ideologię Związku Prawosławnych Chorążych (Союз Православных 
Хоругвеносцев), pozaprawosławne idee zachowania ginącego narodu rosyj-
skiego Konstantina Kryłowa, „naukowy antysemityzm” Siergieja Bałandina, 
hasła Związku Wspólnot Rosyjskich (Союз Русских Общин) czy założenia 
i cele tzw. Doktryny Rosyjskiej (Русская Доктрина).

3. Nie ulega także wątpliwości, że poglądy Szafariewicza trudno uznać w spo-
łeczeństwie rosyjskim za rodzaj odpływającej czy słabnącej fali. Przeciwnie, 
trwałe zadomowienie się terminu rusofobii oraz czujności wobec „łowców 
antysemityzmu” świadczy o dojrzewaniu części rosyjskiej elity do stabi-
lizacji konserwatywnego nacjonalizmu w formie zaproponowanej przez 
Szafariewicza.
Konstatacje te nie rozwiązują jednak najważniejszego problemu, jakim jest 

ewolucja poglądów myśliciela. Zwróćmy zatem uwagę, że tak jak całość opisywanej 
doktryny na przykładzie wybranych środowisk, myśl Igora Szafariewicza powoli 
ewoluowała, chociaż nie można stwierdzić, że kiedykolwiek porzuciła najważniej-
sze kanony swojej wiary. Wyszła z sytuacji zdziwienia niezgodnością oficjalnej 
ideologii z obserwowanymi realiami i przybrała zrazu charakter konserwatywny 
i kontestatorski w stosunku do komunistycznego reżimu, później jednak coraz 
wyraźniej objawiała swe nacjonalistyczne oblicze. Zawsze jednak pozostawała 
nacjonalizmem, w którym odrodzenie uwarunkowane było wiernością nie tylko 
zapisanej czy utrwalonej w obyczajach i wzorcach behawioralnych tradycji, ale 
czemuś jeszcze głębszemu – trudnemu do zwerbalizowania naturalnemu zewowi 
wspólnoty, nieuświadomionym imperatywom wynikającym bardziej ze sponta-
nicznych procesów naturalnych niż z ludzkiego geniuszu.

Im bardziej jednak koncepcja ta dojrzewała, tym bardziej też skłaniała się ku 
rozwiązaniom, które stan „naturalny” miały przywrócić w sposób administracyjny. 
Chodzi głównie o koncepcję zbudowania narodowego państwa, zarządzanego 
przez elitę o jednoznacznej przynależności etnicznej. Naród rdzennych Rosjan 
(русские) odgrywał w tej wizji rolę dominującą, nie po to jednak, by unicestwić 
samodzielne życie innych narodów. Idea narodu państwotwórczego miała służyć 
uporządkowaniu polityki etnicznej w celu zbudowania harmonijnego społeczeń-
stwa, wspartego na stabilnych zasadach i o pomyślnych perspektywach. Temu 
też służyć ma rubryka „narodowość” w formularzach administracyjnych.
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Narodowo-konserwatywny pogląd na świat został w ten sposób zobiektywi-
zowany, w wyniku czego stał się ideologią, dostarczającą konkretnego programu 
działań. Stwierdzamy zatem, podobnie jak w przypadku rozwoju romantycznego 
nacjonalizmu w Niemczech, w pismach Koła Hamburskiego, w ideologii Action 
Française czy w nacjonalizmie japońskim lat 1868-1945, coraz poważniejszy 
zwrot ku radykalizacji i konkretyzacji działań. Konserwatywni nacjonaliści zwra-
cają się ku państwu, a w końcu znikają, ustępując miejsca radykalnym etatystom.
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Przegląd idei i kluczowych elementów ewolucji konserwatywnego nacjona-
lizmu daje możliwość pewnej deskrypcji uogólniającej, prowadzącej do przynaj-
mniej częściowego rozwiązania nakreślonych problemów badawczych. Chodzi 
zatem, po pierwsze, o wydzielenie najważniejszych cech dystynktywnych doktryny 
na podstawie przeglądu jej kształtowania się w zbadanych środowiskach histo-
rycznych, w których się rozwijała, oraz opisu przypadku zawartego w części trze-
ciej. Po drugie, synteza taka powinna ułatwić wykrycie głównych prawidłowości 
rozwoju konserwatywnego nacjonalizmu oraz jego hipotetycznych perspektyw. 

Charakterystyka typologiczna doktryny konserwatywnego nacjonalizmu mo-
głaby, co prawda, zostać dokonana w postaci zbiorczego wyliczenia wszystkich 
najważniejszych idei, wydaje się wszakże, że warto je podzielić na przynajmniej 
dwie odmienne jakościowo kategorie. W pierwszej umieścimy zatem „ideały”, 
fundamentalne wartości, na których z kolei opierają się zasady drugiej grupy 
o bardziej praktycznym (polityczno-prawnym) charakterze. Niniejsza katego-
ryzacja inspirowana jest w pewnym stopniu systematyką Romana Tokarczyka, 
którą stosuje on w procesie kategoryzacji form i modeli treściowych współczesnej 
myśli politycznej1.

Ideały konserwatywnego nacjonalizmu

1. Spośród kluczowych idei o charakterze aksjologicznym warto, po pierwsze, 
zapytać o kwestię rozumienia człowieka jako podmiotu działań politycznych 

1  Tokarczyk Roman, Współczesne doktryny polityczne, Kantor Wydawniczy Zakamycze, 
Kraków 2003.
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według konserwatywnych nacjonalistów. Istota ludzka jest przez nich traktowana 
jako nieodłączny element przyrody, podległy jej prawom. Nie chodzi o naturalizm 
czy inne zaprzeczenie duchowego kontekstu istnienia człowieka, ale o uznanie, że 
w stopniu podobnym do pozostałej części przyrody musi on liczyć się z własnymi 
ograniczeniami i włączeniem w kontekst ogólny. 

Nikt zatem nie jest samotną wyspą, każdy zależy od grupy, w której się urodził. 
Stanowi część narodu, tak jak część rodziny czy część gatunku. Jego charakte-
rystyka nabiera barw właśnie poprzez urodzenie i przebywanie w określonym 
środowisku. Człowiek realizuje swoje powołanie i staje się wartościową jednostką 
poprzez wierność zasadom swej grupy, to ona nadaje mu status. Dlatego też próby 
wyprowadzania człowieka poza ową grupę odniesienia powodują, że nie będzie 
rozumiał swego miejsca w świecie. Volkheit określa go w nie mniejszym stopniu 
niż cechy indywidualne. Gdy następuje wyprowadzenie człowieka z owego na-
turalnego habitatu, powoduje ono albo dehumanizację, albo, jeśli uruchomione 
zostaną mechanizmy obronne, usprawiedliwiony bunt przeciwko wykorzenieniu.

„Prawa człowieka” wyrwane z kontekstu pozbawione są sensu i nie do-
prowadzą istoty ludzkiej do samorealizacji. Można zatem o nich mówić tylko 
w odniesieniu do określonego środowiska, dysponującego kryteriami wszelkich 
praw. Innymi słowy, człowiek staje się człowiekiem tylko w swym narodzie, i to 
rozumianym jako wielowiekowe dziedzictwo pokoleń. Człowiek nie jest kreatorem 
narodu, lecz tylko elementem, fazą przepływu, której przebiegi obecne zależne 
są od położenia i żywotności źródeł.

Jeśli zatem człowiek w koncepcji konserwatywnych nacjonalistów posiada 
zakorzenienie, a tym samym gruntowne uwarunkowanie własnej struktury 
duchowej w narodzie, pojawia się pytanie o zasadę budowy tej struktury. Skoro 
niezależność jednostki stanowi iluzję, można jednocześnie mówić o iluzji nie-
zależnego intelektu. Stanowisko takie charakterystyczne jest, po pierwsze, dla 
klasycznego konserwatyzmu kontynentalnego. Przekonanie o kluczowej roli 
oświeceniowej absolutyzacji rozumu ludzkiego (de facto niedoskonałego ze 
względu na upadłość natury człowieka) w destrukcji ładu społecznego bazującego 
na tradycji jest jednym z najistotniejszych argumentów dyskursu de Maistre’a we 
Francji czy Pobiedonoscewa w Rosji. 

Antyintelektualizm charakteryzował jednak także konserwatywnych nacjo-
nalistów. Nie chodziło już tylko o kwestię braku wiary w upadłą naturę ludzką, 
lecz o przekleństwo zbłądzenia, odłączenia od głównego koryta rzeki. Rosyjscy 
słowianofile potępiają tradycję „zachodniego sylogizmu” i starają się wskazać, że 
tylko droga wiary może prowadzić człowieka do integralności duszy, a strażnikiem 
tej postawy jest prawosławna Rosja. Dla większej precyzji należałoby jednak 
stwierdzić, że nie tyle cała Rosja, ile rosyjski lud (народ), albowiem wykształ-
cona elita (określana jako „towarzystwo”) zeszła z właściwej drogi na manowce 
europejskiego, oświeceniowego intelektualizmu. Tego rodzaju stanowisko jest 
wciąż jeszcze odpryskiem tendencji konserwatywnej, ale wykracza już ku wska-
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zaniu wspólnoty jako punktu odniesienia godnej zaufania gnoseologii. Z czasem 
postawa ta stanie się normą w kręgu myśli narodowej. 

Radykalnie antyintelektualistyczne podejście zaprezentuje nacjonalizm fran-
cuski końca wieku XIX. Szczególnie dobitną eksplikację znajdzie w pracach 
Maurice’a Barrésa, wedle którego kantyzm jako praktyka wypreparowanego 
rozumu, odseparowanej od wspólnotowego kontekstu jaźni, „wykorzenia z zie-
mi przodków”. Jak wskazuje Wielomski, podobne stanowisko wyrażali Charles 
Maurras i Henri Vaugeois, przypisując kantowskiemu intelektualizmowi działanie 
destrukcyjne wobec uczuć patriotycznych, rodziny, religii, a nawet tendencje 
kosmopolityczne i komunistyczne2. Co jednak ciekawe, pewnym wyjątkiem w tej 
kwestii było podejście Igora Szafariewicza, który wskazywał raczej logikę odmien-
ną w stosunku do dwu ostatnich z wymienionych właściwości, podkreślając, że 
lewicowa ideologia stanowi domenę rozumu uśpionego, celowo zafałszowanego 
i nieścisłego.

2. Skoro człowiek może być rozumiany tylko w kontekście społeczności ma-
cierzystej, trudne do przecenienia staje się pytanie o charakter społeczeństwa, 
które w doktrynie konserwatywnego nacjonalizmu tożsame jest z narodem. 
Naród w koncepcji tej jest nie tylko najważniejszym typem społeczeństwa, ale 
także wartością. Jeśli sięga do tradycji, to nie dlatego, że uważa ją za wartość 
nadrzędną, ale dlatego, że właśnie wierność tradycji najlepiej służy narodowi, 
ponieważ stanowi jego kościec identyfikacyjny. Naród konserwatywnych nacjo-
nalistów to kokutai późnej szkoły Mito – „substancja” społeczeństwa, utożsamio-
na z tradycją świętego cesarstwa. Naród jako podmiot aksjologiczny ma także 
znaczenie moralne – uwalnia człowieka od egocentryzmu.

Uznanie prymatu aksjologicznego narodu nie powoduje wszakże jego jedno-
znacznego zdefiniowania. W pismach zachowawczych narodowców nie znajdzie-
my jasnego wpisania się w jedną z trzech klasycznych eksplanacji pochodzenia 
narodu: plemienno-rasową, państwową i kulturową. Poszczególne przykłady 
doktryny skłaniają się czasem bardziej do jednego z modeli, lecz w swym procesie 
rozwojowym wykazują pewną zmienność w tej kwestii. Jednoznaczna odpowiedź 
byłaby zresztą znacząco nieadekwatna do samego charakteru konserwatywnego 
nacjonalizmu: odzierałaby naród z tajemnicy, nadawałby mu odcień racjonalnej 
inteligibilności, co zaprzeczałoby koncepcji człowieka. Ujmując rzecz statystycz-
nie, wydaje się, że kulturowa, a tym samym aksjologiczna interpretacja narodu 
jest im najbliższa.

Konserwatywni nacjonaliści tak długo, jak pozostają w duchu tej doktryny, 
raczej unikają rasizmu, ograniczają się tylko do koncepcji narodu jako długotrwa-
łego bytu, dojrzewającego w miarę upływu wieków. Konstatacja tego typu nie 
tłumaczy jednak jeszcze ich podejścia do kwestii ontologicznego i historycznego 

2  Por. Wielomski  Adam, Nacjonalizm francuski 1886-1940. Geneza, przemiany i istota filozofii 
politycznej, Wydawnictwo von Borowiecky, Warszawa 2007, s. 260-261.
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pochodzenia narodu. Mimo to wydaje się, że możliwe jest (przynajmniej w pewnym 
stopniu) rozstrzygnięcie, do którego z tradycyjnie uznawanych paradygmatów, 
wyróżnionych m.in. przez Anthony’ego Smitha3, rozumienia narodu konserwa-
tywni nacjonaliści zbliżają się najbardziej. 

Nie ulega wątpliwości, że sytuują się oni o lata świetlne od modernizmu, wedle 
którego naród jest konstruktem nowoczesnych społeczeństw przemysłowych. 
Idee Ernesta Gellnera z każdego niemal punktu widzenia byłyby dla nich w naj-
wyższym stopniu odstręczające. Kto uznaje historyczną pierwotność narodu, nie 
może jednocześnie przyjąć, że to nacjonalizm tworzy narody i że „narody da się 
zdefiniować tylko w kategoriach właściwych epoce nacjonalizmu”4. Stanowisko 
konserwatywnych nacjonalistów można uznać za konsekwentnie antymoder-
nistyczne nie tylko w kontekście gellnerowskiego „modernizmu kulturowego”. 
Równie zdecydowanie będą oni także toczyć wojnę z modernizmem „socjoeko-
nomicznym”, zakładającym, że bazą nacjonalizmu są nierówności o charakterze 
bytowym, z podziałem świata na centrum i peryferie5. Niekoniecznie konserwa-
tywni nacjonaliści pogodzą się z ideą prymatu państwa w tworzeniu narodu, która 
przebija z socjologii Anthony’ego Giddensa, jak również z poglądem, że naród to 
produkt sfabrykowanej idei. Chodzi tu zarówno o woluntaryzm Elie Kedouriego, 
jak i „konstruktywizm”, obecny w niektórych pracach Erica Hobsbawma, który 
podkreślał, że narodowe idee polityczne najczęściej stawały do konkurencji 
z ideami innych doktryn na zasadzie à la carte6.

Konserwatywny nacjonalizm musi z natury rzeczy wykazywać pewną skłon-
ność do perenializmu, tj. do przekonania o odwieczności narodów, jednak w jego 
łagodniejszej formie. Nie chodzi bowiem o to, że każdy historyczny naród istniał 
zawsze, lecz o fakt, że samo zjawisko powstawania narodów jest odwieczne. 
Zbieżny z tym założeniem jest chociażby pogląd Szafariewicza, że wyrastanie 
z jakiejś grupy odniesienia stanowi odwieczną cechę ludzkości.

Paradygmatem najbliższym stanowisku konserwatywnych nacjonalistów 
wydaje się jednak raczej prymordializm, zakładający wielowymiarową pierwot-
ność narodu. Nie bez racji zainicjowanie tej tendencji Smith przypisuje księdzu 
Sieyèsowi, który w swym słynnym eseju Czym jest stan trzeci? (Qu’est-ce que le 
tiers état?) dokonuje absultyzacji narodu. Narody miałyby poprzedzać wszelkie 
byty społeczne i stanowić sankcję dla wszelkich działań politycznych7. Nie wolno 
jednak zapominać, że narody rozumiane są przez prekursora rewolucji przede 

3  Smith Anthony, Nacjonalizm. Teoria, ideologia, historia, tłum. Ewa Chomicka, Sic!, War-
szawa 2007, s. 65 nn.
4  Gel lner  Ernest, Narody i nacjonalizm, tłum. Teresa Hołówka, Difin, Warszawa 2009, 
s. 143-144.
5  Por. Nairn Tom, The Break-up of Britain. Crisis and Neo-Nationalism, Verso, London 1977.
6  Hobsbawm Eric, Narody i nacjonalizm po 1780 roku. Program, mit, rzeczywistość, Difin, 
Warszawa 2010, s. 132-133.
7  Smith Anthony, Nacjonalizm…, s. 73.
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wszystkim jako zgromadzenia wszystkich obywateli8. Taka zaś linia interpreta-
cyjna z pewnością nie odpowiada większości konserwatywnych nacjonalistów, 
którzy wyraźnie skałniają się ku prymordializmowi organicystycznemu, zatem 
ku wierze, że pierwotność narodu nie wynika z prymatu zasady obywatelskiej, 
lecz z ontologicznej „naturalności”. 

Zasada organiczności narodu, czyli jedynej naturalnej formy społeczeństwa, 
przybierać może różne formy. Jedną jej skrajnością jest rasizm lub przynajmniej 
założenie o pochodzeniu narodu z bardzo ograniczonego pnia genetycznego. 
Inny typ organicyzmu wyrasta z przeniesienia modelu biologicznego do sfery 
dziedziczenia kulturowego. Zasadniczo mamy w tym przypadku do czynienia 
z metaforycznością pojęcia organizmu, która jednak bywa z różnych powodów 
ignorowana – naród traktowany jest wówczas jako wspólnota organiczna bez 
względu na wspólne pochodzenie w sensie biologicznym. Do takiego rozumienia 
narodu odwoływali się niemieccy romantycy, ariozofia, retoryka Stapla w Niem-
czech, szkoła Mito (szczególnie w wydaniu Shinron Aizawy) w Japonii, słowiano-
file, poczwiennicy i panslawiści w Rosji; ideę panorganizmu promuje w końcu XX 
stulecia Igor Szafariewicz. Generalnie, przywiązanie do nacji skonstruowanych 
sztucznie, jak w przypadku „Rosjan-obywateli” (россияне), nawet w pozytywnych 
celach nie interesuje konserwatywnych nacjonalistów. Naród interpretowany jest 
przez nich przede wszystkim jako wspólnota losu i wartości.

Nie wydaje się także, by konserwatywni nacjonaliści skłaniali się ku etno-
symbolizmowi, chociaż zdaje się on niezwykle obiecującą intuicją interpreta-
cyjną w kontekście ich pism. Wyjaśnienie tego jest banalne: naród, do którego 
przywiązanie wynika tylko z procesów mentalnych i wartości, pomimo ich nie-
wątpliwego znaczenia nie może satysfakcjonować konserwatywnego nacjona-
listy, gdyż pozbawia się sankcji ontologicznej. Konserwatysta nie będzie zważał 
na obiekcje nacjonalistów w tym względzie – wieloetniczna monarchia, a tym 
bardziej wieloetniczny Kościół są matką dla każdego poddanego. Nacjonalista 
modernistyczny, dokonujący apologii narodu budowanego od podstaw, również 
nie będzie zgłaszał sprzeciwu wobec takiego czy innego pochodzenia obywatela. 
Nacjonalista konserwatywny nie jest już w tak komfortowej sytuacji – wypada 
mu zapytać o pochodzenie rodziców kandydata do narodu, chociaż nie musi 
z odpowiedzi wyciągać jednoznacznych wniosków. Tak czy owak, jednak naród 
jest dlań wspólnotą losów i wartości, a tym samym przedmiotów wiary.

3. Trudno zatem uniknąć podczas remanentu idei konserwatywnego nacjona-
lizmu ich uzasadnienia religijnego. Gdyby jednak przyjrzeć się temu zjawisku 
bliżej, okazałoby się, że związek treści religijnych z politycznymi przybiera w tych 
ideach różne postacie. Jedną z nich jest sankcja bezpośrednia, uzasadniająca mi-
sję narodu. Bardzo wyrazistym przykładem tej tendencji są doktryny rosyjskie, 
głównie stara teoria Moskwy – Trzeciego Rzymu, jak i doktryna słowianofilska. 

8  Sieyès Emmanuel-Joseph, Qu’est-ce que le tiers état?, Au Siège de la Société, Paris 1888, s. 4.
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Prawosławie nadaje państwu, a następnie ludowi rosyjskiemu szczególną misję 
zachowania jedynej prawdziwej wiary. Analogicznie, inspiracje stricte szintoi-
styczne, obecne między innymi w szkole Mito, miały uzmysłowić Japończykom 
wyjątkowość Wysp. Idea ta będzie obecna także w nacjonalizmie etatystycznym, 
który rozprzestrzeniać się będzie już od późnej fazy okresu Meiji. Wydaje się jed-
nak, że siła oddziaływania religijnej motywacji w nacjonalizmie japońskim była 
mniejsza niż w jego odpowiedniku rosyjskim ze względu na eklektyzm: obecność 
elementu konfucjańskiego i buddyjskiego, które towarzyszyły szintoistycznej 
bazie w kształtowaniu tradycjonalistycznego japońskiego kanonu wartości. 

Sytuacja religijnej motywacji w konserwatywnym nacjonalizmie niemieckim 
i francuskim napotyka więcej trudności. W pierwszym przypadku mamy do czy-
nienia z problemem analogicznym do japońskiego. Nie występuje tu, co prawda, aż 
tak znaczący rozziew pomiędzy tradycyjnymi religiami, ale historyczny podział na 
duchowość, a tym samym kulturę protestanckiej Północy i katolickiego Południa 
nie tracił jeszcze aktualności w okresie kształtowania najbardziej klasycznych 
przykładów interesującej nas doktryny. Bez wątpienia protestantyzm jako rodzaj 
chrześcijaństwa bardziej otwartego na współpracę z państwem stanowił lepsze 
podłoże dla kształtowania się konserwatywnego nacjonalizmu w Niemczech. 
Protestantami byli przecież tak znaczący apologeci germanizmu jak Jahn, Arndt, 
zdeklarowany antyultramontanista książę Bismarck czy założyciel i główny filar 
Koła Hamburskiego – Wilhelm Stapel. Większość z nich zdawała sobie jednak 
sprawę z niemożliwości odwoływania się jednocześnie do konkretnego wyznania 
i do idei Alldeutschtum. Niektórzy zatem poczuli się zmuszeni albo do stosowania 
odniesień uogólniających w celu pogodzenia obu stron (jak w przypadku idei Die 
Kirche Christli Stapla), albo do tworzenia religii narodowej. Jej formą synkretyczną, 
próbującą godzić pewne dogmaty chrześcijaństwa z ideą narodową był Kościół 
Niemieckich Chrześcijan. Najbardziej skrajnymi i konsekwentnymi formami 
stworzenia religii służącej wyłącznie celom ideologicznym były ariozofia i inne 
pokrewne rodzaje duchowej podstawy ruchu volkistowskiego, który nie może 
być jednak uważany za przykład konserwatywnego nacjonalizmu.

Gdyby z kolei spojrzeć na klasykę konserwatywnego nacjonalizmu we Francji, 
zauważymy, że chociaż odwołanie do katolickich podstaw narodu francuskiego 
powinno stanowić rzecz bez mała oczywistą, w rzeczywistości mamy do czynienia 
z sytuacją bardzo wieloznaczną. Najbardziej klasyczny wykwit konserwatywnego 
nacjonalizmu francuskiego – Action Française – w różnych fazach swego istnienia 
prezentował dziwny stosunek do katolicyzmu. Jak przypomina Wielomski, mło-
da Akcja promowała tradycję antyklerykalną, zaś w późniejszym okresie mamy 
wprawdzie do czynienia ze zbliżeniem do religii, jednak zdecydowanie koniunk-
turalnym9. Maurras staje się z kolei paradoksalnym myślicielem – jest ateistą, 
a opowiada się jednocześnie za katolicką monarchią. Jak możliwe było dojście do 

9  Ibidem, s. 196.
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powstania postaw do takiego stopnia sprzecznych wewnętrznie? Wydaje się, że 
odpowiedź można znaleźć w innym miejscu analizy Wielomskiego, pomimo że 
on sam nie dokonuje powiązania odległych w czasie tendencji. Opisując podejście 
ideologów rewolucji do Kościoła, przytacza interesujące fakty:

Katolicyzmowi wytoczono wiele zarzutów – przede wszystkim z powodu trady-
cyjnego sojuszu Tronu i Ołtarza – ale pojawiają się tu także zarzuty o charakterze 
nacjonalistycznym. Marat pisze: „Wolność tkwi w miłości do ojczyzny, ale królestwo 
chrześcijan nie jest z tego świata. Ich ojczyzna jest w niebie, a ta ziemia to dla nich 
tylko miejsce pielgrzymki. W jaki sposób ludzie żyjący tym, co jest tam, mogą wziąć 
do serca to, co jest tu?” Nicholas Bonneville już rok wcześniej niż nastała dyktatura 
jakobinów marzył o „religii, która stawiałaby ojczyznę i prawa jako przedmiot kultu 
religijnego wszystkich obywateli”, gdzie „umrzeć za ojczyznę oznaczałoby to samo, 
co dostąpić wiecznej chwały i szczęśliwości”10.

Istotnie, rewolucja dokonała próby nacjonalizacji Boga. Czyniono to w różny 
sposób, między innymi poprzez wprowadzenie Konstytucji cywilnej kleru, ale 
najpełniejszy wyraz tendencja ta przybrała w inspirowanej przez etykę masońską 
idei Istoty Najwyższej jako przedmiotu kultu postulowanego przez Robespierre’a. 
W przypadku konserwatywnego nacjonalizmu o czymś takim nie mogło być jed-
nak mowy, skoro ten szukał dla apoteozy narodu oparcia w narodowej tradycji 
religijnej. Siłą rzeczy zmuszony był zatem sięgnąć do arsenału wierzeń i praktyk 
powszechnie uznanych i utrwalonych na przestrzeni wieków. Ponieważ jednak 
miały one charakter autonomiczny w stosunku do bytów politycznych, a z pew-
nością grup etnicznych, konserwatywni nacjonaliści musieli dokonać niemałego 
wysiłku, aby rozumienie tych religii przetransformować w taki sposób, by wraz 
z ideami narodowymi wydawały się ciałem monolitycznym. Owo instrumental-
ne traktowanie tradycyjnych systemów religijnych stanowi jedną z najbardziej 
charakterystycznych cech konserwatywnego nacjonalizmu. Skoro rozumiemy 
przez to pojęcie doktrynę dokonującą maksymalnego upodmiotowienia naro-
du jako wartości i celu działań politycznych poprzez odwołanie do uzasadnień 
zawartych w tradycji, sięgnięcie do utrwalonych postaci religii ma tu z natury 
rzeczy fundamentalne znaczenie. 

Jeśli zatem nie wolno było tworzyć religii sztucznej, należało przekonać 
wierzących, że ich stara religijność jest w gruncie rzeczy elementem czegoś 
ważniejszego, duchowej podstawy narodu. Najłatwiej było przeprowadzić tę 
procedurę na łonie szintoizmu, religii obecnej tylko w Japonii i sankcjonującej 
prymat monarchii, ale towarzyszący religii shinto pochodzący z Chin konfucja-
nizm, a tym bardziej uniwersalistyczny buddyzm nie ułatwiały zadania. Stąd też 
monumentalne traktaty, z Shinron Aizawy na czele dokonywały prób syntezy 
konfucjanizmu i szintoizmu w stylu idei shinju-funi, ale ostatecznie zwycięsko 

10  Ibidem, s. 91.
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z tych prób wyszła tylko idea narodu jako bytu politycznego, sankcjonowanego 
odwieczną monarchią, począwszy od restauracji Meiji po koniec pierwszej fazy 
okresu Shōwa (rok 1945). 

W przypadku rosyjskiego prawosławia zadanie było nieco trudniejsze niż 
w Japonii, ale zdecydowanie dominująca pozycja Rosji w świecie prawosław-
nym i monopol ortodoksji na terenie wschodniej Słowiańszczyzny dawały kon-
serwatywnym nacjonalistom duże szanse powodzenia. Jak się jednak okazało, 
prawidłowość dotycząca rozwoju doktryny w Japonii rzeczywiście zadziałała 
niezawodnie także w Rosji. O ile sankcja religijna nigdy nie straciła na znaczeniu 
całkowicie, to dojrzała postać konserwatywnego nacjonalizmu w dziełach Igora 
Szafariewicza z trudem wytrzymuje porównanie ze słowianofilską apoteozą 
wiary jako prawdziwego źródła poznania i drogi do zbawienia. Dla słowianofilów 
wspólnota wiary jest wszystkim, naród zaś wart jest czci o tyle, o ile stanowi 
podporę wiary, tymczasem u twórcy Rusofobii prawosławie to tradycja, do której 
trzeba sięgnąć, by odrodzić i ocalić naród. Ten zaś jako wartość per se z czasem 
ulega w środowisku nacjonalistycznym absolutyzacji. 

W krajach europejskiego Zachodu odwołanie konserwatywnych nacjonalistów 
do tradycyjnej religijności wynika z takich samych pobudek, jednak absolutyzacja 
idei narodu przebiega znacznie szybciej i wyraźniej. O ile motywacja religijna 
lub etyczno-religijna może odgrywać decydującą rolę u niektórych romantyków 
w Niemczech i Francji, o tyle trudno stwierdzić to w pismach Jahna, Arndta, 
volkistów czy u Stapla, podobnie zresztą jak w nacjonalizmie Barrésa i Action 
Française. Znakomity analityk nowożytnej historii Francji Augustin Cochin woli 
dokonać demaskacji mechanizmu ideologicznego i społecznego rewolucyjnej 
destrukcji, niż zastanowić się nad tym, co utracono. 

Uzasadnienie różnego stopnia ważności przywiązania do tradycyjnych kul-
tów w badanych środowiskach możliwe jest, jak się wydaje, poprzez wskazanie 
samego charakteru tych religii. Europejscy narodowcy o tradycjonalistycznym 
podłożu swych idei mieli do czynienia z fenomenem dalece uniwersalistycznym, 
szczególnie w przypadku katolicyzmu. Tym przecież należy tłumaczyć gorączkową 
niechęć doń Bismarcka i znacznej części pruskiej elity, a w dużej mierze także 
dworu Hohenzollernów. Kontynuując zacytowaną myśl Marata, można dodać, 
że nieupaństwowione Królestwo Niebieskie było dla wielu nacjonalistów nie 
do przyjęcia, ponieważ stanowiło wartość samą w sobie, i to wartość stawiającą 
inne znacznie poniżej. Co jednak najważniejsze, jego tron znajdował się poza 
terytorium kontrolowanego państwa. 

Instrumentalizacja religii była dla nacjonalistów, nawet konserwatywnych, 
naturalną konsekwencją dokonanego przewartościowania. Absolutyzacja na-
rodu sprawiała, że konserwatywne przywiązanie do „tradycyjnych wartości” 
zastąpione zostało czymś z gruntu odmiennym, choć ubierającym się w dawne 
szaty. Na służebną rolę Kościoła jako identyfikatora i wsparcia dla La Nation de 
Maistre w żadnym wypadku nie mógłby sobie pozwolić. Dla Stapla czy Maurrasa 
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nie stanowiło to już problemu, przeciwnie – było zrozumiałe samo przez się. Tym 
samym logiczne się stało, że także antysiłą tego systemu wartości było już co 
innego niż w przypadku obrońców Ołtarza. Konserwatysta, także współczesny, 
doszukuje się ciemnej strony mocy w siłach destrukcji porządku odwiecznego, 
naturalnego. Jeśli główną motywacją tego konserwatyzmu jest uniwersalistycz-
na religia, będzie on wskazywał na Arymana, Szatana, uwłaczającego człowie-
czeństwu jako planowi Bożemu wraz z całym instrumentarium metod burzenia 
porządku. To również między innymi szafariewiczowski socjalizm, stanowiący 
siłę destrukcyjną zarówno w państwach sumeryjskich, jak i w średniowiecznych 
sektach, w imperium Inków, w redukcjach paragwajskich, a tym bardziej w ate-
istycznym, marksistowskim ZSRR. Kiedy jednak przekraczamy granicę między 
monarchią tradycjonalistów i klerykałów a państwem nacjonalistów, diabłem 
będzie już ktoś inny.

4. Antysiłą konserwatywnego nacjonalizmu staje się wówczas pewna grupa; 
zło przyjmuje postać ludzką, jednak nie pojedynczego człowieka. Bóg jest sam 
i zmaga się z przeciwdziałaniem Węża, Naród jednak to zbiorowość, zatem jego 
przeciwnikiem staje się także jakaś wspólnota. Analiza ewolucji wybranych 
ciągów rozwojowych konserwatywnego nacjonalizmu pokazuje, że grupa ta 
może pochodzić zarówno z łona zdrowego ciała narodu, jak też wywodzić się ze 
środowiska zewnętrznego. 

Wróg wewnętrzny prezentowany jest w pismach nacjonalistów w różnych 
postaciach. Jedną z nich są wpływowi zdrajcy i zaprzańcy, jak pronapoleońscy 
książęta, przedmiot żarliwego potępienia ze strony Arndta. To także zawsze 
skłonna do sprzedania się reżimowi koniunkturalna inteligencja, „wykształceńcy” 
Sołżenicyna, skłonni do współpracy z obcym duchowi narodu reżimem. 

Inny rodzaj złych duchów wewnętrznych to umysłowości zdegenerowane, 
między innymi sociétés de pensée, które stały się nowotworem na zdrowym dotąd 
ciele narodu. Z czasem dojdzie do uzłośliwienia tej narośli – grupa wyrodków 
postawi się w roli właściwego narodu i stanie się le Petit Peuple, który dokona 
rewolucji i przewróci stary, dobry świat do góry nogami. Mały naród jednak 
rzadko rozwija się tylko w kontekście transformacji wewnętrznych wpływów: czy 
bowiem ancien régime królewsko-arystokratycznej Francji mógłby upaść, gdyby 
nie lektura pism Locke’a i czerpiącej z niego, a ogłoszonej zaledwie trzynaście lat 
wcześniej Deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych? Jeśli zatem mówimy 
o wrogu wewnętrznym, nie możemy zapominać, że celowo lub mimowolnie 
oddaje on naród w ręce obcych sił. 

Wróg zewnętrzny może w ideologii konserwatywnych nacjonalistów mieć 
charakter równie zróżnicowany jak diabeł rodzimy. Bywa oczywistym agresorem, 
jak Napoleon, niekiedy jednak staje się niecierpliwym, wymagającym, a przez to 
niewygodnym partnerem. To również między innymi zachodni barbarzyńca – oto-
czony gadżetami liberał i reprezentant interesów obcych mocarstw. Najgorsze jest 
jednak, że bez żadnych szczególnych ambicji religijnych czy nawet politycznych 
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pragnie on dla zaspokojenia powierzchownych ambicji przetransformować ro-
dzimą kulturę, upatrując w niej przeszkodę w swobodnej ekspansji gospodarczej. 
Przeciwstawienie mu idei sonno jōi staje się imperatywem moralnym.

Jeszcze groźniejszy jest wróg zewnętrzny, który z taktycznych pobudek przy-
biera postać siły rodzimej, w rzeczywistości reprezentującej strukturalnie i ak-
sjologicznie odmienne cele. Sztandarowym przykładem tego zjawiska jest Żyd, 
a w zasadzie światowe żydostwo, którego neutralizacja staje się obsesją znacznej 
części konserwatywnych nacjonalistów. Jedynie w Japonii zjawisko takie nie 
miało ideowej racji bytu, ze względu na marginesowe znaczenie Żydów (ich 
rolę pełnili zachodni barbarzyńcy), ale Niemcy, Francja i Rosja stały się areną 
wysublimowanej polemiki z metodologią działania tego środowiska. Nie było ono 
jednak tylko wrogiem jako takim, lecz także narzędziem kształtowania narodowej 
samoświadomości. Żyd autentyczny lub wyimaginowany staje się interesującym 
przeciwnikiem nie wówczas, gdy stanowi realne zagrożenie lub przynajmniej 
ciało ewidentnie obce. Zjawiskiem prawdziwie groźnym jest Żyd zasymilowany, 
wydaje się bowiem, jak podkreślają m.in. Mieńszykow, Stapel i Szafariewicz, częścią 
świata, na którym de facto pasożytuje. Jego rola polega na uśpieniu narodowej 
czujności i dumy, to budziciel zgubnej samokrytyki, a nawet pogardy dla własnej 
historii. Nade wszystko zaś jest on burzycielem wyłączności narodowego świata. 
„Żyd-kosmopolita”, nawet jeśli w rzeczywistości nie jest Żydem ani kosmopoli-
tą, wprowadza nieświadomych zagrożenia członków narodu na szerokie wody 
wartości pozornie uniwersalnych. Dla konserwatywnego nacjonalisty pójście za 
pokusą uniwersalizmu to odejście od natury własnej konstrukcji psychicznej, 
uwarunkowanej przez przynależność do narodu i jego tradycji.

5. Jeśli jednak mówimy o tej ostatniej, jej idea w rozpatrywanej doktrynie 
przyjmuje oblicze janusowe. Tradycja, tak fundamentalna kwestia dla konser-
watywnego nacjonalizmu, jak sama się jawi na każdym kroku podczas analizy 
doktryny, może być rozumiana albo jako sięgnięcie do korzeni, albo jako zasada 
ciągłości. Problem tej dychotomii nie występowałby w sytuacji, w której mie-
libyśmy do czynienia z tradycją polityczną, gdzie nieustannie kontynuowano 
by odwieczne wzorce. W zbadanych przypadkach nie miało to jednak miejsca. 
Zarówno we Francji, jak i w Niemczech, a tym bardziej w Japonii i Rosji doszło 
do bardzo poważnego przerwania tak politycznej, jak i kulturowej ciągłości. 
Powstaje zresztą pytanie, czy w ogóle konserwatywny nacjonalizm mógłby się 
pojawić w środowisku niezagrożonym takim problemem, skoro wyrasta z nie-
zadowolenia wywołanego odwróceniem się od swojskości. 

Co ciekawe, głęboko ideologiczni konserwatyści kontynentalni w mniejszym 
stopniu przejmowali się utratą ciągłości historii niż ich pragmatyczni poprzedni-
cy z Wysp. Dla Burke’a koszmarem nocnym była hipotetyczna zmiana, która nie 
posiadałaby sankcji w politycznej i społecznej praktyce (dużą rolę w tej kwestii 
odgrywała tradycja „empirycznego prawodawstwa” Hume’a). Po przeciwnej stro-
nie Kanału nawet głęboko ugruntowane zmiany, wpisane w historyczną pamięć, 
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nie były przez obóz konserwatywny przyjmowane. Rekonstrukcja monarchii po 
wielu dziesięcioleciach nie stanowiła zasadniczego problemu, pomimo że żywym 
jej doświadczeniem nie mógł się pochwalić nikt z żyjących; priorytet mają bowiem 
nieśmiertelne wzorce i wartości. 

Niemieccy narodowcy nurtu konserwatywnego zachowywali się dwojako. 
Reakcja romantyczna na radosny pochód racjonalistycznego etatyzmu Napoleona 
polegała na sprzeciwie wobec nowego sposobu pojmowania życia społecznego. 
W tym sensie mówimy o tradycji rozumianej jako wierność ciągłości. Koło Ham-
burskie miało jednak już do czynienia z wieloma dekadami etatyzmu, w postaci 
państwa socjalnego i Rechtstaat, nie wspominając o znakomicie rozwiniętym 
dyskursie liberalnym i socjaldemokratycznym. Reakcja na tę praktykę skłaniała 
wielu przedstawicieli „konserwatywnej rewolucji”, w tym Stapla, do zwrotu w kie-
runku dawnych tradycji Świętego Cesarstwa. Dziedzictwo zjednoczonych Niemiec 
okazało się dla nich mniej atrakcyjne niż modus vivendi większości Niemców.

Wydaje się, że z kolei przypadek Japonii był w tym świetle paradoksalny: 
rewolucjoniści dokonali radykalnej transformacji, powołując się na odwieczne 
pryncypium suwerennej władzy monarchy. Opozycja samurajska postawiona 
została w tragicznej sytuacji – jej przywiązanie do tradycji nakazywało bunt, 
albowiem orędownicy wzmocnienia monarchii okazali się burzycielami dotych-
czasowego porządku i, co najgorsze, ulegali przemożnym wpływom sił obcych 
narodowi w sensie kokka – rodzinie rodzin.

Także wśród Rosjan trudno było o zgodę co do sposobu rozumienia narodo-
wej tradycji. Słowianofilska utopia zwracała się ku Rusi dawno minionej, a może 
nawet wyimaginowanej, jednak już poczwiennicy, z Apołłonem Grigorjewem na 
czele, uznają, że współczesne przejawy życia narodowego nie powinny zostać 
odrzucone tylko dlatego, że stanowią wykwit współczesności. W sensie stricte 
programowym najbardziej wyraziste były idee Rosyjskiego Związku Narodowego, 
który powraca do czystości modelu – idee izolacji narodowej łączy z pomysłem 
mało realnej restytucji ustroju stanowego. Dla Szafariewicza z kolei historia 
dzieli się na przed- i porewolucyjną. Rewolucja bowiem nie tylko oddziela Rosjan 
przemocą od dawnego ustroju, lecz przede wszystkim dokonuje ich alienacji z na-
rodowości. Tym samym nie można uznać za sensowne kontynuowanie dorobku 
ZSRR (z wyjątkiem, być może, walki o niepodległość). Jedyną drogą ratunku 
staje się powrót do unicestwionego świata na podstawie resztek, którym udało 
się przetrwać. Czy jednak również obrońcy sowietyzmu w rodzaju Kara-Murzy 
nie są konserwatystami – w sensie obrony zasady ciągłości? Czy nie tak samo 
postępowała rządząca od 2000 roku elita obozu „siłowików”, powołująca się 
przecież na zasadę państwotwórczego konserwatyzmu?11

11  Грызлов Борис Вячеславович, „Единая Россия” исповедует российский консерватизм, 
Газета.Ру, [on-line:] http://www.gazeta.ru/news/lenta/2008/11/20/n_1298429.shtml 
(20.11.2008).
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Opisany stan rzeczy skłania do wniosku, że jedna z najbardziej fundamen-
talnych idei konserwatywnego nacjonalizmu w praktyce wykazuje wewnętrzną 
niespójność, a nawet dychotomiczność. Konserwatywni nacjonaliści odwoływać 
się będą do tradycji zawsze, ale niekoniecznie dlatego, że zapewnia trwanie czy 
w celu powrotu do ideału z przeszłości, lecz przede wszystkim dlatego, by zacho-
wać samą zasadę, by stać na straży właściwych odruchów, aby człowiek oddał 
sprawiedliwość wspólnocie, która go warunkuje z całym jej dobrodziejstwem, 
nie wyłączając przeszłości.

6. Jeśli traktować tę ideę sprawiedliwości w rozumieniu arystotelesowskiej 
„należności”, ukaże się nam ona, po pierwsze, jako naturalność, odpowiedniość 
do struktury społecznej i dziejowej narodu. Oddanie sprawiedliwości to przede 
wszystkim postępowanie w sposób naturalny, jednak nie w rozumieniu po-
wszechnie obowiązującego prawa naturalnego, jak chciałaby społeczna nauka 
Kościoła katolickiego czy klasyczny liberalizm Locke’a. To nie principium univer-
salis w sensie prawa boskiego czy prawa fizyki. Naturalność postępowania kon-
serwatywnego nacjonalisty wynika z kodu genetycznego ludzkiego podgatunku, 
jakim jest naród. Nie można zatem mówić o uniwersalnych wzorach etycznych 
czy behawioralnych, lecz tylko o powszechnie obowiązujących zasadach porząd-
ku międzynarodowego. Do najważniejszych należy poszanowanie naturalnej, 
prymordialnej odmienności narodowej wspólnoty, która zmienia się w ciągu 
wieków, lecz nie w sposób dowolny.

Jeśli zastosować do opisu sytuacji etycznej nacjonalisty kategorie ontologii 
arystotelesowskiej, można mówić o substancjalności narodu: zmiana, zapożyczenie 
mogą mieć charakter substancjalny lub przypadłościowy i tylko takie uważane 
są przez konserwatywnego nacjonalistę za akceptowalne. W innym wypadku 
mamy do czynienia ze ścięciem drzewa, zabiciem organizmu, który traci swe 
właściwości istotowe i staje się jedynie materiałem dla innych bytów społecznych. 
Zmiana per accidens nie niszczy jeszcze narodu, wpisana jest w jego potencjał, 
jeśli jednak dojdzie do zmiany per se, naród bezpowrotnie umiera, zubażając 
ekosystem ludzkości. Owym ścięciem drzewa jest wykroczenie poza narodowy 
instynkt przez myślenie i postępowanie w imię kategorii uniwersalnych.

Może właśnie dlatego europejska prawica przywiązana jest do kategoryzacji 
arystotelesowskiej bardziej niż jej adwersarze w myśli politycznej. Nacjonalizm, 
niemający na przełomie XIX i XX stulecia nic wspólnego z tradycją konserwa-
tywną, a nawet stanowiący dla niej ideowe zagrożenie, z czasem stał się dość 
nieoczekiwanie jej sojusznikiem. Okazało się bowiem, że treściom narodowym 
można było przypisać pierwotną constantiam, opierającą się na kilku filarach. 
To nic innego jak procedura mentalnej substancjalizacji narodu. To, czemu przy-
pisano byt substancjalny, zaczęło odtąd żyć własnym życiem, wedle własnych 
praw, a nawet więcej – według własnego rozumienia prawa, które należy już do 
bardziej pragmatycznej strony zestawu idei interesującej nas doktryny. 
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1. Jeśli zatem rozpatrujemy ideę prawa w konserwatywnym nacjonalizmie, 
musimy jednoznacznie stwierdzić jego ekskluzywność w stosunku do konkretnego 
narodu. Doktryna ta głosi pochwałę monteskiuszowskiego l’esprit des lois – każdy 
z ludów posiada własną jego tradycję, wyrosłą z historycznego doświadczenia. 
Jeśli można więc mówić o prawach uniwersalnych, ograniczone one zostają do 
środowiska międzynarodowego, i to w znaczeniu zachowawczym, sięgającym 
tradycji poprzedzającej Powszechną Deklarację Praw Człowieka i Akt Końcowy 
KBWE. Prawem uniwersalnym może w tym świetle stać się co najwyżej ius gen-
tium, o ile dojdzie do powszechnej akceptacji wyjścia poza stan belli omnium 
contra omnes na poziomie sceny międzynarodowej.

Prawo wewnętrzne stanowione powinno zatem z natury odwoływać się 
do racji zachowania i dobrobytu narodu. Jest to w zasadzie wariant idealizmu, 
natomiast podejście pozytywistyczne nie jest konserwatywnym nacjonalistom 
zbyt bliskie. Nie byłoby racjonalne przypisywać im amoralizm, mamy raczej do 
czynienia z redukcją etyczności do działania na rzecz dobra nacji. Zasady genero-
wania prawa powinny, co zrozumiałe w doktrynie nacjonalistycznej, skupiać się 
na interesach narodu, to jednak dotyczy wszelkich typów nacjonalizmu. Nacjona-
lista konserwatywny musi dodatkowo uwzględniać praktykę stanowienia prawa 
utrwaloną w jego wspólnocie, której dobro mogłoby zostać naruszone poprzez 
sztuczną kreację regulacji lub ich zapożyczenie w imię źle pojętego dobra narodu.

Konserwatywny nacjonalizm nie odwołuje się do lex naturalis w swych po-
stulatach dotyczących prawa stanowionego. Mamy tu bowiem do czynienia z in-
nym rozumieniem naturalności, która znajduje reprezentację w poszczególnych 
inkarnacjach narodowych. Naturalność ogólnoludzka nie istnieje, realizuje się 
tylko w poszczególnych gatunkach. Można mówić jedynie o pewnej powszechnej 
intuicji przyzwoitości, urzeczywistniającej się w niezachwianej wierności zdefi-
niowanej tradycji swego narodu, a także, co może jeszcze ważniejsze, nie w pełni 
uświadomionym formom jego bytu. 

2. Tym samym zatem, państwo, które odpowiadałoby konserwatywnym 
nacjonalistom, mieć powinno charakter indywidualny. Dotyczy to wszelkich jego 
aspektów, głównie zaś systemu politycznego. Panującą w tym wymiarze zasadą 
generalną jest stworzenie państwa odpowiadającego interesom i tradycjom naro-
du, co oznacza odwoływanie się do własnych wzorców i daleko idącą ostrożność 
wobec modeli pochodzących z zewnątrz. 

Państwo konserwatywnych nacjonalistów musi być więc przede wszystkim 
„państwem narodowym”, czyli takim, którego najwyższym celem będzie nie 
tyle zabezpieczenie obywatela przed różnego typu zagrożeniami, ochrona jego 
zdrowia czy stworzenie warunków właściwego rozwoju gospodarki, ile przede 
wszystkim kształtowanie i umacnianie narodu zarówno w sensie ilościowym, 
jak i jakościowym, czyli w obszarze pogłębiania i konsolidacji tożsamości. Pań-
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stwo takie stawia się w roli strażnika wartości i zasad etycznego postępowania. 
Inne typy nacjonalizmów dają państwu jeszcze większe prerogatywy. Skrajnym 
przykładem tej tendencji jest nazizm, który wykreował nieznany dotąd typ na-
cjonalizmu rasowego, pociągającego za sobą cały arsenał politycznych i admini-
stracyjnych środków kształtowania nowego społeczeństwa, z eugeniką włącznie. 
Nacjonalizm konserwatywny jednak zmuszony jest odwoływać się do procedur 
uświęconych obyczajem, nie może więc przybierać postawy kreatora i z samej 
zasady zadowala się rolą tego, który pilnuje stosowania narodowych wzorców, 
a w razie potrzeby je odtwarza.

Państwo narodowe rozumiane jest zawsze jako państwo jednego narodu, 
który z kolei rozumiany jest jako „państwotwórczy”. Nie sposób bowiem sobie 
wyobrazić, by państwo tworzono jednocześnie wedle kilku zasad narodowych; 
można to porównać do przebywania większej ilości dusz w jednym ciele. Trud-
no się zatem dziwić, że obecna po prawej stronie sceny politycznej nostalgia za 
potężną Rzecząpospolitą Obojga Narodów stanowi przypadłość tylko jednego 
z nich. Zachowawczy narodowcy z natury rzeczy dążą do neutralizacji elementu 
obcego. Przedstawiciele innych nacji na terytorium państwa narodowego stanowią 
oczywisty problem, nie pozwalają bowiem na pełną administracyjną obiektywi-
zację nacjonalistycznych założeń. Zachodzi wówczas konieczność usunięcia tych 
środowisk na margines. Radykalną postawą wobec elementu obcego jest wyrosła 
z tradycji szkoły Mito idea sonno jōi, rzadko jednak dochodzi do jej realizacji, 
tym bardziej że obcy przyjmują nieraz maskę swojskości – to grupy w znacznej 
mierze zasymilowane, lecz nierozumiejące ducha narodu.

W miarę upływu czasu wypracowano zatem nowe podejście do kwestii róż-
nego rodzaju mniejszości. Doskonałym przykładem tej postawy jest remedium 
Mieńszykowa w postaci odgrodzenia się od elementu obcego nawet za cenę 
zwiększenia jego „praw miejscowych”. Konserwatywni nacjonaliści dążą zatem 
przede wszystkim do jasnej samoidentyfikacji narodowej. Niejasność w tym 
zakresie drażni ich, a tożsamość „miejscowych” budzi w nich pogardę. Preferują 
jednak tworzenie enklaw, tym bardziej że obrazują one ich przekonanie, że każda 
grupa powinna bronić swej swoistości. Dla samej zasady poczynią pewne kon-
cesje. Będą wytykać Żydom i Arabom ich radykalizm, ale zdecydowanie bardziej 
pogodzą się z permanentną rzeźnią niż z wizją wielkiego melting pot, w którym 
narodowe i religijne zachowania dobierane będą à la carte.

Tego typu założenia mówią już wiele o państwie rządzonym niepodzielnie 
przez konserwatywnych nacjonalistów. Byłoby to zatem państwo kultywujące 
tradycje języka i obyczajów, duchowieństwo nie omijałoby uroczystości, a pro-
gramy szkolne oparte byłyby na narodowej historii i literaturze. Co najważniej-
sze: racją państwa byłoby tworzenie mitów narodowych, których funkcją jest 
konsolidacja narodu. Wszystkie te założenia programowe muszą jednak zostać 
wykreowane przez stosowne organy prawodawcze i wykonawcze, zaś narodowej 
prawomyślności strzec powinny narodowe w swym charakterze sądy. 
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Przegląd wybranych przypadków konserwatywnego nacjonalizmu prowadzi 
do wniosku, że cechuje się on, generalnie, niechęcią wobec demokracji przedsta-
wicielskiej. Zauważa to m.in. Jean-Dominique Lafay, podkreślając, że politycy są 
w tej retoryce postrzegani jako izolowani od narodu poprzez system instytucji, 
a przez to niezdolni do obrony „prawdziwych” interesów narodu. Zbyt wielki 
nacisk owych ciał pośredniczących nie pozwala im na odwołanie się do siły mas 
narodowych, a tym samym do wykorzystania potencjału tkwiącego w narodzie 
i realizacji jego „wspólnego powołania”12. Konserwatywnych nacjonalistów 
charakteryzuje zatem nieufność wobec polityków, szczególnie jeśli przyszło im 
działać w rozwiniętych systemach partyjnych. Charakterystyczne dla parlamen-
taryzmu partyjniactwo uważane jest przez to środowisko za przejaw choroby 
niepozwalającej na normalny rozwój narodu. 

Ciekawe jest, że pomimo oczywistych różnic programowych współcześni 
konserwatywni nacjonaliści w Rosji, z Szafariewiczem na czele, nawiązują niekie-
dy do skrajnie antyzachodnich poglądów eurazjatystów. Tymczasem, jak trafnie 
zauważa Stanisław Filipowicz: 

Eurazjaci gloryfikują to, co wychowana przez okcydentalistów większość inteligencji 
rosyjskiej traktowała jako wstydliwe piętno. (…) Wedle eurazjatów prekursorskie 
zadanie Rosji polegało na urzeczywistnieniu nowej formuły historycznego zespo-
lenia. Rosja jednoczy różnorodne etnosy, przedostaje się poza granice kulturowego 
i politycznego partykularyzmu. To, co zgodnie z nakazami „kłamliwego nacjonali-
zmu”, eksponującego wagę etnicznego wyodrębnienia (…) jest w istocie narodem 
eurazjatów (…). 

Konstatacje tej treści mają oczywiście niesłychanie istotne i rozległe implikacje. 
Wykluczają wszelkie scenariusze „demokratycznej transformacji”. Delegitymizują 
przecież samą demokrację, przedstawiając ją jako specyficzny przejaw aspiracji 
Zachodu, odzwierciedlający wszelkie ograniczenia związane z kulturą rozgrzesza-
jącą plemienny egocentryzm, oferującą namiastkę wolności, która w warunkach 
rosyjskich – o czym świadczą perypetie rosyjskich rewolucji – może być po prostu 
destrukcyjna13.

Ostrożność wobec demokracji przedstawicielskiej nie oznacza jednak odwróce-
nia się od zasady demokratycznej w ogóle. Przeciwnie, chodzi wszak o wyrażenie 
Volkswille, zatem konserwatywny nacjonalista będzie charakteryzował się wiarą 
w naród – politycy najczęściej brną w ślepy zaułek, naród nie myli się nigdy, ma 
bowiem intuicję własnych interesów. Polityk zatem powinien z pokorą słuchać 

12  Lafay Jean-Dominique, Conservative nationalism and democratic institutions, [w:] Natio-
nalism and rationality, ed. by Albert Breton, Gianluigi Galeott i , Pierre Salmon, Ronald 
Wintrobe, Cambridge University Press, Cambridge 1995, s. 164-165.
13  Fi l ipowicz Stanisław, Rosja i Europa – Eros i trauma, „Studia Politologiczne” t. 4, 2000, 
s. 121-122.
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rytmu serca narodowych mas, aby im we właściwy sposób służyć. Zasadniczym 
problemem doktryny staje się w tym świetle wypracowanie modelu ustrojowe-
go, który w najmniej skrępowany sposób wyrażałby narodową wolę. W sferze 
deklaratywnej można zatem mówić o jasno sprecyzowanych zadaniach systemu, 
jednak kwestia jego realnego kształtu napotyka znaczące trudności.

Jeśli bowiem prześledzić zbadane formy konserwatywnego nacjonalizmu, 
zauważyć można pewne miotanie się twórców doktryny pomiędzy różnymi roz-
wiązaniami ustrojowymi. Są oni zgodni w krytyce zachodniej demokracji, szcze-
gólną niechęcią darząc systemy parlamentarno-gabinetowe, jednak nakreślenie 
mechanizmów wyrazu woli narodu przychodzi im z trudnością. Widoczna jest 
jednak generalnie chęć silnego przywództwa, wygenerowania elity, najlepiej zaś 
indywidualnego przywódcy, który miałby lepiej wyrażać Volkswille niż pozostający 
pod wpływem interesów partyjnych parlamentarzyści. W praktyce zatem tradycja 
autorytarnej i militarystycznej władzy utożsamiona zostaje z wyborem narodu. 

Wybór ten uzasadniony jest przez jeszcze inny argument o fundamentalnym 
znaczeniu: formy autorytarne, jakikolwiek byłby skutek ich działania, można 
łatwiej skojarzyć z tradycją rodzimą. Demokracja przedstawicielska ze swą prak-
tyką balance of powers przedstawiana jest jako model obcy, niewygenerowany 
w środowiskach narodów, w których konserwatywny nacjonalizm rozwijał się 
najbardziej dynamicznie. Zachodnia demokracja to element tego, co Paul Johnson 
określał jako cywilizację, której zwolennicy „Wschodu” w Republice Weimarskiej 
przeciwstawiali kulturę, czyli militaryzm, krzepką swojskość, wolę ekspansji 
i świadomość odrębności14. Parlamentaryzm, wsparty dodatkowo o indywidua-
listyczną zasadę prymatu niezbywalnych praw jednostki razi konserwatywnych 
nacjonalistów zarówno obcością, czyli narzuconą starej kulturze kontynentalnej 
anglosaskością, jak i odsunięciem w cień pierwszeństwa wspólnoty nad indywi-
dualną wolą.

W praktyce zatem pożądany system przybrać może różne kształty. Generalnie 
jednak wspiera silnego lidera (cesarza, Führera, cara, prezydenta o daleko idących 
prerogatywach i wyłanianego w wyborach bezpośrednich) wyrażającego ponad-
partyjne interesy i powołanie narodu. Z drugiej strony zasada wyrazu Volkswille 
przejawia się w postulacie demotii, czyli oddolnego samorządu – zachowania 
lokalnych wspólnot, trwających przy odwiecznych tradycjach i przypominających 
jednostce, gdzie jej miejsce. Ich zadaniem jest także mobilizacja i kontrola pracy 
na rzecz wspólnego dobra.

3. W ten właśnie sposób włącza się do systemu idei praktycznych konser-
watywnego nacjonalizmu kwestia gospodarki, tworzenia materialnego dorob-
ku narodu. Ogólna zasada nacjonalizmu podporządkowuje gospodarkę dobru 
narodu i nie inaczej jest w nacjonalizmie konserwatywnym. Nie jest to jednak 

14  Johnson Paul, Historia świata (od roku 1917), Zespół Wydawnictwa Wers, London 1989, 
s. 122 nn.
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pryncypium zbyt jasne, jeśli chodzi o propozycję konkretnego modelu ustroju 
gospodarczego. Na podobną niedoskonałość można wskazać w paradygmacie 
stricte konserwatywnym. Również w nim, pomimo oczywistego lęku przed roz-
wiązaniami socjalistycznymi, a tym bardziej komunistycznymi, nie da nakreślić 
właściwego modelu gospodarki, chociaż niekiedy wskazuje się na retrospektywną 
dążność do rekonstrukcji feudalizmu. 

Konserwatywny nacjonalizm w różnych formach zdecydowanie odrzuca 
zatem idee socjalistyczne, co przejawiło się najpełniej w rozważaniach nie-
mieckich młodokonserwatystów, jak i w kręgu rosyjskich dysydentów nurtu 
narodowego, głównie Szafariewicza, który destrukcyjnej roli socjalizmu, także 
gospodarczego, poświęcił obszerne dzieło. O ile jednak na antypodach tej wizji 
gospodarki zwykle umiejscawia się libertarianizm, o tyle nie jest tak w przypadku 
konserwatywnych nacjonalistów. I tym razem utożsamiają oni bowiem liberalną 
gospodarkę z modelem zbyt zideologizowanym, a w dodatku obcym rodzimym 
tradycjom pomnażania dobrobytu. Tym samym poszukują wygodnych obszarów 
pragmatycznej krytyki, której współczesna gospodarka wolnorynkowa mogłaby 
zostać poddana.

Przejawiają zatem skłonność do demonizowania globalnego rynku jako pola 
działania mniej lub bardziej samoświadomego „rządu światowego”, pewnego 
ucieleśnienia strażnika interesów żydowskich bądź „zachodnich”. Gospodarka 
swobodnie przepływającego kapitału nie działa na korzyść narodowych wspól-
not, przeciwnie – dokonuje ich erozji w celu podporządkowania zainteresowania 
społeczeństw wyłącznie kwestiom materialnym. Co jednak ciekawe, materializm 
ten w praktyce doszedł do fazy samounicestwienia, przybrał bowiem charak-
ter oderwanych od realnego pomnażania dóbr spekulacji o charakterze stricte 
finansowym. Konserwatywni nacjonaliści nie czują się komfortowo w świecie 
przepływu kapitału, usług i siły roboczej, pozostaje on bowiem poza kontrolą 
strażników dobra narodu. Wróżą zatem zagładę społeczeństwa liberalnego, które 
jest dla nich najpoważniejszym wyzwaniem. 

Jak wskazuje Craig Calhoun, nacjonalizm motywował się w ten sposób kluczo-
wymi problemami spowodowanymi przez kapitalizm, jednak nie bezpośrednio:

Po pierwsze, kapitalizm odegrał główną rolę w procesie tworzenia systemów tak 
wielkich i złożonych, że lokalne wspólnoty i inne organizacje powstałe w wyniku 
bezpośrednich, interpersonalnych kontaktów przestały ludziom wystarczać. Po 
drugie, kapitalizm wręcz podminował życie w lokalnych wspólnotach, więzy po-
krewieństwa i inne społeczne organizacje oparte na sieci bezpośrednich kontaktów 
międzyludzkich (nie likwidując ich, ale redukując je do roli podstawowych elementów 
większej społecznej struktury). Po trzecie, kapitalizm zachęcał do indywidualizmu, 
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określając ludzi bądź jako posiadaczy prywatnej własności, bądź jako sprzedawców 
siły roboczej15.

W wynikających z tego typu przesłanek eksplanacjach genezy nacjonalizmu, 
w tym także w Gellnerowskiej koncepcji pochodzenia narodów, powstanie nacjo-
nalizmu kojarzone jest zatem z falą industrializacji. Zdaniem Gellnera „organizacja 
społeczeństw rolniczych nie sprzyja zarówno nacjonalizmowi, tj. konwergencji 
jednostek politycznych i kulturowych, jak i kulturowej homogeniczności w obrę-
bie każdej jednostki”16. Tym samym społeczeństwa weszły w fazę nacjonalizmu 
wraz z rozwojem przemysłu. Być może jest w tym zbytnie uproszczenie, które 
dostrzega m.in. Krzysztof Jaskułowski, twierdząc, że Gellner przecenił związek 
nacjonalizmu z państwem, pomijając te formy doktryny, których celem była obrona 
swoistej kultury17. Naprawdę jednak chodzi o inny paradoks roli industrializmu 
w powstawaniu nastrojów i doktryn nacjonalistycznych.

Uprzemysłowienie i nastanie ery cywilizacji technicznej jest ponad wszelką 
wątpliwość wpisane w uwarunkowania nacjonalizmu, chociaż stopnia zależ-
ności tego ostatniego od ekspansji industrializmu nie da się określić w sposób 
precyzyjny. Z drugiej jednak strony, zauważa się wśród nacjonalistów konserwa-
tywnych ewidentną niechęć do społeczeństwa uprzemysłowionego, szczególnie 
w wymiarze ideowych i behawioralnych skutków powszechnego uprzemysło-
wienia. W niektórych przypadkach mamy do czynienia z ostrożnością i obawą, 
jak w przypadku spadkobierców szkoły Mito i uczestników rebelii satsumskiej, 
a w innych nawet z systemowym odcięciem się od cywilizacji technicznej. To 
ostatnie charakterystyczne jest głównie dla rosyjskich słowianofilów i narodników 
nurtu słowianofilskiego oraz brytyjskich dystrybucjonistów. Jednym z najzago-
rzalszych krytyków formacji industrialnej stał się Igor Szafariewicz. 

Wydaje się, że antyindustrialna doktryna konserwatywnego nacjonalizmu 
stoi na antypodach ostatecznego wykwitu industrializmu w postaci koncepcji 
nowego społeczeństwa przemysłowego, znajdującej swój najpełniejszy wyraz 
w doktrynie Johna Kennetha Galbraitha, ale przejawiającej się także w pismach 
innych znanych teoretyków, takich jak Raymond Aron, Zbigniew Brzeziński, 
Herbert Marcuse czy Michael Young, orędownik społeczeństwa i rządu mery-
tokratycznego18. W swym opus magnum Galbraith snuje wizję społeczeństwa 
pozostającego na wysokim stopniu rozwoju technologicznego i rządzonego przez 

15  Calhoun Craig, Nacjonalizm, tłum. Bohdan Piasecki , Wydawnictwa Akademickie i Pro-
fesjonalne, Warszawa 2007, s. 173.
16  Gel lner  Ernest, op. cit., s. 124.
17  Jaskułowski  Krzysztof, Nacjonalizm bez narodów. Nacjonalizm w koncepcjach anglosa-
skich nauk społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 124.
18  Young Michael, The Rise of the Мeritocracy, 1870-2033. An Еssay on Еducation and Ine-
quality, Thames & Hudson, London 1958.
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specjalistów, którym przyświecają imperatywy powszechnego utylitaryzmu19. 
Na fundamentalne znaczenie tej doktryny w rozwoju dwudziestowiecznej myśli 
politycznej słusznie zwraca uwagę Andrzej Sylwestrzak, pokazując, że władza 
w tego rodzaju społeczeństwie ma charakter wyłącznie funkcjonalny, jej zadaniem 
jest harmonizacja działań w imię dobra wszystkich jednostek. Nowe społeczeń-
stwo przemysłowe to społeczeństwo zamożne, charakteryzujące się rosnącym 
poczuciem sprawiedliwości. Co ważne

Doniosłe znaczenie dla takich interpretacji ma założenie elity stycznego spojrzenia na 
funkcjonowanie nowego społeczeństwa przemysłowego. Elity wiedzy nie posiadają 
jakichś klasowych determinacji, zarówno w sensie pochodzenia, jak i podejmowanych 
decyzji. Dzięki swej kompetencji uwalniają społeczeństwo od ryzyka podejmowania 
błędnych decyzji, stając się jednocześnie gwarantami jego rozwoju20.

Konserwatywni nacjonaliści pozostają w najjaskrawszej opozycji do meryto-
kracji, ponieważ ta podmiot swoich działań pragnie jedynie obsługiwać, nie dąży 
do moralnego pouczania czy wewnętrznego uszczęśliwienia. Konserwatywni 
nacjonaliści nie mają jednak także wiele wspólnego z doktrynami ideowo mocno 
nasyconymi, pozostają między innymi na antypodach „miejskiego” nurtu faszy-
zmu w wydaniu Benita Mussoliniego czy nadwornego poety tego nurtu Filippa 
Tommasa Marinettiego. Skłaniają się zdecydowanie ku aprecjacji społeczności 
chłopskiej jako bliższej tradycji i – co jeszcze ważniejsze – stworzonej, nieskażonej 
naturze. Można zatem wyraźnie wykazać, że nacjonalizm, generując spektrum 
poglądów na temat rozwoju cywilizacji technicznej, zbliża się z jednej strony 
ku modernizmowi i industrializmowi, z drugiej zaś ku agraryzmowi, czyli idei 
rodzinnej i wspólnotowej gospodarki rolnej jako podstawy bytu narodu, która 
jednocześnie związana jest z promocją patriarchalnej obyczajowości i charak-
terystycznego dla wsi ładu społecznego. Jeśli zatem uwierzyć retoryce Gellnera, 
należałoby stwierdzić, że industrializm po tym, jak wszedł na arenę historii, 
szybko zrodził sobie zawziętego wroga.

Antyidee konserwatywnego nacjonalizmu

Gdyby zatem podsumować przegląd najbardziej fundamentalnych zasad 
badanej doktryny, okazałoby się, że ma ona także swe antyidee, spośród których 

19  Galbraith John Kenneth, The New Industrial State, Princeton University Press, Princeton 
1967.
20  Sylwestrzak Andrzej, Historia doktryn politycznych i prawnych, Wydawnictwa Prawnicze 
PWN, Warszawa 2000, s. 485.
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na pierwszym miejscu należałoby wyróżnić liberalizm. Trudno byłoby wskazać 
konserwatywnych nacjonalistów, którzy odnosiliby się do niego ze zrozumieniem, 
a tym bardziej z sympatią. Liberalizm razi ich z wielu powodów, głównie jednak 
z trzech. Po pierwsze, głosi prymat jednostki nad wspólnotą, zasadę indywidu-
alnej odpowiedzialności człowieka przed Bogiem, podczas gdy konserwatywni 
nacjonaliści podkreślają niemożliwość samoidentyfikacji człowieka bez poczucia 
przynależności. Po drugie, liberałowie redukują ograniczenie wolności tylko do 
granic wolności innego, treść działalności ludzkiej powinna być zatem państwu 
obojętna. Tymczasem wszyscy nacjonaliści, także nurtu konserwatywnego, nie 
tolerują wizji państwa obojętnego. Dla nazisty państwo powinno być kreatorem, 
drogowskazem aktywności, dla nacjonalisty konserwatywnego natomiast raczej 
przyzwoitką, napominającym starcem, autorytetem przestrzegającym człowieka 
przed popadaniem w zachwyt nad obcymi nowinkami. 

Trzecim powodem, dla którego konserwatywni nacjonaliści odrzucali libera-
lizm, była jego genetyczna obcość. Zrodził się przecież i zrobił karierę w środo-
wisku anglosaskim, w którym opisywana doktryna nie znalazła stałego miejsca. 
Brytyjczycy nie mieli powodów, by skarżyć się na zagrożenie ich narodowego 
bytu ze względu na zgubne modernizowanie obyczajów, dlatego też zatrzymali 
się na rozwinięciu etosu torysów. Liberalizm mogli uważać za element własnej 
tradycji w stopniu nie mniejszym niż absolutyzm Tudorów i Stuartów. Mało 
tego – kształtowanie narodowej misji Brytyjczyków związane było nierozerwalnie 
z liberalizacją polityczną, a następnie gospodarczą. Wielka Karta Swobód, która 
pojawiła się w warunkach niekorzystnych dla finansów kraju krucjat i wojującego 
absolutyzmu Jana bez Ziemi, stała się mimowolnie symbolem społecznej eman-
cypacji Wysp. Zbuntowane przeciwko zobowiązaniom wobec wymagającej, lecz 
niezbyt hojnej Korony kolonie amerykańskie, stając się liberalnym monstrum, 
tylko pogłębiły tę tendencję. Nie zechciały uczestniczyć w lękach i fobiach Euro-
py i odniosły zwycięstwo pomimo konsekwentnego izolacjonizmu wyrażonego 
świętą doktryną Monroe’a. To Stary Kontynent stopniowo, ale i spontanicznie 
modyfikował się stosownie do amerykańskiego wzoru. Nie mogło to jednak 
ujść uwadze ideologów francuskich, a tym bardziej niemieckich, japońskich 
czy rosyjskich. Jeśli chcieli być oryginalni i dokonać odwrotu od tego procesu, 
musieli konsekwentnie zwrócić się przeciwko liberalizmowi, przypominając, że 
jest systemem obcym, odzierającym narody z ich tradycji i dewaluującym ich 
świętości, dokonując głębokiej transformacji aksjologicznej.

Drugą antyideą konserwatywnego nacjonalizmu był bezsprzecznie socjalizm, 
jednak tylko w niektórych przypadkach poświęcano mu wystarczającą uwagę. 
Uzasadniony lęk przed socjalizmem zaczął pojawiać się głównie w drugiej po-
łowie wieku pary; wiązało się to z hipertrofią socjalistycznej literatury, głównie 
marksistowskiej, pewną rolę odegrała także Komuna Paryska. Najżywsze reakcje 
antysocjalistyczne odnotowujemy w Niemczech i w Rosji. W tych pierwszych 
chodzi głównie o zwalczanie rosnącego w siłę ruchu socjaldemokratycznego, 
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czego wyrazem była chociażby polityka i retoryka Bismarcka, a tym bardziej 
środowiska młodokonserwatystów. Mniej żywiołowo reagował na idee socjali-
styczne krąg konserwatywnych nacjonalistów we Francji, starał się wskazywać 
niebezpieczeństwo płynące z socjalistycznego internacjonalizmu. Niekiedy jednak 
francuscy nacjonaliści (szczególnie młoda Action Française) wykazywali nawet 
pewne inklinacje prosocjalistyczne, zmierzając ku monarchii korporacyjnej. Z ko-
lei środowisko konserwatywnych nacjonalistów w Japonii wykazywało daleko 
idącą obojętność wobec doktryn typu socjalistycznego, co wynikało z realnego 
braku zagrożenia ich popularyzacją, a tym bardziej praktyczną implementacją 
na terenie tego państwa.

Zdecydowanie najgłębsza i najbogatsza okazała sie krytyka socjalizmu w kon-
serwatywno-nacjonalistycznym gronie politycznych myślicieli Rosji. Było to jak 
najbardziej uzasadnione najpierw hipertrofią idei socjalistycznych i anarcho-
komunistycznych w formie narodnickiej i marksistowskiej, a następnie zwycię-
stwem bolszewików w rewolucyjnym procesie 1917 roku. Co istotne, retoryka 
konserwatywno-nacjonalistyczna napotykała w krytyce realnego socjalizmu 
konkurencję w postaci dysydentyzmu liberalno-demokratycznego o wyraźnie 
okcydentalistycznym charakterze. Konkurencja ta była i jest nadal poważnym 
wyzwaniem dla obozu tradycjonalistycznych narodowców, pokazuje bowiem, 
że zdecydowanym wrogiem totalitarnego systemu lewicowego, utożsamionego 
przez Szafariewicza z odwieczną matrycą społecznej destrukcji, nie musi być by-
najmniej grono konserwatywnie zorientowanych wyznawców narodowej tradycji. 
Co więcej, koniec ZSRR, czyli demonicznej dekonstrukcji państwa rosyjskiego, 
nastąpił przede wszystkim w procesie wewnętrznej liberalizacji i uświadomie-
nia dysfunkcji gospodarki odgórnie sterowanej, zaś nieliczni tradycjonalistyczni 
patrioci nie odegrali w nim żadnej roli.

Zachowują oni zatem w obliczu tego problemu stanowisko dogłębnie i syste-
mowo radykalne, absolutyzując tym samym własną rolę. Jeśli bowiem przyjrzeć 
się argumentom wielu konserwatywnych nacjonalistów, głównie jednak rosyj-
skich, z Igorem Szafariewiczem na czele, zauważamy, że liberalizm i socjalizm, 
które w większości tradycji myśli politycznej stoją na antypodach, zostają tu 
niespodziewanie połączone związkiem przyczynowo-skutkowym. Konserwatywni 
nacjonaliści zarzucają zatem liberałom, że ich koncepcje to tylko wstęp do lewi-
cowego radykalizmu. Wynika to z przekonania o złu jakiegokolwiek buntu wobec 
starego porządku. Fiodor Dostojewski kreuje świadomość winy swego bohatera 
Stiepana Wierchowieńskiego – wyznawcy liberalizmu, od którego zaczęło się 
całe zło nieszczęsnej Rosji, i w finalnej scenie Biesów każe mu dokonać skruchy. 
Pomysł jakichkolwiek reform liberalnych potępi słynny teolog i mistrz życia 
duchowego – św. Jan z Kronsztadu. Wilhelm Stapel utożsami liberalizm Heinego 
z żydowską obcością, a Szafariewicz rewolucję lutową z logicznie uzasadnionym 
etapem w pochodzie totalitarnego bolszewizmu. Zakorzenionych w europejskiej 
tradycji Mandelsztama i Pasternaka uważać będzie za nadwornych poetów żydo-
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komunistycznej elity, a liberalizm gospodarczy okaże się dla niego bliźniakiem 
industrializmu stalinowskiego.

Jak słusznie zauważy Andrzej Jaszczuk:

Nacjonalizm oznaczał negację porządku dziewiętnastowiecznego pod względem 
politycznym i kulturalnym, w mniejszym stopniu, jeżeli chodzi o ustrój ekonomiczny. 
Zachowawczy antykapitalizm oznaczał bowiem dążenie ku pewnym reformom, a nie 
zamiar obalenia tego ustroju. Odwrotnością nacjonalizmu był ówczesny socjalizm. 
Był on najbardziej radykalnym z istniejących w omawianej epoce zaprzeczeń kapita-
lizmu. Natomiast w kwestii ustroju politycznego i cywilizacji dziewiętnastowiecznej 
różnice poglądów socjalistów i liberałów były dużo mniejsze. (…) Mimo sprzeczności 
ideologicznych socjalizm bardziej niż pozostałe ruchy protestu przełomu wieków 
przypominał liberalizm (…). Duża zbieżność przekonań istniała w zakresie oceny 
industrializacji. Oba ruchy społeczne akceptowały społeczeństwo przemysłowe, 
postulując postęp techniczny i poprawę bytu materialnego21.

Gdyby zatem przyjrzeć się retoryce konserwatywnych nacjonalistów doty-
czącej drugiej strony lustra, liberalizm okazałby się ostatecznie wrogiem bardziej 
oczywistym. Byłby przede wszystkim wyrazem siły negatywnej, która neguje 
dwa podstawowe filary dobrej polityki: wiarę w prymat naturalnej wspólnoto-
wości i konieczność zachowania dawnych wzorców politycznego i społecznego 
zaangażowania. Grzech realnego socjalizmu jest w tej koncepcji tylko późną 
konsekwencją grzechu pierworodnego w postaci bezczelnego wyodrębniania się 
indywiduum ze świętej tradycji. Jeśli zatem zdumiewa czytelnika fakt, że konser-
watywny nacjonalista Igor Szafariewicz może powoływać się w swej argumentacji 
na zdeklarowanego neosowietystę Siergieja Kara-Murzę, może bez obaw porzu-
cić swe zdumienie. Wsparcie antyliberalizmu, a tym samym walki z zachodnim 
ekspansjonizmem aksjologicznym i kulturowym warte jest każdej ceny.

Struktura ewolucji doktryny

Jak słusznie zauważa Peter Lawrence, w trakcie długotrwałych badań nad 
narodami i nacjonalizmem, pomimo zasadniczej przemiany poglądów, „osiągnięty 
został pewien stopień porozumienia”. Consensus ten polega głównie na uznaniu, 
że nacjonalizm stanowi zjawisko zasadniczo nowoczesne i związane z powsta-
niem społeczeństwa przemysłowego oraz nowych form legitymacji państwowej22. 

21  Jaszczuk Andrzej, Liberalizm contra nacjonalizm. Problem europejski przełomu wieków, 
Instytut Liberalno-Konsewatywny, Lublin 1999, s. 30.
22  Lawrence Peter, Nacjonalizm. Historia i teoria, tłum. Paweł K. Frankowski , Książka 
i Wiedza, Warszawa 2005, s. 294-295.
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Trudno oczywiście zignorować spory, które doprowadziły w gronie badaczy do 
wymienionych już stanowisk w podejściu do genezy narodów i nacjonalizmu. 
Ich główną osią jest kontrowersja pomiędzy wiarą w substancjalność i pierwot-
ność narodu a przekonaniem o przeważającej roli kreatorów idei, tworzących 
„nacjonalizm bez narodów”. Tak czy owak jednak, o narodach przyjęło się mówić 
jako o zjawiskach stosunkowo nowych, które mają lub nie pewne zakorzenienie 
w protonarodach. Według marksizujących modernistów w rodzaju Hobsbawma 
nie da się wskazać ciągłości pomiędzy protonacjonalizmem żydowskim a współ-
czesnym syjonizmem23. Prymordialiści czy umiarkowani etnosymboliści, jak 
Anthony Smith, wskażą raczej na zjawiska protonarodowe jako fakt niezaprze-
czalny i warunkujący powstanie narodu nowoczesnego, ale samo jego zaistnienie 
nie jest konieczną konsekwencją występowania wspomnianego warunku. Mało 
tego – można przecież zauważyć powstawanie narodów nowych, którym brak 
wielowiekowej tradycji. Procesy te jednak zawsze zachodziły w epoce przemy-
słowej, co prowadzi do wniosku, że związek pomiędzy nowoczesnym nacjonali-
zmem, czyli powstawaniem zbiorowisk o wspólnej tożsamości, doszukujących się 
kulturowych więzi i, co najważniejsze, owładniętych ideą narodowego państwa, 
a procesem powstawania społeczeństw industrialnych narzuca się empirycznie.

Jeśli spojrzeć na zbadane formy interesującej nas doktryny, zauważamy, że 
związane są one nierozerwalnie z losami nacjonalizmu w ogóle. Z punktu widze-
nia chronologii mają jednak trzy istotne cechy. Pierwszą jest fakt, że konserwa-
tywny nacjonalizm pojawia się zawsze po powstaniu nacjonalizmu jako takiego, 
nigdy nie stanowi jego pierwotnej formy. W Niemczech kształtował się długo, 
począwszy od etnoepistemologii Johanna Gottfrieda Herdera i Karla Wilhelma 
von Humboldta, poprzez romantyczny zryw antynapoleoński i konserwatywny 
etatyzm Bismarcka. Francja przeżyć musiała klęskę 1870 roku i patriotyczne 
uniesienie rewanżystów, Japończycy doświadczyli przede wszystkim wielkie-
go procesu jednoczenia narodowego w czasach Ody Nobunagi i Toyotomiego 
Hideyoshiego, a następnie poszukiwania narodowej czystości w podbudowanych 
wojującym szintoizmem rozważaniach Kady Azumamaro i Kamy Mabuchiego. 
Także rosyjski nacjonalizm konserwatywny, reprezentowany najpierw przez 
słowianofilów, wystąpił przecież wiele dziesiątków lat po protopanslawizmie 
Kriżanicia i patriotycznym modernizmie takich postaci, jak ideolog nowoczesnej 
i mocarstwowej Rosji europejskiej Wasilij Tatiszczew czy nowoczesny uczony 
w klasycznej peruce, a jednocześnie zawzięty przeciwnik normańskiej teorii 
powstania państwa rosyjskiego – Michaił Łomonosow.

Po drugie, w sensie merytorycznym badana tu forma nacjonalizmu uwarun-
kowana jest tradycją myśli konserwatywnej; na pierwszy rzut oka wydaje się, że 
odebrała wychowanie w szkole mniej lub bardziej klasycznego konserwatyzmu. 
Jeśli i w tym wypadku prześledzić chronologię wydarzeń, zauważamy ewidentne 

23  Hobsbawm Eric, op. cit., Warszawa 2010, s. 84.
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pierwszeństwo tego ostatniego. Konserwatywna historiografia Dai Nihon-Shi 
poprzedziła idee Shinron, a tym bardziej ideologię Saigō. Konserwatywni nacjo-
naliści francuscy pojawili się w kilkadziesiąt lat po pierwszym pokoleniu legity-
mistów XIX stulecia, zaś niemiecki romantyzm polityczny, a tym bardziej dojrzały 
nacjonalizm Jahna i Arndta wyrosły kilka dekad po klasykach konserwatyzmu 
w rodzaju von Savigny’ego i Puchty. Słowianofile rosyjscy z kolei mieli za sobą lek-
turę Nikołaja Karamzina. Czy zatem rzeczywiście można uważać konserwatywny 
nacjonalizm za młodszą generację mieszańców ideowych – dziecko pochodzące 
z małżeństwa dojrzałego nacjonalizmu i macierzy myśli konserwatywnej? Jeśli 
zaś przyjąć tę tezę, konieczne byłoby wskazanie miejsca spotkania i przedmiotu 
chemii przyciągania.

Jeśli jednak nie sposób doszukać się korzeni genetycznych i strukturalnych 
obu doktryn (wiemy wszak, że ich pochodzenie oraz inicjalny zrąb treści są fun-
damentalnie odmienne), być może należałoby wskazać logikę ich zbliżenia na 
zasadzie procedury „nie wprost”, poprzez odnalezienie łącznika o charakterze 
negatywnym. Okazuje się bowiem, że zabieg ten pozwala na stosunkowo łatwe 
pokazanie miejsca skrzyżowania interesów dwu sposobów myślenia. Klasycy 
francuskiego nacjonalizmu oddawali się z daleko idącą konsekwencją rozważaniom 
na temat wolnomyślicielstwa, czyli liberalnego obrazoburstwa, które zniszczyło 
sojusz tronu i ołtarza we Francji, a następnie kontynuowało swe zgubne dzieło 
w innych częściach świata. Nacjonaliści początkowo nie odnosili się do liberal-
nego zasobu ideowego z jakimś szczególnym zainteresowaniem, ale po pewnym 
czasie świadomość odmienności tych dróg stawała się coraz bardziej oczywista. 
Nacjonalizm zaś rósł w siłę, podobnie zresztą jak liberalizm, i obie doktryny 
stawały się konkurentami. Dawało to konserwatywnie nastawionej części elity 
poważną szansę na powrót do gry.

Wydaje się zatem, że wrogowie liberalizmu i różnych odmian myśli o pro-
weniencji socjalistycznej dostrzegli w nacjonalizmie ogromne możliwości po-
litycznego oddziaływania. Ci, którym przeszkadzała liberalna skłonność do 
deregulacji i unikania protekcjonizmu, odnajdywali w nacjonalizmie stronnika 
w walce o ochronę lekceważonych podmiotów wewnątrz państwa. Odwołanie do 
la Nation, stanowiące kamień obrazy dla epigonów ancien régime’u i wczesnych 
konserwatystów, obawiających się początkowo tyranii rewolucyjnej większości, 
po pewnym czasie okazało się deską ratunkową dla środowisk zakorzenionych 
w tradycji. Saigō, potomek rycerskiego rodu zasłużonego w walce z wrogami 
zewnętrznymi, okazał się właściwym człowiekiem do obrony dawnego ułożenia 
społecznego, a władze carskie w tym samym okresie nie torpedowały bynajmniej 
rosnącego w siłę panslawizmu, licząc po cichu, że przysłuży się monarchii. Z po-
dobną sympatią spoglądały elity Niemiec wilhelmińskich na związki młodzieżowe 
i raczkujący ruch młodokonserwatywny. Sytuacja zmierzała do zmiany.
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Liberalizm okazał się najpoważniejszym konkurentem konserwatystów, nie 
mogli przecież liczyć na głosy elektoratu nastawionego lewicowo. Jak celnie 
zauważył Henryk Olszewski: 

Nacjonalizm wypowiedział walkę socjalizmowi, ale jednocześnie sam zgłaszał pro-
test przeciwko zachodniej cywilizacji, szerząc nastroje dekadenckie, widoczne czy 
to w filozofii Artura Schopenhauera i Fryderyka Nietzschego, czy to w historiozofii 
Oswalda Spenglera i Houstona S. Chamberlaina. Nacjonalizm zajmował miejsce 
liberalizmu, któremu wyrzucał niewystarczające podporządkowanie się polityce 
imperialnej rządów24.

Zadaniem pierwszorzędnej wagi stała się zatem rozprawa ze zwolennikami 
państwa nieinwazyjnego. Nacjonalizm, a w pewnej mierze także sekundujący 
mu agraryzm wydawały się potencjalnymi sprzymierzeńcami. Aktywiści tych 
nurtów dostrzegli, że z liberalizmem nie jest im już po drodze. Przybierał on 
bowiem formy kosmopolityczne i nie skłaniał się do ochrony rodzimego rynku. 
Nie dawał także poczucia oparcia i przynależności, potrzebnych coraz bardziej 
wyalienowanej populacji miast i ośrodków przemysłowych. Dawna wspólnota 
losów ziemian i chłopów, spotykających się periodycznie w swych świątyniach, 
ulegała dezintegracji. Teraz można było spotkać się ponownie, ale już w innych 
świątyniach i w zasadniczo innym typie wspólnoty.

Smith, pisząc o nacjonalizmie najnowszej fali, który nazywa republikańskim, 
zauważa jego paradoksalny charakter – pomimo całkowicie świeckiego przesłania 
przybierał kształt praktyki religijnej: 

Ten typ kultury życia publicznego, oddanie ojczyźnie i kult poległych w chwale tworzą 
obraz komunii świętej, którą obywatele urzeczywistniają poprzez publiczne obrzędy 
i ceremonie, a także prawa, zwyczaje, symbole i instytucje. Podobnie w nacjonalizmie 
republikańskim „naród” (przeciwstawiony „jego” państwu) jest postrzegany jako 
wspólnota świecka, mająca odrębne zwyczaje i obyczaje, miejscowy język i kulturę, 
odziedziczoną po przodkach ojczyznę oraz publiczny obrzęd związany z bohaterskim 
poświęceniem. Te same własności pomagają jednak przekształcić go w kategorię 
religijną, komunię świętą ludu, a zarazem również w obiekt czci religijnej i kultu 
publicznego. Zmianę tę z całą mocą wspierała długa i wpływowa tradycja wybrania 
etnicznego, (…) w efekcie nacjonalizm republikański dążył do wyniesienia zarówno 
„zwykłych ludzi” (common folk), jak i określonego ludu, odrębnej świętej wspólno-
ty – ten jego dwojaki charakter dobrze ilustruje przedstawiona przez Grundtviga 

24  Olszewski  Henryk, Idee i ruchy społeczne XX wieku, Wydawnictwo Naukowe UAM, Po-
znań 2001, s. 6.
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koncepcja ludowego charakteru narodu duńskiego w XIX wieku czy też słowianofilski 
ideał komunii świętej ludu rosyjskiego25.

Doszło zatem do przedziwnej strukturalnej transformacji. Sojusz tronu i ołta-
rza, widoczny tak wyraźnie w dawnym ustroju Francji, Niemiec, Japonii czy Rosji, 
stanowił podstawę społeczeństwa sakralnego. To, czy istniały ku temu podstawy 
w treści owych religii, pozostaje inną kwestią, ale sam fakt nie ulega wątpliwości. 
Teraz jednak sytuacja była zasadniczo inna. Naród stał się spadkobiercą dawnych 
autorytetów, mówimy wręcz o zauważanej przez badaczy tematu sakralizacji na-
rodu, o której zresztą była już mowa w zestawieniu idei konserwatywnego nacjo-
nalizmu. Nie wydaje się jednak, by można było uznać tę sakralizację za adekwatną 
do obiektu, tj. za zachowanie istoty przedmiotu aksjologicznego w tym samym 
sensie co poprzednio. Uderzający brak sakralności przebija bowiem zarówno 
z samych pism, jak i praktyki działania nacjonalistów, także konserwatywnych, 
którzy czynnik religijny traktują najczęściej instrumentalnie.

Istota przejęcia dawnego miejsca wydaje się zatem mieć charakter nieco inny. 
Odnosi się wrażenie, że można ów proces zinterpretować bardziej adekwatnie 
w kategoriach zaproponowanych przez Michaela Billiga, który nie bez racji 
zauważa, że nacjonalizm osadzony jest w bardzo głębokich warstwach kultury 
i tym samym charakteryzuje się niezbywalnością. O ile Fukuyama przewidywał 
koniec nacjonalizmu, Billig uważa samo takie założenie za absurdalne: 

Podstawowe warunki demokracji, zaplanowane i sformułowane w XX wieku, to te, 
które opierają się na koncepcji państwa narodowego i które bezwiednie ucieleśniają 
mistycyzm miejsca i narodu. Samo użyte przez Fukuyamę wyrażenie „suwerenność 
ludzi” w bardzo dźwięczny sposób wyraża tę możliwość. Ludzie to nie „obywatele 
całego świata”: są oni utożsamiani z konkretnym demokratycznym państwem26.

Dla Billiga „poziom zero” nacjonalizmu nie istnieje: „Nie osiągnęlibyśmy au-
tomatycznie wolnej od nacjonalizmu polityki, nawet gdyby nacjonaliści przestali 
zagrywać patriotyczną kartą. Nawet gdy nikt nie machałby flagami, to i tak zdo-
biłyby one maszty niepozornych klisz”27. Oznacza to, że wśród interpretatorów 
genezy nacjonalizmu moderniści, jak zauważa Krzysztof Jaskułowski:

(…) zdecydowanie przeceniają nowoczesny, racjonalny i świecki charakter nacjona-
lizmu, nie doceniając „przeżytków” kultury magicznej. Równocześnie jednak trudno 
zgodzić się z etnosymbolistami, którzy próbują szukać antycznych korzeni nacjonali-

25  Smith Anthony, Kulturowe podstawy narodów. Hierarchia, przymierze i republika, tłum. 
Wojciech Usakiewicz , Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 189.
26  Bi l l ig  Michael, Banalny nacjonalizm, tłum. Maciek Sekerdej , Wydawnictwo Znak, Kra-
ków 2008, s. 176.
27  Ibidem, s. 193.
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zmu. Nacjonalizm opiera się na mechanizmach magicznych, jednak funkcjonują one 
w innym kontekście: w znacznie większym stopniu bezosobowym i abstrakcyjnym 
niż to miało miejsce w społecznościach tradycyjnych, natomiast znaczenie symboli 
w dużej mierze zdeterminowane jest przez świadomie głoszone ideologie. (…) Na-
cjonalistyczna praktyka polityczna nie jest tylko i wyłącznie racjonalną działalnością 
nastawioną na zdobycie władzy, dyskursem dominacji czy ideologicznym projektem. 
(…) Kult nasiąkniętej krwią flagi wymaga poświęcenia. Nie powinno ono stanowić 
przedmiotu racjonalnego namysłu, obywatele powinni reagować spontanicznie i bez 
wahania. Ten prymordializm nie jest wynikiem jakiejś tajemniczej siły, mistycyzmu 
czy głosu natury, lecz specyficznego sposobu myślenia, w którym mieszają się dwa 
porządki: przyczynowo-metonimiczny i symboliczno-metaforyczny. Nacjonalizm to 
coś więcej niż ideologia, to specyficzny system kulturowy28.

Kiedy zatem pytamy o warunki możliwości mariażu idei konserwatywnych 
z treściami i programem nacjonalistów, dochodzimy do sedna tkwiącego na 
poziomie archetypowych gotowości do reagowania na świat. Mogą one przy-
bierać różne realizacje, ale opierają się na modelach kształtowania tożsamości. 
Nie chodzi jednak o konkretną tożsamość z jej ideologicznym wektorem, lecz 
o sam mechanizm tożsamościowy, związany nierozerwalnie z kształtowaniem 
i kultywowaniem zobowiązań. O ile liberalizm wyzwalał człowieka z przywią-
zania do ludzkiego autorytetu, a w dalszej kolejności z nacisku ideologicznej 
władzy i nienależnych powinności, o tyle nie potrafił wypełnić pustego miejsca 
po potrzebie integracyjnej. Wiek pary, a tym bardziej stulecie wojen światowych 
obrodziły zatem w niewiarygodnie liczne inicjatywy sportowe, których związki 
gimnastyczne były tylko nieśmiałą zapowiedzią. I w tym wypadku nieoceniony 
Billig trafia w sedno, tłumacząc genezę tego fenomenu:

Dział sportowy to (…) teksty przyjemności. Dzień po dniu miliony mężczyzn poszukują 
tam przyjemności, podziwiając heroizm w imię spraw wagi państwowej oraz dobrze 
się bawiąc przy czytaniu treści, które, jeśli spojrzeć na nie intertekstualnie, przypo-
minają opisy działań wojennych. Tego typu przyjemności nie mogą być niewinne. 
Jeśli flaguje się narodowość, to takie rutynowe przypominacze mogą także spełniać 
funkcję treningów; echa przeszłości nierzadko stanowią przygotowania do przyszłych 
czasów. Być może to my – albo nasi synowie, bratankowie czy wnuki – któregoś dnia 
zareagujemy z należytym entuzjazmem, lub z mniej radosnym poczuciem obowiąz-
ku, na wezwanie, że nasz kraj potrzebuje nas w sytuacji swojego być albo nie być29.

Dochodzimy w ten sposób do kluczowego momentu, którego osiągnięcie nie 
wynika jednak tylko z bardzo pomocnych uwag Billiga, ale także z analizy pew-
nych konkluzji Igora Szafariewicza, zawartych w największym stopniu w książce 
o fenomenie żydowskim. Rosyjskiego matematyka interesuje bowiem najbardziej 

28  Jaskułowski  Krzysztof, op. cit., s. 396-397.
29  Bi l l ig  Michael, op. cit., s. 229.
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nie tyle sam fakt odmienności tego środowiska ani nawet skutki jego wszcze-
pienia w losy społeczeństw chrześcijańskich, ile raczej logika solidarności. Jeśli 
bowiem nie sposób oprzeć w sposób jednoznaczny społecznych jej fundamen-
tów ani na religii, skoro tak znaczna część Żydów uważa się za niewierzących, 
ani na związkach krwi (które w niektórych przypadkach są dość nikłe), ani na 
jednolitej kulturze czy sposobie życia, to w grę wchodzi przede wszystkim jakieś 
poczucie wspólnoty losu. W tym sensie można mówić równie dobrze o wspól-
nocie rosyjskiej, nawet jeśli ta nie wyraża się w formach aż tak wyrazistych jak 
wspólnota żydowska. 

Przy pobieżnym nawet wniknięciu w semantykę wspólnoty losu, jawi się ona 
jako pojęcie wewnętrznie sprzeczne. Los bowiem, podobnie jak jaźń, dotyczyć 
może tylko samodzielnego, substancjalnego podmiotu. Nie ma przecież w sensie 
nauk psychologicznych wspólnych emocji i myśli. Można mówić o wzajemnym 
wpływie deklarowanych i nieświadomie przekazywanych treści, ale wspólnota 
jaźni jest fikcją ideologów i poetów, podobnie jak wspólnota losu. Szafariewicz 
jednak decyduje się na intelektualny eksperyment wprowadzenia fundowanego 
na tradycjach rosyjskiej myśli politycznej terminu superorganizmu jako podmio-
tu wspólnoty losów, a tym samym narodowej solidarności. Dokonuje się w ten 
sposób konieczny dla funkcjonowania nacjonalizmu akt, nazwany przez Rogersa 
Brubakera reifikacją. Brubaker stoi twardo na stanowisku, że jest ona nie tylko 
praktyką intelektualną, lecz także procesem społecznym. Substancjaliści w swych 
badaniach nad nacjonalizmem dopuszczają się przez to grzechu utożsamienia 
przedmiotu badanego przez nich wyniku procesu społecznego z sensowną ka-
tegorią naukową, którą substancjalny naród się staje30. 

Bez względu jednak na niedoskonałości aparatu badawczego reifikacja czy 
nawet bardziej substancjalizacja narodu jako podmiotu wspólnego losu stanowi 
rzeczywisty element procesów społecznych, a tym samym rozwoju nacjonali-
stycznej myśli politycznej. Można zatem, jak się wydaje, oprzeć niniejszą ekspla-
nację na istnieniu transcendentalnych warunków powstania postawy zarówno 
konserwatywnej, jak i nacjonalistycznej w postaci mechanizmów reifikacyjnych, 
a tym samym solidarystycznych. Istnieje zatem warunkowane archetypowo 
pokrewieństwo pomiędzy motywacją konserwatywną a nacjonalistyczną. Jego 
istota zawiera się w podporządkowaniu, w kolektywnym poczuciu przynależ-
ności i przyjęciu zobowiązań. Nie sposób na tym etapie wykluczyć, że gotowość 
do postawy społecznej tego typu może być warunkowana ewolucyjnie, jako 
mechanizm przetrwania.

Jedno wszakże nie ulega wątpliwości: dla powyższych postaw brakowało 
aprecjacji w przepojonym indywidualizmem liberalizmie, stąd też w naturze ko-
lektywistów leżało potraktowanie zarówno oświeceniowej emancypacji intelektu, 

30  Brubaker Rogers, Nationalism reframed. Nationhoood and the national question in the 
New Europe, Cambridge University Press, Cambridge 1996, s. 15.
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jak i liberalnego dążenia do wolności od podporządkowania politycznego jako 
gry przeciwnej drużyny. Tym samym można wyjaśnić także fenomen wierności 
kibiców, którzy przywiązują się do drużyny nawet wówczas, gdy nie ma w niej 
ani jednego zawodnika pochodzącego z ich rodzimego środowiska. Jest to bo-
wiem przywiązanie dla samego przywiązania, to wierność nie wartościom czy 
nawet konkretnym ludziom, lecz fladze. Istnieje zatem warunkowane nieuświa-
domionymi mechanizmami społecznego reagowania pokrewieństwo pomiędzy 
mentalnością kibica a mentalnością konserwatywnych nacjonalistów. Mowa tu 
jedynie o psychospołecznych warunkach takiej sympatii, można jednak zaryzy-
kować twierdzenie, że z uwagi na te uwarunkowania więź pomiędzy konserwa-
tywnymi nacjonalistami a środowiskiem kibiców jest bardziej prawdopodobna 
niż sympatia tych ostatnich do środowiska liberalnego. Ono bowiem, odnosząc 
się do sportu również z nieukrywaną sympatią, będzie traktowało grę jako roz-
rywkę lub drogę indywidualnego rozwoju, treningu osobowego, podczas gdy 
konserwatywni nacjonaliści będą mieli skłonność grać bardziej na mechanizmie 
konfrontacji, gotowości do walki także poza boiskiem.

W tym świetle staje się zrozumiałe, dlaczego pojawienie się konserwatyw-
nego nacjonalizmu wiązało się zawsze z obecnością wroga. Jego specyfika jest 
w każdym przypadku nieco inna. Napoleon był oświeceniowym dyktatorem, 
zachodni barbarzyńcy – niszczycielami tradycji świętego cesarstwa, Żydzi – 
obcą naroślą, pasożytem, który starał się opanować zdrowy niegdyś organizm 
społeczno-polityczny. W każdym jednak wypadku rezultat procesu był struktu-
ralnie podobny – prowadził do programu zbudowania społeczności wyzwolonej 
od uniwersalistycznego destruktora oraz świadomej wybrania i jedyności własnej 
wspólnoty.

Mimo to wydaje się, że Szafariewicz, wskazując na fenomen żydowski, odkrył 
zjawisko wyjątkowe w procesie kształtowania idei politycznych, nie tylko zresztą 
w Europie. Przewrotnie bowiem rzecz ujmując, w pewnym sensie to Żydzi byli 
twórcami konserwatywnego nacjonalizmu, gdyż nie tylko uczulili społecznie 
uwarunkowane środowiska na rozwadnianie europejskich narodowości i poli-
tyczny uniwersalizm, czyli na promowaną przez żydowską inteligencję ogólno-
europejskość, ale także skłaniali do budowania państwa świeckiego i świeckiej 
mentalności. W takim środowisku lepiej się czuli i w tymże kierunku zmieniali 
także wizję roli własnej tradycji. Miało to kapitalne znaczenie dla narodzin 
nacjonalizmu w jego wersji konserwatywnej: Francuzi wszak nie zamierzali 
zmuszać Niemców do transformacji tożsamości, żądali tylko dostosowania się 
do zewnętrznych standardów obywatelskich, spotkali się zatem tylko z reakcją 
„nacjonalizmu spontanicznego”. Analogicznie przedstawiała się sprawa wpływu 
amerykańskiego na Japonię. Chciano skłonić kraj do współpracy gospodarczej 
i karmiono go ideologią Smilesa. Ostatecznie osiągnięto ten wynik, japońska elita 
i szeregowi obywatele okazali się pojętnymi uczniami. Rezultaty tego procesu 
przerosły jednak oczekiwania zachodnich barbarzyńców i pokazały, jak niebez-
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pieczne w skutkach mogą być eksperymenty przeprowadzane na całej cywiliza-
cji: zmutowany owad stał się pszczołą-zabójcą. Nacjonalizm japoński pogodził 
się z pacyfikacją Satsumy, aby następnie przybrać formę skrajnie progresywną 
i mocarstwową.

Wyzwanie kosmopolityzmu żydowskich animatorów życia kulturalnego 
okazało się jednak bardziej żywotne i stanowiło inspirację dla różnych form na-
cjonalizmu. O ile większość z nich uległo społecznej dyskredytacji, o tyle nacjona-
lizm konserwatywny przetrwał i potrafił nadal opierać się dawnemu wyzwaniu, 
ponieważ ono też nadal pozostawało aktualne i stanowiło intelektualny problem 
dla myśli politycznej i kreatorów polityki oświatowej i kulturalnej. 

Zagadnienie to wiąże się ze specyficznym podejściem do świata zewnętrznego, 
do społeczności obcych przedmiotowi nacjonalistycznego kultu. Chodzi, rzecz 
jasna, o obcość nie w sensie odmienności ideologicznej, lecz o inną tożsamość 
narodową czy etniczną. W stosunku do kosmopolitów i modernistów wszelkiego 
typu wrogość wydaje się postawą gwarantowaną. Inaczej jednak jest, gdy mowa 
o innych narodach, szczególnie tych o jasno skrystalizowanym obliczu świado-
mościowym. Co bowiem ciekawe, niekoniecznie mowa jest o społecznościach 
z natury mniej wartościowych czy godnych likwidacji. Przeciwnie – konserwa-
tywni nacjonaliści okazują im pewne uznanie, szacunek. Szafariewicz, krytykując 
wpływ żydowski, dokonuje jednocześnie pochwały tego środowiska, pokazując, 
że Rosjanie powinni uczyć się od niego poczucia solidarności. Konserwatywni 
nacjonaliści uznają zatem, że każdy naród substancjalny ma swoją prawdę, a tym 
samym obowiązek podtrzymywania własnych świętości. 

Jest w tej postawie przedziwna akceptacja konieczności obrony nie tylko od-
miennej tożsamości, ale także interesów narodu tę tożsamość kultywującego. Jak 
bowiem można opowiadać się za aksjologiczną prymarnością narodu, nie uważa-
jąc jednocześnie, że naród ten musi dbać o swe żywotne interesy? W ten sposób 
stan permanentnej wojny o święte miasto jawi się nie tylko jako konieczność, 
ale jako obowiązek, stan pożądany. Mniejsza, jeśli idee takie głosi szintoista, co 
jednak, gdy postawę wierności swej odmienności aż do krwi przyjmuje chrześ-
cijanin? Przewrotnie tolerancyjna postawa konserwatywnych nacjonalistów 
(w porównaniu do nacjonalistów wielu innych opcji, np. rasistowskiej) wpisuje 
się logicznie w religijny instrumentalizm. Jeśli uznaje się narodową determinację 
religii, bierze się w nawias wszelkie sądy dotyczące jej prawdziwości w znaczeniu 
referencyjnym, czyli ontologicznej adekwatności do stanu rzeczy. Tym samym 
znika przekonanie o jej uniwersalności. Jeśli konserwatywnie nacjonalistyczny 
członek określonej denominacji chrześcijańskiej stwierdzi, że najlepszym ze 
światów jest świat, w którym z krwi i kości Rosjanin jest z urzędu prawosławnym, 
Tybetańczyk buddystą, zaś Arab muzułmaninem, dokonuje tym samym swoistej 
dyspersji prawdy i dyskredytacji przesłania o ewangelizacji. 

Koncentracja na społecznym ekologizmie (w znaczeniu dbałości o zachowanie 
narodowych gatunków) prowadzi także do innej istotnej konsekwencji, logicznie 
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wynikającej z przyjętych założeń – obcość jest dla konserwatywnych nacjonali-
stów nie tylko możliwa do przyjęcia, lecz nawet konieczna dla zaistnienia samej 
doktryny. Jaką bowiem rację bytu miałby konserwatywny nacjonalizm, gdyby 
świat uległ totalnej uniformizacji? Mowa tu zatem nie tylko o szacunku dla prze-
ciwnika, ale wręcz o jego niezbędności. Konserwatyści, nacjonaliści, uznając za 
konieczne istnienie obcego, właściwe ostrze krytyki skierowują ku renegatom 
rodzimego pochodzenia. Przeraża ich wyrodzenie się „swoich”, oznacza bowiem 
możliwą przemianę tożsamości. Wariant ten dla środowiska konserwatywno-
-nacjonalistycznego oznaczałby utratę racji bytu, czym bowiem można by uspra-
wiedliwić jego istnienie, gdyby narody stały się czymś innym niż niegdyś? Stąd 
tak jak dla klasycznego konserwatysty de Maistre’a najgorszym wrogiem był 
chwiejny Mirabeau, dla konserwatywnego nacjonalisty Maurrasa – premier Blum, 
dla Stapla – demokracja weimarska, a dla Saigō, w stopniu znacznie większym 
niż Amerykanie – japońscy modernizatorzy i skorumpowana administracja. Ana-
logicznie, w Rosji dla słowianofilów diabłem jej historii okazał się Piotr Wielki 
wraz z następującymi po nim okcydentalistami, a dla Szafariewicza – rusofobia 
wewnątrz Rosji. Zewnętrzni krytycy Rosji interesowali go w stopniu równie 
marginesowym, jak Amerykanie elitę rebelii satsumskiej czy kierującego swe 
eseje tylko do rodaków Etō Juna.

Eksploracja procesu rozwojowego konserwatywnego nacjonalizmu prowadzi 
nas także nieuchronnie do rozwiązania ostatniego z wyszczególnionych we wstępie 
problemów badawczych w postaci pytania o konsekwencje konserwatywnego 
nacjonalizmu w sensie endogennych losów tej doktryny w okresie następującym 
po osiągnięciu przez nią pełnego kształtu. Przed próbą takiej syntezy warto jed-
nak jeszcze raz rzucić okiem na losy bieguna przeciwnego. Liberalizm, który dał 
impuls dla rozwoju konserwatywnego nacjonalizmu, zaczął ewoluować w różnych 
kierunkach. Jednym z nich była próba przyzwolenia na społeczeństwo, w którym 
bez przeszkód odbywać się może głoszenie dowolnych treści, także tych kojarzą-
cych się tradycyjnie z socjalizmem czy tzw. lewicą obyczajową. Nawet w obszarze 
gospodarki, jak słusznie wskazuje Andrzej Walicki, „główny nurt myśli liberalnej 
ewoluował w kierunku lewicowym, w XX w. lewica liberalna dostarczyła intelek-
tualnych podstaw ideowego konsensusu, na którym oparło się demokratyczne 
państwo opiekuńcze”31. Tym samym liberalizm zaczęto interpretować jako dok-
trynę bardziej lewicową, szczególnie w terminologii amerykańskiej. Von Hayek, 
będący dla wielu Europejczyków klasykiem liberalizmu, za oceanem kojarzony 
byłby, tak jak późniejsi neocons, z tradycją raczej konserwatywną, podobnie jak 
szkoła chicagowska. 

31  Wal icki  Andrzej, Czy możliwy jest liberalizm lewicowy?, „Przegląd” 2012, nr 23, [on-
-line:] http://www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/czy-mozliwy-jest-liberalizm-lewicowy 
(23.12.2012).
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Z punktu widzenia niniejszej próby syntezy ważne jest jednak nie to, czy 
liberalizm rzeczywiście stawał się lewicowy (ponieważ, jak wiadomo, podobnie 
jak inne doktryny, rozwijał się jednocześnie w przeciwstawnych kierunkach), ale 
fakt, jak został potraktowany przez środowisko konserwatywnych nacjonalistów. 
Jednym z ulubionych obiektów ich zainteresowania jest zagrożenie „lewicowo-
-liberalne”. Tym samym upatrywano wroga w sojuszu sił opierających się na 
jednakowych destrukcyjnych celach i przyjmujących co najwyżej różnorakie 
formy, a tym samym zróżnicowany arsenał środków działania. Ponieważ zagłady 
dokonywała rewolucyjna lewica, należało przekonać cały świat, że liberalizm 
stanowi początek drogi do dezintegracji tradycyjnych społeczeństw.

Trudno w tej sytuacji nie dostrzec uderzającej analogii po przeciwnej stronie. 
Nawet pobieżny rzut oka wskazuje, że zrodzone z resentymentu do coraz bardziej 
popadającego w kosmopolityzm i nieobyczajność liberalizmu idee konserwatyw-
nego nacjonalizmu cechują się generalnie, choć nie bezwyjątkowo, tendencją do 
radykalizacji, stopniowego odchodzenia od tradycjonalizmu na rzecz gloryfikacji 
państwa i modernizacji. Znamienne są pod tym względem historie Maurrasa, który 
uległ nadziejom związanym z reżimem Vichy, Stapla łudzącego się perspektywami 
państwa hitlerowskiego, rosyjskiego słowianofilstwa, przepoczwarzającego się 
w agresywny reformatorski panslawizm czy japońskiego militarystycznego etaty-
zmu, który upaństwowił dla swych celów idee Saigō. W niektórych przypadkach, 
w tym Koła Hamburskiego czy myśli Szafariewicza, przemianę widać nie tylko 
w wymiarze międzypokoleniowym. Ci sami doktrynerzy, starzejąc się, przeista-
czają swe dawne idee w ich przeciwieństwo. Początkowa krytyka socjalizmu, 
skłonność ku tradycjom dawnego religijnego imperium i ludowości przeistacza 
się w pochwałę państwa inwazyjnego, a co najważniejsze – administracyjnego 
rozwiązania kwestii przetrwania i czystości narodu. Nacjonalizm zmierza coraz 
bardziej ku rozwiązaniom egalitarystycznym (rasa, pochodzenie równych, po-
łączonych ideą autorytetu), demokratyzuje się, analogicznie jak socjalizm, a tym 
samym traci refleksyjność. Państwo autorytarne staje się ostatecznie szansą na 
realizację marzeń o swojskim zaciszu. 

Konsekwentna realizacja celów konserwatywnego nacjonalizmu doprowa-
dziła go zatem ostatecznie do miejsca, z którego wyszedł, dokonując potępienia 
totalności demokratycznego cezaryzmu. Wyrósł z postawy gniewnego młodzień-
ca, którego koledzy deprecjonowali obyczaje jego rodziny. Celem, który sobie 
nakreślił, była obrona narodu, bezcennego organicznego wykwitu, niemożliwego 
do konceptualizacji intelektualnej boskiego świata stworzeń przed zachłan-
nością rewolucyjnych uniwersalistów. Doszedł natomiast do idei mariażu Die 
Kirche Christli und der Staat Hitlers, do Imperium Słońca panującego za pomocą 
technokracji i krążowników nad Pacyfikiem, do Wielkiej Rosji, opartej na kodzie 
„narodu państwotwórczego” wyłuskiwanego drogą formularzy rejestracyjnych. 
Jego ambicje nie były i nadal nie są małe, utożsamia się on bowiem ze swoi-
stą pełnią wartości prawicy: narodem wspartym na tradycyjnym ustroju życia 
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społeczno-politycznego i tradycyjnej religii. Potężny wysiłek twórców doktryny 
doprowadził ją ostatecznie do momentu, w którym podmiotu działań miało bro-
nić scentralizowane i walczące z elitaryzmem państwo, czyli reżim, który ustrój 
dawny zmiótł, w którym tradycyjna religia, niegdyś stanowiąca centrum i sens 
życia duchowego, stała się instrumentem technologii społecznych, a tym samym 
swą dekonstrukcją. Sam zaś podmiot, czyli ubóstwiony naród, zaczął gorączkowo 
szukać swej definicji. Ostatecznie odnalazł ją w spontanicznym procesie – w me-
chanizmie solidarności, której ośrodkiem stały się flaga, nazwa czy język – stare 
szaty, pod którymi nie było już cesarza. 

***

W ten sposób wgląd w prawidłowości rozwojowe konserwatywnego na-
cjonalizmu usprawiedliwia ryzyko odpowiedzi na podstawowe dylematy, któ-
re legły u podstaw niniejszego studium. Po pierwsze bowiem, okazuje się, że 
„transcendentalnym” warunkiem koniecznym funkcjonowania tej doktryny jest 
w decydującej mierze czynnik działający „nie wprost”, czyli wizja wroga, którym 
jest wyodrębniający człowieka z kontekstu wspólnoty, podbudowany racjonal-
nie liberalizm we wszystkich przejawach, z wolnorynkowym kapitalizmem na 
czele. Po drugie, wszelkie dokonane obserwacje wskazują, że konserwatywny 
nacjonalizm nie występuje jako zjawisko samorodne, ale poprzedzony jest za-
równo innymi formami nacjonalizmu, jak i myślą konserwatywną, które jako 
modele wzorcowe stanowią endogenne warunki wystarczające do upostacio-
wienia kształtu doktryny. Po trzecie, nie ulega także wątpliwości, że do realnego 
funkcjonowania konserwatywnego nacjonalizmu niezbędny jest jeszcze (jako 
warunek wystarczający) zespół czynników egzogennych, czyli pojawienie się 
realnego przeciwnika w przestrzeni życia społecznego (światowego żydostwa, 
kosmopolitycznej elity, zachodnich barbarzyńców etc.). Last but not least, nie 
sposób także nie zauważyć, że doktryna konserwatywnego nacjonalizmu, która 
wykazuje ambicje do zawłaszczenia sobie roli „właściwej prawicy”, w swym 
procesie rozwojowym dokonuje własnej dekonstrukcji, przechodząc ku formom 
coraz bardziej radykalnym, stanowiącym w końcu jej zaprzeczenie. Ponieważ 
wyrosła na walce, bez niej nie może dalej się rozwijać, ale rozwój ten prowa-
dzi ją ku etatyzmowi, populistycznemu autorytaryzmowi oraz wykluczającym 
z awansu politycznego znaczne grupy społeczne rozwiązaniom administracyjnym. 
Tym samym utraci cnotę naturalności, na którą zawsze się powoływała i która 
stanowi sens jej istnienia.
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Conservative Nationalism 
The Background and Evolution of the Doctrine 

in the Context of the Political Thought of Igor Shafarevich

(The numbers given in parentheses after paragraphs refer to footnotes in the Polish text)

Introduction

The general objective of the study is to explain a surprising process, which 
took place on the right flank of the political thought. Whereas the left camp re-
mained more or less at the same position, rejecting the supremacy of monarchs 
as well as traditional religious authorities and proclaiming universal equality and 
fraternity, the regions on the right underwent essential turbulence.

The French Revolution transferred sovereignty from the King toward the 
Nation. One might expect that the new Sovereign would remain in exile within 
the conservative axiology forever. In fact, the right camp gradually took over the 
notion of La Nation and began to use it in its own system of values. The natio-
nalist paradigm was being gradually constructed to eventually become a pillar 
of the rightist shrine. 

Meanwhile the most radical priests of the temple started to hesitate about 
their traditional attitude toward the question of property. While it was absolutely 
impossible to undermine the sacred grounds of property law before the Revolu-
tion, a lot has changed since the capitalist order (that had grown from the liberal 
belief in “undeniable rights”) became economic reality.

Moreover, another significant transformation took place in the rightist point 
of view on the inner structure of the state. The old monarchs were proud to rule 
kingdoms or empires where homage was done by lords of peoples speaking 
a great variety of languages. The multicolor community of believers and subjects 
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dressed in different clothes and cultivated various customs but being faithful to 
one king and one church was a daily bread at old times. However, the rightist 
camp began to withdraw from this kind of pluralism: the faithfulness to the 
Lord of Lords and to the earthly king faded; it was the beginning of a tendency 
to seek another source of unity. There was another preacher that emerged on 
the abandoned right side of the ideological stage and he required the use of one 
language and one cultural code. 

The logic of transition can be explained simply as a trip from conservatism to 
nationalism. However, it seems nearly impossible to give satisfactory reasons for 
a change of that kind. The essence of this study lies in an attempt to explain the 
logic of transition by a critical look at the crucial link in the ideological process 
– the doctrine of conservative nationalism. We do not understand it as a central 
point of a universal process but as a most valuable sample which presents the 
logic of evolution. (1-2)

The topic has not been studied widely as a theoretical task. The authors who 
should be mentioned as important commentators of the question are rather 
scarce. In 1964 Edward Thaden analyzed the phenomenon of conservative na-
tionalism in the 19th century Russia; three years later Heinrich Keßler criticized 
the formula of the doctrine established in the works of Wilhelm Stapel. In 1995 
Jean-Dominique Lafay studied the relation of conservative nationalism to de-
mocratic institutions. Later the term was also in use for a few times. The Nan Li’s 
essay devoted to the military discourse in China is one of the interesting cases. 
The notion of conservative nationalism was applied to the transition from the 
internationalist ideology into the  national assertiveness. (3-6)

The definition of conservative nationalism might be analyzed by the use of 
at least two theoretical models. On the one hand, we understand it as a kind of 
nationalism which desires to maintain the existing nation in opposition to pro-
gressive nationalism, aiming at building a new nation or at least creating a new 
form of it. On the other, we treat conservative nationalism as a doctrine, where 
nation is the highest value and traditional forms of its existence seem to be the 
perfect model of its prosperity. This way it differs intentionally from national 
conservatism where traditional values such as monarchy or state religion are 
substantial with an unintentional part played by the nation as a kind of vault for 
the holy Graal.

Our study is divided into three parts: a general look at the process of forming 
conservative nationalism, mainly in France, Germany and Japan, a separate sec-
tion focusing on its development in the most representative area which has been 
Russia since the reign of Peter the Great and a case study of the political thought 
of Igor R. Shafarevich, a well-known Russian mathematician and oppositionist 
in the Soviet era. His political views were extensively presented in only a single 
dissertation, published by Krista Berglund in 2012. Our study does not refer to 
Polish nationalism, leaving the reader with the opportunity to check whether the 
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general model, worked out in this study, is applicable to cases of conservative 
nationalism formed in other specific areas. (4-9)

To sum up, we can point out five main objectives of the research:
1. The first lies in drawing up a list of conservative nationalism’s distinctive 

ideas, which constitute its essence within the area of political thought.
2. However, the main task is to discover the transcendental necessary conditions 

for transition of the nation from the left side of the ideological stage to the right.
3. What follows the basic objective is the question about the inner sufficient 

conditions of the appearance of any forms of conservative nationalism; in 
other words – the question about the “preceding stage”.

4. The fourth task of the study is to examine whether the explanatory process 
should be limited to the endogenous factors since it is quite possible that 
conservative nationalism could as well be initiated or at least accelerated by 
political reality. 

5. The last question is about structural consequences of the doctrine. We would 
like to draw the conservative nationalism’s ideological vector to show where 
its tendencies finally lead to. In other words, it seems advisable to observe 
the evolution of the doctrine in several causal chains to decide what kind of 
ideology is most likely to result from the process. 

An Heir to Dead Authorities. The Nation as a New Generation 
Sovereign

It sounds reasonable to start the story of “the great polarization” in the We-
stern political thought with the great revolutions of America and France though 
the conservative tendencies began to appear in European intellectual discourse 
much earlier e.g. in the works of John Fortesque or Richard Hooker. However, 
there is no doubt that it is the Declaration of Independence of the United States and 
The Declaration of the Rights of Man and Citizen that transformed the ideological 
stage by proclaiming the birth of a new sovereign.

There were significant similarities between France and American British 
colonies that brought about the rejection of monarchy and transfer of the autho-
rity to the People. One of them was an unacceptable policy of taxation, which led 
to painful economic difficulties. Another trouble, which underlay the previous 
vice, was the lack of social dialogue that is normally able to prevent unfortunate 
decisions. De Tocqueville also emphasizes other problems, such as the growing 
gap between estates and, apparently the most significant issue– centralization, 
which destroyed the social life of the province. After revolutions in the US as well 
as France the local authorities or, generally, self-governments in provinces lost 
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a lot more hence the process of centralization went even further. The incentive 
for this process lay in the necessity to personalize the new sovereign, which 
involved arming it with a unified will formulated in an official language. (1-9)

The disorder of revolution followed by the invasive Napoleonic Empire caused 
ideological backlash embodied in various forms of classical conservatism. The 
British variety (represented most convincingly by Edmund Burke) focused on 
the problem of inadequacy of the new regime to real social needs, whereas the 
continental responses were evidently much more emotional. Joseph de Maistre, 
the leading prophet of the ancien régime develops a vision of a monstrous sin 
against the sacred monarchy founded on religious grounds. The revolutionaries 
became victims of the illusion that government might be constructed according 
to rational determinants. De Maistre suggests dissolving individual intellect in the 
“national reason,” thus giving the first justification to the new part the Nation was 
going to play in the emerging incarnations of the rightist political thought. (10-13) 

After the era of classical conservatism in France the doctrine took various 
shapes such as ultra-fundamentalism, monarchist liberalism, ultramontanism, 
Gallicanism, authoritarianism, diversified legitimism, new royalism, monarchist 
realism and others. For several decades the ideological battlefield in France 
stretched between the leftist republicanism and the wide range of conservative 
thought. (14)

There were, however, quite obvious reasons why a different germ irritated 
the German soul, initiating the appearance of nationalism much earlier than in 
France. Firstly, the German intellectual world was permeated with the feeling 
of certain inferiority when facing the European “classical” tradition (the one 
going back to Greece, via Rome, the tradition of Charlemagne and Latin literary 
standards toward English liberalism and French Enlightenment). Secondly, the 
French Revolution which resulted in Napoleonic expansionism appeared quite 
humiliating for the nation divided into small and often defenseless states. 

The first steps in the development of German nationalism were made by pre-
-romantic philosophers including Johann Gottfried Herder (23-24) and Wilhelm 
von Humboldt who focused on providing evidence for the theory of ethnic con-
ditioning of intellectual structures and culture. The political thought of Johann 
Gottlieb Fichte was much more national in its essence, especially his Addresses 
to the German Nation (1808), where he demanded that Germans recover from 
spiritual passivity by reconstructing their national virtues and declared his re-
luctance toward Jews as possible citizens of Prussia.

That was the background of Teutonic romanticism, which grew from the at-
mosphere of revolutionary cruelties as well as Napoleonic domination. German 
romantics faced the tragedy of a nation split into Prussia and a number of smaller 
states. Their first experience, however, was connected with the French Revolution, 
which was originally zealously accepted as a sign of hope and reluctantly rejected 
afterwards, especially in the circumstances of military aggression.
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German romantics were the first generation of conservatives who gradually 
led the nation to another shore. Novalis and Friedrich Schlegel presented the 
revolution as a mechanistic process which did not consider the organic structure 
of the living body. The Heidelberg romantics (with Adalbert Kuhn or Wilhelm 
Schwarz) as well as Joseph Görres, found it necessary to bring back the spirit 
of old German literature and mythology. Görres went even further, treating the 
revolutionaries as insane and called for building a nation in the narrow sense of 
the word – a spiritual elite of “great people”, capable of meeting its providential 
mission. (15-20)

Another group of German post-revolutionary rightists was formed by con-
servative lawyers such as Friedrich Karl von Savigny or Georg Puchta. Their 
concept of law reflected the spirit of Montesquieu’s writings as they proclaimed 
that nations construct legal systems according to their national tradition. This 
point of view, however, was still based on the predominance of tradition rather 
than national perspectives. (21-22)

The shore of nationalism was with no doubt reached by a group of political 
activists and thinkers of a new wave, represented by the significant personalities 
of Friedrich Ludwig Jahn (1778-1852) and Ernst Moritz Arndt (1769-1860), 
deputies at the Frankfurt National Assembly (May 1848 – June 1849). Jahn, 
a veteran of the Anti-Napoleonic campaign and the founder of the Gymnastic 
Association in Berlin, drafted a concept of Great Germany, where, in contrary to 
Herder’s minimalistic ideas, the German statehood embraced huge territories 
including Denmark and the Netherlands. Jahn’s concept however cannot be tre-
ated as non-reflexive expansionism since the core of his national idea lies in the 
notion of Volkstum, the feeling of nationhood rooted in the spiritual and ethnic 
unity of interests rather than in the institutional structure. (23-30)

Arndt causes even more controversy: born on the Rügen island as subject to the 
Swedish Crown, he gradually evolved into a German activist, aiming at expelling 
the French invaders and the unification of the entire nation. To implement this 
objective he forms the Burschenschaft movement and provides his own definition 
of Germany, in his famous poem What is the fatherland of the Germans?. Arndt 
describes it as a spiritual as well as geographic space of all people speaking and 
thinking in German. Thus the idea of Alldeutschtum, the unity of all Germans 
rather than Teutonic “pan-Germanism” found its clear explanation and began to 
function in the most influential ideological circles. The feeling of solidarity and 
common cause was significantly strengthened by the existence of a common foe. 
Napoleon woke up a sleeping beast, which was going to deprive France of Alsace 
and Lorraine in 1870.

Arndt’s writings include sharp criticism of the conciliatory position presented 
by many German dukes and praises the lost Holy Empire where all centrifugal 
tendencies were severely punished. On the other hand, the thinker shows open 
resentment toward other nations, especially Slavs and Jews, treating them as a real 
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threat to German national unity. These tendencies seem contradictory to a certain 
extent, since the idea of empire logically assumes the possibility of universalism, 
while Arndt was obsessed with the vision of a purely Germanic community. 

In the area of political system, Arndt’s visions were not entirely transparent. 
Similarly to another national activist, Heinrich vom Stein, he was a declared op-
ponent of serfdom, but had never proclaimed his structural vision of the state. 
Considered a constitutional monarchist, he simultaneously participated in the 
works of the Frankfurt Assembly. The writings of early German nationalists 
leveraged more significance to the nation and its unity than to the shape of the 
state in. They are remembered as initiators of important and often internally 
contradictory ideas, but not as builders of a solid construction. (31-42)

The coming decades, however, brought about a significant change. The French 
model of revolutionary centralization (praised by Mirabeau) inspired German 
state officials to work on a reliable model of the anticipated German union. Otto 
von Bismarck, a model of a Staatsmann, made clear and pragmatic decisions to 
reconstruct the empire and was impressively successful. Prussian troops gained 
Strasbourg and Metz adjusting the European political map, and the new Reich 
was on its way to progressive internal consolidation. 

Within the domain of developing a state Bismarck is considered to be a dec-
lared monarchist, an annihilator of social democracy and similar tendencies 
generally described as “leftist”. It is not easy to determine whether Bismarck’s 
policies should be treated as strictly conservative or as an embodiment of another 
kind of imperatives. There is no doubt, however, that his political behavior was 
formed in a permanent dispute with bonapartism, which was a kind of monarchy 
but devoid of traditional legitimacy. For many researchers the Iron Chancellor was 
an exemplification of pragmatic nationalism rather than conservative legitimism. 
This point of view is in a way justified in the context of criticism provided by the 
conservative camp led by Ernst Ludwig von Gerlach. (43-51)

The “national” interpretation of Bismarck’s doctrine is also valid if we take 
into account his struggle against ultramontanism (catholic universalism) and 
the Kulturkampf, which had been implemented by the Chancellor, especially in 
the Eastern territories. Ultramontanism, bore a broader meaning for Bismarck, 
although it had been rooted in the Catholic tradition. It was perceived as a world 
movement, which is uncontrollable by the state, having its headquarters somewhe-
re beyond. The Chancellor’s plan was in fact very close to Arndt’s ideals, which 
basically consisted in building “small Germany” – a union of all territories with 
German population. The Kulturkampf was only employed as a device to overcome 
the difficulties caused by incorporating ethnically problematic lands. Bismarck 
defeated France but, paradoxically, turned out to be a good student and followed 
its pattern of national homogenization. (52-57)

French response to the German challenge revealed itself in the time of the 
Third Republic when Henri Martin and Paul Déroulède formed the League of 
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Patriots. Déroulède’s writings aimed at a plebiscitary republic to express the 
“national will”. His integrist nationalism had also been spiced with anti-Semitism 
which resulted in vigorous argumentation against Dreyfus. This tendency was 
enormously developed in the thought of Édouard Drumont, the founder of the 
Antisemitic League of France (1899). However, Drumont’s discourse oscillates 
around other topics, mainly concerning the pessimistic vision of his fatherland, 
which assumed the road of deprivation. The French had rejected their religion, 
race and traditions. Drumont’s pessimism was, in fact, the first exemplification 
of radically conservative nationalism in France. (58-63)

The same attempts found a convincing embodiment in the thought of Maurice 
Barrés (1862-1923), whose concept of “the uprooted” (les déracinés) was suppo-
sed to be a warning against leaving behind the national tradition by individuals. 
The possibility to function in isolation is an illusion, people cannot construct 
their future supported only by their reason and forgetting about the national 
context. Barrés drafts a positive vision of the state and economy proposing 
a kind of socialism. What is surprising, social solidarity is presented as a kind 
of conservative tendency whereas the free market as a child of revolution. The 
conservative camp of the 1790s would have been astonished being presented 
such kind of interpretation.

Barrés uses the term of la Nation in the meaning of an organic and irrational 
being. It is not a homogenous mass of identical creatures, but a unity of comple-
mentary elements which differ from one another significantly. His vision can be 
interpreted as a result of reaction to a new reality of rejection, a greenfield in-
vestment in the area of political thought. An analytical study of the grand wipeout 
was given by a thinker who armed conservative nationalism not with ideological 
postulates, but with historical methodology. (64-69)

Augustin Cochin (1876-1916), a French historian and officer (who ulti-
mately lost his young life in World War I after getting wounded several times) 
made an attempt to explain the mechanism of revolution. Having been inspired 
by Hippolyte Taine Cochin, he concentrates on a great variety of data within 
a causal analysis of the revolutionary process, commencing , however, not with 
the hectic year 1789, but with a description of a significant social phenomenon 
inside the French elite. He describes it as “the societies of thought” (les sociétés 
de pensée), which appeared as a result of the idleness the aristocracy had been 
able to indulge in. Societies created visions of a better state without taking any 
responsibility for the results of their theories. Their “governments” and “laws” 
did not refer to existing communities but to imaginary beings. 

The main outcome of their attempts was the emergence of a social tumor, the 
Little People (le Petit Peuple), a group of ideologists who presented themselves 
as the real nation. Thus the will of theoreticians was identified with the will of 
the society, which became the only god of the new religion. The revolutionary 
government had actually become a kind of theocracy. The problem consisted in 
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the fact that les philosophes were by no means representating the nation but, 
resembling the works of Barrés, an uprooted group, which finally led the state 
to turbulence. (70-78)

While the analytical methodology given by Cochin provides tools for the des-
cription of a utopian nation, the ideas of Action Française provide a pure example 
of conservative nationalism. The organization was established in 1898 by Henri 
Vaugeois and Maurice Pujo but its ideology was mainly formed by Charles Maur-
ras who infected the Action with monarchism at first, and later started to make 
steps toward more and more consistent nationalism. In the works of Maurras, the 
conservative ideas of tradition mingled with nationalism, therefore the ideology 
of a nation which could preserve itself only by returning to monarchy and the 
state church became the final outcome of his ideas. On the other hand, however, 
the founding fathers of Action Française, including Maurras and Vaugeois, were 
rather agnostics, and for a time, the Action was condemned by the Catholic Church. 

Under the Vichy regime Maurras expressed satisfaction at the end of the 
Republic and hoped for a new era of “national revolution”. The romance with 
the collaborationist government shows a consistent logic of progress in the 
conservative nationalist thinking: a road from tradition toward authoritarianism 
and nationalistic dictatorship. There is also another aspect of AF’s ideology: 
his reluctance to urban industrialism made Maurras praise rural communes, 
which contradicted the idea of a powerful and armed state. Urban democracy 
and liberalism were associated with the Jewish factor, identified with inner de-
struction. No wonder AF found a pinch of common ideological space with Vichy, 
which provided simple solutions to such “ailments” as democracy or the Jewish 
influence. (71-88)

At the same period of time a similar logic had been observed in German po-
litical thought. After the great unification, new conservative nationalistic ideas 
began to develop within the nation, which had no reasons to complain about 
the shape and international position of its state. The trail was blazed by such 
thinkers as Paul de Lagarde, who dreamed aboutestablishing a German national 
church and expelling Jews to Madagascar. He combined these objectives with the 
idea of a return to the tradition of the Holy Roman Empire, as the contemporary 
Germany did not deserve respect. Another thinker, Julius Langbehn, criticized the 
empirical and utilitarian spirit of his country and called for the individuation of 
the national soul, internal unification of all strata (without the Jewish element) 
and monumentalization of goals, which he identified with the old empire. (89-92)

After de Lagarde and Langbehn, the conservative nationalistic sentiments 
exploded establishing the phenomenon of conservative revolution and (according 
to Armin Mohler) assuming the form of four streams. (93)

One of them, the völkisch movement, was much diversified internally, being 
generally inspired by pagan beliefs, esoteric practice and tribal or even racial 
orientation in understanding social life and determinations. Both the esoteric 
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factor and the tendency to emphasize the importance of race are usually attri-
buted to foreign ideas. The “creative spirituality” of that time is associated with 
the fame of Yelena Petrovna Blavatsky and Henry Steel Olcott, founders of the 
Theosophical Society. The racist roots present in political thought are well known 
as well since the idea originated in An Essay on the Inequality of the Human Races, 
the famous work of Arthur Joseph de Gobineau, where humanity is divided into 
three races: the white race of intellectual leaders, the yellow race of workers and 
merchants and the black, sensuous race of artists. (94-98)

The esoteric wing in the völkisch movement is usually known as ariosophy and 
was represented not only in Germany, but in Austria as well, where it was initiated 
by Guido von List. He suggested a rebirth of pagan Germania (consisting of the 
German Empire and ethnically German Austria) with the “Arman” government. 
Von List rejected Catholicism, which was perceived as an continuing occupation 
of Teutonic people by the Roman civilization. Another branch of volkists did not 
resort to paganism but proposed establishing a national German church. This 
trend was represented by organizations such as the German Order, founded by 
Otton Siegfrid Reuter or groups organized by Ludwig Fahrenkrog – the German 
League for the Culture of the Personality and the Germanic Faith Community. All 
of these denominations focused on constructing a German religious worldview 
blended with a vague vision of universal spirituality. The tendency peaked in 
a strictly pagan initiative, which emerged at the time of the Third Reich when 
Jacob Wilhelm Tauer established the German Faith Movement, a religious group 
where Christian morality was replaced by national imperatives and the cult of 
German deities. (99-100)

Some nationalistic, but more conservative protestant circles (in the “con-
tinuative” meaning of conservatism), attempted to establish a German church, 
while officially remaining within the framework of Christianity. Their attempts 
resulted in the movement of German Christians led by Ludwig Müller, the leader of 
German Lutherans in East Prussia, who was openly supported by Hitler. German 
Christians tried to “de-Judify” the Bible, rejecting the tradition of Old Testament. 
This tendency resulted in establishing the Institute for Research and Elimination 
of Jewish influence on German Church Life in Eisenach, which tried to work out 
a kind of “the Fifth Gospel” with Jesus as a child of a Germanic warrior. (101-104)

A significant share in the formation of German nationalistic ideas belongs to 
Houston Stewart Chamberlain, the author of The Foundations of the XIX Century, 
a book where he presented his times as a crucial act in the dramatic relationships 
among races. He warned the West against mixing the priceless Teutonic race with 
the Jewish one, which was supposed to destroy the European heritage. This way 
he provided arguments for combining traditionalism with the racial factor. (105)

Another stream of the conservative revolution in Germany flowed through the 
German Youth Movement (Die Bündische Bewegung), which was close to the scout 
tradition and focused on such values as self-improvement, community, and fait-

Diec.indb   361 2018-08-15   16:59:46



362 Conservative Nationalism

hfulness to the country. On the one hand, various groups that can be placed under 
that category (the Wandervogel, Deutsche Freischar, the Artaman Movement) 
rejected the industrialized and urban lifestyle, seeking community with nature. 
On the other – after 1918 some of them expressed their disapproval of liberal 
and humiliated Weimar Germany and turned to nationalism (Deutschnationale 
Jugendbund, Großdeutsche Bund). (106-107)

The third sort of German revival groups before WW2 were the national 
revolutionaries, who were relatively far from conservative nationalism. They 
were epresented by Ernst Jünger, Friedrich Georg Jünger, Friedrich Hielscher, 
Ernst von Salomon, Hartmut Plaas, Franz Schauwecker, Harro Schulze-Boysen 
and some less popular personalities gathered around Otto Strasser and Ernst 
Niekisch. The NR’s rejected capitalism and the technocratic society but, on the 
other hand, tended to build an egalitarian homogenic nation; their ideas were 
often identified with national bolshevism. (108)

There is no doubt, however, that the development of conservative nationalism 
in the 20th century Germany owes most of its success to young conservatives, 
a heterogenic group of thinkers such as Arthur Moeller van den Bruck, Thomas 
Mann, Heinrich Freiherr von Gleichen, Edgar Julius Jung, Hans Bogner, August 
Winnig, Hermann Ullmann, Wilhelm Stapel, Ulrich von Brockdorff-Rantzau, Hans 
von Seeckt, Friedrich Gogarten, Georg Quabbe, Paul Althaus, Othmar Spann. Some 
add Carl Schmitt to the group as well. The young conservatives differed a lot from 
the nationalistic radicals of their time due to three factors. Firstly, they did not 
aim at a social revolution trying to preserve the traditional relationships within 
the nation. Secondly, they admired the tradition of the Holy Roman Empire, su-
pplementing it with the important factor of preserving German national identity 
and civilizational domination within a more pluralistic state. Thirdly, the young 
conservatists openly resorted to Christianity, avoiding emphasizing confessional 
differences. (109-114)

The movement did not represent one political line. Arthur Moeller van den 
Bruck was apologetic about the Prussian monarchy, setting it against the liberal 
Weimar Republic, and strictly nationalistic – promoting the idea of a national 
Third Reich, whereas Thomas Mann, contrary to that tendency, was afraid of anti-
-European and anti-Christian authoritarian tendencies among German rightists. 
These contradictory trends met within the phenomenon of the Hamburg Circle.

The group was founded by Wilhelm Stapel (1882-1954), the publisher 
of the controversial monthly – Deutsches Volkstum. The other members of the 
circle were Albrecht Erich Günther, his brother – Gerhard (Max Rudolf Hermann 
Gerhard) Günther and Hans Bogner. The circle presented the most consistent 
form of conservative nationalism, where the ideas of nation and tradition were 
structuralized into one unity anda specific version of anti-Semitism, alternative to 
the one in the Nazi doctrine was established. Stapel’s ideas can be structuralized 
into a couple of categories.
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1. The church. The Hamburg Circle’s position was completely incompatible with 
the “separatist” trend of Bismarck’s Germany and the Weimar Republic. The 
church (understood as a set of traditional denominations) was supposed to be 
an integral part of nation’s life, and the state should support “positive Christia-
nity”, removing it from confined privacy. Stapel, criticizing the idea of conflict 
between the church and the state provides an apology of Protestant harmony 
between the two actors, which was able to overcome religious absolutization 
of human morality. On the other hand, religious commandments should not 
subordinate the prerogatives of the state to the dogmas of any religion: this 
could lead the state to the dead end of pacifism. (115-121)

2. The state in Stapel’s conception was a compulsory compromise between the 
idea of national organism led by a Christian king and the reality of the unfor-
tunate Weimar Republic. This allowed the scholar to compel the politicians 
to realize some supernatural principles, the idea of “the ultimate Reich”. The 
ideal of a political system, according to the Hamburg Circle, was close to tra-
ditional monarchy, although democracy was accepted as well. The main que-
stion was not in the system itself, but in the necessity for the state to become 
an expression of the nation’s will (Volkswille), which could not be embodied 
in representative democracy, associated with a rule of parties. Instead, the 
Circle put forward an idea of national democracy to make the nation a real 
sovereign. Contrary to the parliamentary model, the national democracy 
is based on organic, but not organizational objectives, on “natural”, but not 
logical thinking; in other words, on the national, but not individual principle. 
Stapel’s vision of state also embraced the outer factor i.e. the position of 
Germans in Europe. According to the thinker, the best solution to the future 
of the continent would be in a pan-European Imperium Teutonicum with the 
dominating part played by the German ethnic element, even in territories 
where the German element does not prevail. In these areasother cultures 
would be subordinated to the Teutonic one, because of their “secondary” 
character. The main obstacles for the implementation of such objectives 
consisted not in the presence and actions of other nations, but in the destru-
ctive behavior of the inner enemy, associated with European cosmopolitans 
and pacifists, who did not allow the state to unify with the Credo within one 
national spirit. (122-142)

3. The nation, however, does not exist without obtaining the Volkswille, embo-
died in the blood, capacity (Leistung) and majority. The nation is opposed to 
a shapeless social mass (a term used in Oswald Spengler’s Decline of the West); 
it possesses a kind of personality and (contrary to a state) is a real constitutive 
element of humanity. Nations are characterized by their time dimension. They 
comprise a whole with their past and anticipated future. Nations cannot be 
treated as secondary to the character of citizens: nationality reveals itself in 
many elements of an individual’s life and constitutes its spiritual structure. 
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This also determines the relations between political beings and natural 
communities: whereas a state is only a formal construction of an external 
will, “organic” nations emerge and grow naturally and should be treated as 
predominant in the axiological perspective. In other words, it is the states 
that should be the executives of the national will; however, the Volkswille or 
even the will of “nationness” (Wille des Volkheit) is by no means the voice of 
mathematical majority. A statistical German is not a “real German”. (143-153)

4. A separate problem present in the ideology of the Hamburg Circle was the 
question of the Jewish nation. Stapel and his colleagues were not racists and 
they described the Jewish as a mature nation, which no culture can entirely 
absorb. Therefore the attempts of Jewish assimilation were not only doomed 
to failure but could also result in in dangerousoutcome. The internal spiritual 
differences between Germans and Jews do not allow both nations to make 
up a real community. Therefore anti-Semitism should be treated as an act of 
national health. However, the Jewish use different kind of tactics attempting 
to permeate within the German body to implement its particular interests. 
Allowing Jews to create their cultural autonomy is much better for Germany 
than following thetemptation of their assimilation. 
Germans face Jewish anti-Germanism in an indirect form: the Jewish influ-

ence consists in taking control over the social discourse in press, literature and 
humanities. Its main content lies in promoting cosmopolitism and a set of values 
different from the German ones. It contains such beliefs as the predominance of 
culture in human relationships, hostility towards war as a distractor of universal 
harmony, temporal justice or political understanding of religion, which leads to 
the idea of universal progress. Jews within the German society must feel upro-
oted, which drives them to create ideologies reflecting extreme individualism – 
a “wish order”. (154-167)

After 1933 Stapel’s political thought was at the crossroads. The philosopher 
tried to find his place in the real Third Reich and even believed in a kind of co-
-existence between traditional Christianity and Hitler’s state. He perceived the 
Nazi hostility towards Jews with a pinch of hope. However, the political line of 
Deutsches Volkstum was in fact incompatible with the national-socialist doctrine 
and its racist concept of anti-Semitism; Stapel was forced to retire. For German 
rightist circles (Volkskonservativen) before WW2 he remained a “national conser-
vative”; in the postwar period researchers describe him rather as a conservative 
nationalist. (168) 

The doctrine of conservative nationalism does not seem to be a purely Western 
phenomenon. Its development in Japan provides some useful insights for con-
ducting generalization. Japanese greatest civilizational turbulence began in 1868 
having been preceded by Matthew Perry’s mission in 1854 and the triumphant 
diplomatic success of Townsend Harris in 1858. The politics of Ii Naosuke, the 
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tairō (speaker) of the Rōjū governmental council between 1858 and 1860, and at 
the same time a kind of interrex, was absolutely loyal to Edo on the one hand and 
pro-American on the other. These attitudes were accepted neither by samurai 
circles nor by the Mito school (Mitogaku), the most influencial source of political 
ideology of his time. Mitogaku’s conservatism was specific: it did not stick to the 
principle of continuity but to the principle of original values, becoming more and 
more critical to the shogunate and its feudal system (bakufu), preferring a direct 
form of emperor’s reign. 

Japan, analogically to France and Germany, had been undergoing a long 
process of unification and centralization since the times of Oda Nobunaga and 
Toyotomi Hideyoshi. After the proclamation of Tokugawa Ieyasu’s bakufu at 
the beginning of the 17th century, which initiated the Edo period (1603-1868) 
and the rule of 15 generations of Tokugawa shogunate, Japan began to change 
its ideological image. The traditional triad, with the buddhist core of spiritual 
upbringing, social confucianism and shintoist trust in the link to spiritual beings 
and the past had been distorted: the previously dominating buddhist element 
was weakened and the elite turned to a combination of pragmatic confucianism 
combined with radicalizing political shintoism. It can be clearly discerned on the 
examples of Kada Azumamaro (1699-1736) and Kamo Mabuchi (1697-1769) 
whose thought searched for the way to “pure Japanism” liberated from the con-
tinental influence. (169)

The most consistent evolution of explicitly conservative nationalism can be 
observed in the development of the Mito school, which was established in the Edo 
period and soon worked out the Great History of Japan (Dai Nihon-Shi), a strikin-
gly monarchist interpretation of Japan’s tradition. In the later period, the school 
began to react against foreign influence and turned to conservative moralism 
resembled by the case of Fujita Yūkoku (1774-1826) whose Seimeiron (On the 
Correction of Terms) led to a vision of a “benevolent government” (jinsei). Fujita 
restored the old slogan of sonnō jōi („revere the emperor, expel the barbarians”), 
in which the monarchist tendency mingles with declarative xenophobia. (169)

The most mature form of these tendencies within the Mito school was reached 
in the 19th century when Aizawa Seishisai (Aizawa Yasushi) (1782-1863) 
published his monumental Shinron (New Theses). The book emphasizes the unity 
of Shinto and Confucianism and reaches for the old description of the nation as 
kokka (a family nation) originally used by Kitabatake Chikafusa (1295-1354). 
The emperor is presented as the father of all Japanese people, who should not 
be separated from the nation by other political bodies. This way the late Mito 
school reflects surprising dualism with the reverence of Confucianism on the one 
hand and the lack of trust towards the shogunate on the other. The new ideology 
had been based on the notion of kokutai (national structure, essence), which 
assumes religiously justified emperor’s sovereignty as the only embodiment of 
the whole nation. To preserve their identity the Japanese must not let the idea 
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of kokutai be devalued by foreign barbarians and turn their eyes to the throne. 
Similar ideas were present in the ideology of other schools and thinkers such as 
Yoshida Shoin who combines the Confucian concept of duties with strictly con-
servative nationalist rejection of modern civilization and barbarism. (170-172)

The political actions in Japan in the 1860s reflect the shogunate’s awareness 
that the threat from overseas was real and that Japan was incapable of facing the 
challenges of the new era. However, the steps taken by the last of the Tokugawas, 
Yoshinobu, turned out to be delayed and insufficient. Ideologies of that time os-
cillated around various values, such as the radically conservative idea of fukko 
(the return to the past) or the old imperative – sonnō jōi. The most convincing, 
however, was the concept of osei, the domination of the monarch. The tensions 
of that time led to the finalization of the centralist tendencies and then the short 
Boshin war put an end to the shogunate and Tokugawa bakufu, which had been 
the pillars of social order for centuries. (173-174)

The Meiji Restoration of 1868 owed a lot to the samurai circles of the Satsu-
ma and Chōshū domains (hans). The revolutionaries were anti-shogunists and 
monarchists at the same time. Their original imperative was conservative and 
nationalistic, according to the sonnō jōi slogan, but most activists of the revolu-
tionary camp aimed at urgent restoration due to entirely different motives. Mo-
reover, the revolution wiped out the old regime and the old social order forcing 
the new authorities to fill the empty space and construct a regime characterized 
by the centralist domination of the throne as well as pragmatic effectiveness. 
These objectives resulted in various attempts to modernize the political system 
by creating new parliamentary bodies. Consultations within the country and 
the diplomatic mission of Iwakura Tomomi allowed accepting the final vision, 
which was based on the Prussian model. The inspiration given by German statist 
conservatism and nativism drove Japanese constitutionalists away from liberal 
democracy. (175-177)

The Meiji Constitution, which came into force in 1890 formed a new institu-
tional shape of the state establishing two houses of parliament – the upper House 
of Aristocrats (Kizokuin) as well as the House of Representatives (Shugiin) and 
initiating the system of political parties. However, the turbulence of that time 
was rather caused by transformation of regions, where 72 prefectures replaced 
the previous 279 hans. The governors were appointed by the emperor, so that 
the source of power was driven away from the regions. The old bakufu stratifica-
tion turned into a simple social system of three estates: the new aristocracy, the 
knights (shizoku), and heiman – the civic people. In fact all estates were subject 
to the throne being equally subordinated to the voluntarism of central admini-
stration. The revolutionary elite was originally zealous about the new order, but 
soon the attitudes towards it began to vary, which is visible in the writings of 
Kido Takayoshi, the leader of Chōshū samurai. (178-183)
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At the first sight, all aims of the revolution were fulfilled, but the new regu-
lations affected its main activists, especially the former samurai (bushi) estate, 
whose internal hierarchy was abolished. The military service was now based on 
conscription and almost everybody could be equal to a warrior – descendant of 
an old samurai family. The knights had a choice: either to become officers of the 
regular army and put on the European-style uniforms or turn to the underground. 
Moreover, the image of social and cultural life began to change substantially within 
all spheres including social and political thought. New ideas were popularized by 
translations of Western handbooks such as Samuel Smiles’ Self-help. 

Inside the Japanese elite a strong camp of modernizers began its educational 
activity conducted by great personalities. Mori Arinori, the minister of education, 
built a system of state high schools and universities where modern subjects 
accompanied by free discussion were accepted and even promoted. What seems 
even more challenging is the thought of Fukuzawa Yukichi who in his Theory of 
Civilization (Bunmeiron no Gairyaku) treated nationality as a flexible phenome-
non, vulnerable to essential, not only accidental, transformations throughout 
decades. Therefore Japan should turn its back on the Asian tradition and learn 
from the West. (184-185)

All these factors made the Shizoku (previously bushi) circles react in a series 
of rebellions through which the samurai tried to force the authorities to restore 
the previous social regime, especially within the sphere of military service and 
local government. The most significant uprisings were the following: the Saga 
rebellion led by Etō Shimpei, the uprising of the radically isolationist, anti-tech-
nological and anti-Western Shinpuren school, the Hagi rebellion in the Chōshū 
Domain, where the insurgents protested against marginalizing the daimyō estate 
and the abolishment of domains, or the insurrection in Akizuki, where the rebels 
conducted by prince Shimazu Hisamitsu demanded that the westernization of 
the country be stopped. 

However, the greatest and symbolic action against the new regime was the 
Satsuma Rebellion: its leader, Saigō Takamori (1828-1877) was one of the 
most important actors who decided on the restoration and the victory of the 
revolutionary camp in the Boshin War. In the first months after the restoration 
Saigō participated in forming the temporary government. However, after some 
time, relationships between Saigō and the authorities became problematic as the 
Satsuma hero did not accept the conciliatory position towards Korea and exerted 
intense efforts to avoid marginalization of his people. In 1877 he agreed to lead 
the greatest Japan’s rebellion becoming “the last samurai”, a symbol of a culture 
that had gone with the wind. His ideology consisted in achieving such goals as 
regaining the samurai ethos with its traditional hierarchy, reconstructing local 
autonomy, stopping the cultural transformation (westernization), faithfulness 
to national pride and uncompromising attitude to the enemy. 
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Saigō’s war led him to the battle of Shiroyama and final defeat. The moment 
of his death was interpreted by the authorities as a symbolic end of the civil war. 
However, unlike with other rebels, they tried to justify his actions and exploited 
them for creating an alternative version of national mythology. A century later 
Saigō’s heritage was reinterpreted by Etō Jun in a conservative perspective, but 
it seems that its nationalist element cannot be neglected, being in fact the main 
imperative of Saigō’s political actions, especially during the dispute concerning 
the Korean affairs. (186-189)

In later years Japanese rightist ideologies took an increasingly statist and 
aggressive shape, especially in the early part of the Shōwa period (1926-1945). 
Conservative nationalism was superseded by imperialism and militarism. The 
main representatives of this trend were Kita Ikki, a national socialist visionary, 
Ōkawa Shūmei, the ideologist of Japanese panasiatism and anti-capitalism as well 
as Araki Sadao, a militarist and supporter of the idea of absolute unity between 
the state and religion. (190-193)

After WW2 national ideologies in Japan were not welcome. The political 
thought tended to overcome the past and judge the aggressive forms of natio-
nalism resembled in the works of Maruyama Masao, who tried to seek a human 
element and value within this doctrine. Maruyama pointed out that the militarist 
imperialism of the interwar time had nothing in common with the real will and 
interests of the Japanese as it provided a humiliating kind of dictatorship. The 
intellectual analyzes three kinds of nationalism in Japan: the racial minzokushugi, 
ethno-political kokkashugi and cultural kokuminshugi, which is treated by Mu-
ruyama as the most valuable and beneficial to the nation. (194-195) 

There are also some more eccentric forms of Japanese postwar nationalism, 
which can be found in literature, such as the glorification of “progressive” na-
tionalism (minzokushugi) based on Stalinism and the condemnation of the “rea-
ctionary” one (nashonarizumu) presented in the works of Toyama Sigeki. (196)

Conservative nationalism returned to the ideological stage in Japan due to the 
ativity of Etō Jun (1925-1999) who criticized the rejection of national heritage 
as a whole in the postwar discourse and emphasized the importance of Japanese 
traditional values such as faithfulness to tradition, sacrifice or the sacralization 
of social life. Etō calls for a kind of conservative awakening of the nation, which 
could find its own way and the meaning of existence through a search for its 
roots. (197-198) 

Several forms of conservative nationalism were also presented in the pro-
grams of some minor parties such as Correct Japan, Diet Members’ League for 
the Protection of the Tradition of the Imperial Household, Group to Examine the 
Truth About the Comfort Women Issue and the Nanjing Incident, Diet Member’s 
Group for the Shinto Association of Spiritual Leadership, Committee To Promote 
The Revision Of Basic Education Act, Diet Members League to Promote Research 
on the Constitution, Parliamentary League to Worship Together at the Yasukuni 
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Shrine, Forum of Traditions and Creativity, Diet Member’s League to Consider 
Japan’s Future and History Education, Diet Member’s Gathering for Japan Lea-
gue/Conference, Diet Member’s League to Promote Values Based Foreign Policy, 
etc. The character of these type of associations is usually ephemeral. The groups 
focus on various issues such as the struggle against the bad image of Japan in the 
international environment, national reverence of Shinto, diminishing the rights 
of women or the postulate of strengthening patriotic contents in educational 
syllabi. (199-200)

An integral look at the development of conservative nationalism in France, 
Germany and Japan leads to a set of introductory conclusions.

Firstly, the long-term process of forming conservative nationalism has always 
been enhanced by its close relationship to the liberal and democratic characte-
ristics of the Western civilization (as perceived by the British and French civili-
zational traditions) treated as a problematic challenge. This raises the suspicion 
that the evolution from pure conservatism to nationalism may be based at least 
in part on the existence of a permanent enemy.

Secondly, conservative nationalism has never appeared on the right flank 
of the political stage alone as it had always been competing with many forms 
of traditionalism and xenophobia. It generally assumed position of an outsider 
involved in the story, but playing a secondary part. Neither Maurras nor Stapel 
and Saigō formed the Realpolitik of their countries. Conservative nationalists 
were rather victims of their times, remaining unable to reconcile with the spirit 
of the era they were forced to live in.

Thirdly, it seems that in spite of their unfortunate fate conservative nationalists 
are partly justified by history. After decades of ideological loneliness the academic 
discourse displays a kind of esteem and understanding in respect to the notion. 
Certainly, it does not mean forgetting the threat of aggressive kinds of nationa-
lism, which keeps the world of politicians and researchers in the standby mode.

The Dead Russia and the Prosecutors of its Heir

The greatest variety of forms presenting conservative nationalism was pro-
bably generated in Russia, a country that should be given special attention due to 
the early experience of cultural and social revolution. Although the great political 
change only took place in 1917, Russia underwent another transformation at the 
beginning of the 18th century. The reforms introduced by Peter the Great put 
an end to the patriarchal lifestyle and social values of the elite and changed the 
understanding of the state: the previous arm of the Orthodox Church turned into 
a temporal structure and the church itself was subordinated to the empire. Russia 
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was no more an island separated from Western influence; it became a diligent 
student and an important actor on the European stage.

However, the changes did not only gain supporters: the reaction against the 
cultural breakdown began soon and expressed itself mostly in literature such 
as the writings of Denis Fonvizin and in the political thought of aristocratic 
conservatives with duke Mikhail Shcherbatov as the lead charge. In the essay 
On the Corruption of Morals in Russia he criticizes Petrine reforms, pointing out 
that opening the country to the West led to consumptionism and selfishness of 
the elite. The table of Ranks introduced by the emperor promoted intrigues and 
careerism combined with provocative materialism. Such a point of view was stri-
ctly conservative: by rejecting the possibility to promote new elites, Shcherbatov 
defended the position of old aristocracy and its lifestyle. However, the idea of 
national isolationism is also present in this kind of criticism. (1-6)

A much more legitimist sort of conservatism was presented by Nikolai Ka-
ramzin, the famous historian of the Russian Empire. Karamzin claimed that tsar 
must not reject his vocation; absolute monarchy should be treated as a sacred 
heritage of the Russian nation. The thinker, similarly to his colleagues in Ger-
many, evolved from the position of positive interest in the revolutionary ideals 
to total rejection of terror and destruction. After a time, he resorted to national 
traditionalism believing that the Russian state should seek internal strength not 
in foreign models but in its own historical experience. This way he still remains 
a national conservative. (7-10)

Russian romanticism, following the example of Germany, turned to the values 
of the national soul. The best example is provided by the lubomudry circle of the 
early 1820s. Its ideologists, mainly duke Vladimir Odoevsky and Dmitri Venevi-
tinov suggested that Russians should turn to the providential instinct and seek 
national identity and spiritual autonomy. (11-12)

In the next decade the nationalist stage was dominated by “the theory of 
official nationality” formed by count Sergei Uvarov, the minister of education. 
His doctrine proclaimed the triad of Orthodoxy, Autocracy and Nationality (or: 
Populism, Russian: narodnost’) as the main principles for preserving national 
vitality. According to Uvarov, nationality should preserve its physiognomy but 
cannot avoid modernization. (13-15) 

Similar attitudes can be traced in the ideas of Mikhail Pogodin, the publisher 
of “Moskvitianin” magazine. Pogodin glorified the old Russian statehood as an 
example of a holistic harmony embracing all spheres and estates. He emphasized 
the internal discipline of the nation and the necessity to modernize the country in 
order to force it with sufficient strength. However, looking at this objective from 
the systemic point of view, he claimed that only autocracy on the one hand and 
obedience on the other could lead to ultimate success. Pogodin’s conservative 
and radically autocratic ideology was accompanied by early pan-Slavism and, at 
the same time, by polemic with Polish publicists whom he accused of russophobia 
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and lack of objectivism. In other words, Pogodin’s nationalism grew out of resent-
ment, a feeling of unjust judgment of his country. Similar ideas were proposed 
by Stepan Shevyriov, a well-known anti-Westerner, whose nationalism led him 
to the rejection of the West, because of its decadent character. (16-25)

This kind of nationalism had a conservative image only to a certain extent. 
Conservatists of the aristocratic camp or conservatist statists and legitimists 
were stillnot able to meet in a synthetic theory. This task was fulfilled well by the 
Slavophils, whose heritage is widely described by Russian and Polish historians of 
ideas. Some elements of their thinking, however, are worth emphasizing because 
of their importance in the birth of conservative nationalism in Russia.

The original group of classical Slavophils was small and consisted of only four 
quite different personalities: Ivan Kireevsky, Konstatin Aksakov, Alexei Khomia-
kov and Yuri Samarin. One could describe slavophilism as a kind of conservative 
revolution (Andrzej Walicki perceives it as a conservative utopia). However, there 
was actually no material impulse to justify the Slavophil breakthrough. Russia 
was a victorious traditional empire, and even the Decembrist revolt of 1825 was 
quite far behind. It was the germ of Russia’s internal criticism that provoked 
a nationalistic reaction.

The best known example is the first of Petr Chaadaev’s Philosophical Letters, 
where the intellectual treats the Western civilization as a universal pattern and 
Russia’a tradition as a barbarian and ahistorical phenomenon. Similar views were 
presented by the liberals such as Timofei Granovsky and Konstantin Kavelin, or 
literary critics including Vissarion Belinsky. (26-27)

The Slavophils not only defended Russia’s uniqueness but also criticized the 
West in many areas. First of all, they rejected the rule of democratic majority 
preferring the principle of consensus i.e. internal unity of thought and feelings 
(Aksakov). They criticized both Catholic dictatorship of the hierarchy and Pro-
testant individualistic pluralism, glorifying Orthodox counciliarism (sobornost’) 
instead. Thus they approached German Romanticism. Moreover, most significan-
tly, they entirely rejected rationalism, which was supposed to be a pagan fake of 
faith and true spirituality. 

The Slavophil judgement of modern Russia put emphasis on the internal dua-
lism inside the nation: the westernized elite and the people, which adhered to old 
Russian traditions. The nation in Slavophil writings was treated in a Herderian 
or Humboldtian way, as an organic rather than intellectual whole, analogically to 
the notion of Volk in the early German nationalism. According to Samarin, Russia 
became a paradoxical phenomenon where spiritual “torism” was protected not 
by the gentry but by the peasantry (analogically to Jahn and Arndt’s criticism 
of German aristocracy in the Napoleonic time). This way the glorification of the 
people (narod) began within the educated class in Russia. 
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Although Slavophils seemed to act analogically to the Mito school in Japan, 
trying to reconstruct previous values and stop the process of modernization, 
they eventually appeared to be anti-centralists (especially Konstantin Aksakov) 
and believed that the Russian people were betrayed by the state, which tended to 
dominate the life of the nation. Therefore Slavophilism should rather be compared 
to Saigō ideology, with its adoration of the past, criticism of such phenomena as 
modernization, Western influence, desacralization or invasive centralism. There-
fore, it can be definitely classified as a kind of conservative nationalism in spite 
of a quite vague understanding of a nation. (28-37)

The Slavophil tradition was continued in various ways. One of them was 
pochvennichestvo, the idea of a return to the soil, represented by such thinkers 
as Apollon Grigoriev, Nikolai Strakhov and Dostoevsky brothers. They warned 
against marginalization of the national factor but, on the other hand, were less 
conservative than the Slavophils, claiming that the nation may change its image 
but remains (as an “essential” being) a historical whole, not only a stage in the 
development of humanity. Their position can be described as definitely anti-
-Western, antisocialist and anti-liberal with no aggressive intention. (38-41)

Some elements of the Slavophil doctrine can be found in the political thought 
and poetry of Fyodor Tyutchev (1803-1873). However, his main objectives were 
different, and oscillating around a few topics. First of all, the poet was a consistent 
critic of Revolution (understood as an axiological attitude rather than a political 
model), a synonym of destruction and the pole opposite to Creation. Revolution 
was onlythe tip of the iceberg of a wider tendency of secularization, which was 
considered by him to be a way to annihilation: no state can be neutral in the 
axiological sense. 

Russia was interpreted by Tyutchev as an anti-revolutionary power, a Christian 
empire. Contrary to it, Revolution is a counterfeit of Christian values: it proclaims 
pride instead of humility, charities instead of mercy; administrative collectiveness 
replaces brotherhood in God. Russia in Tyutchev’s treatises is both an orthodox 
basileia and a Slavic empire. The pacification of Poland was a necessity, a kind 
of Agamemnon’s sacrifice, as Poles did not understand Russia’s providential 
vocation. However, Tyutchev’s concept cannot be interpreted as an example of 
the pan-Slavist doctrine, which he had described as “German ideology”. His po-
lemic with Poles consisted in defending Russia against accusations put forward 
by russophobic intellectuals who were unable to understand the mission of the 
Russian empire.

However, the main idea of Tyutchev’s doctrine lies in his struggle against 
secularization. A Christian society cannot inhabit a secular state; an axiologically 
neutral political being is an illusion, because it lacks the motivating power that 
underlies any civilization. Revolution tries to destroy the religious grounds of 
state but revolutionary activities need aworkforce , a legion of officers named 
by Tyutchev as “the Public” (Publika). They seem to be the elite of the nation, 
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but in fact the ghosts of Revolution are alienated, they separate themselves from 
the majority and try to destroy their positive beliefs. The Public has no national 
characteristics, itbears the same physiognomy in all nations. Moreover, it regu-
larly acts against nationality.

Revolutionary negation, which is visibly discernible in the Western world, 
is in fact an embodiment of the individualist principle, which was criticized by 
the Slavophils as well. Destructive selfishness led the Catholic West to papal vo-
luntarism and, a few centuries later, to the form of individualism exemplified in 
the revolutionary idea of “unalienable human rights”. In this context Tyutchev’s 
doctrine seems to be more conservative than nationalistic. The mission of the 
Russian nation and the whole Slavdom appears not to be the essence, but only 
a device for a construction of a divine empire, an executor of the translatio im-
perii principle, the linear succession of empires from Babylonia through Persia, 
Greece, Rome and at the end the ultimate Eastern empire. (48-85)

A different approach to the imperial mission can be found in the writings 
of nationalistic pragmatists, such as Mikhail Katkov (1818-1887), the editor of 
“Moskovskie Vedomosti” newspaper and “Russky Vestnik”, a literary journal. For 
Katkov Russia was rather a European empire; therefore other political forces in-
cluding Polish independence movement were treated as real competitors. Polish 
ambitions were rejected due to the belief that any form of Polish independence 
would inevitably turn against Russian interests by promoting Catholicism in the 
borderlands resulting in their annexation. (86-87)

Pan-Slavism was an equally aggressive, but much more missionary form of 
nationalism. It was yet another embodiment of the Slavophil tradition. The fo-
undations of the pan-Slavic concept were provided by a Croatian visionary Yuri 
Križanić (1618-1683), and in the 19th century further developed by František 
Palacký (1798-1976), an ideologist of Austro-Slavism. The Russian version of 
the doctrine was strictly Russo-centric. This issue had already beenpresent in 
Pogodin’s writings, and then the subject of the unification of all Slavs became 
of interest to Yuri Samarin. As a descendant of the classical Slavophil tradition 
Samarin was a populist rather than a conservative pan-Slavist and openly expres-
sed the belief that Russia should always promote local peasantry at the expense 
of German or Polish gentry. (42-47)

The theoretical grounds for the Russian version of Pan-Slavism were drawn 
by Nikolai Danilevsky (1822-1885), a biologist and economist, who in his famous 
treatise Russia and Europe attacked the linear vision of humanity’s history and 
claimed that it is in fact divided into separate cultural-historical types, monadic 
civilizational formations. According to Danilevsky, Slavs are responsible for con-
structing one of the types and therefore should achieve political independence 
in order to allow the whole Slavdom develop its own cultural and political life. 
Danilevsky’s program focused on military intervention in the Balkans and Central 
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Europe which would allow building a federation of Slavic states with Constanti-
nople as the capital of the Union. 

Whereas Danilevsy’s ideas (aggressive only towards the empires he treated 
as a prison for Slavic peoples) afforded the right to have own state to almost 
all Slavic nations, the writings of another founder of Russian pan-Slavism, Ivan 
Aksakov (1823-1886) contained much resentment towards Poles or Jews. In 
his opinion the Polish influence was automatically linked to the missionary 
pan-Catholicism and the Jewish one to Messianic Zionism. Both Aksakov and 
another pan-Slavist as well as folklorist of that time , Alexander Hilferding (1831- 
-1872), were determined to eliminate Catholicism in Poland and protect smaller 
nationalities against Polish (Catholic) cultural domination. This ethnic kind of 
nationalism was rather progressively oriented and therefore impossible to be 
treated as a good example of its conservative version. (88-96)

The conservative tendency, however, had still more to offer. The impulse, as 
usual, came from the left side. The appearance of liberals such as Granovsky, 
Kavelin or Chicherin (founders of the monarchist, conservative-liberal “state 
school”) was only the beginning of the challenge. The next step consisted in 
the development of the leftist intelligentsia, especially the division involved in the 
Populist movement (narodnichestvo) with its rural, conservative faction (e.g. Ni-
kolai K. Mikhailovsky, Afanasii P. Shchapov) and the revolutionary one (e.g. Petr 
Lavrov, Nikolai Chernyshevsky or, in the most extreme case – Petr Tkachov). 
Gradually, Marxism began to permeate into the souls of young activists. Paralelly, 
liberalism went leftwards which resulted in the creation of the Constitutional 
Democratic Party (Party of Popular Freedom) in 1905. (97-98)

The conservative reaction assumed many forms. In Fyodor Dostoevsky’s lite-
rary works the leftists are portrayed as devils, aiming at destroying the Russian 
society; the root of evil, however, was in the liberal contestation of traditional 
Russia, which unintentionally infected the elite with the spirit of destruction 
and unfaithfulness to the Orthodox domain. Dostoevsky also feared the Catholic 
germ of social intellectualism, which he perceived analogically to Bismarck’s 
understanding of ultramontanism. The writer claimed that this kind of univer-
salism interferes with Russian self-confidence, whereas the Russian people 
(russkii narod) were real conveyors of God (narod-bogonosec). True Christianity 
is a unity of irrational belief, the state as a common of commons and the people 
as carriers of deity. In other words, only the nation (narod) can be the vault for 
providential truth. Building a great Eastern empire with its center at the Bospho-
rus is a Russian project and only the Russians are able to serve other Slavs and 
the rest of mankind. seethe above-mentioned presents nearly all features of the 
conservative nationalistic doctrine in Dostoevsky’s writings, which reveal many 
common points with German nationalism of the classical period. (99-104)

The idea of a continental union with the capital in Constantinople was also 
present in the works of Konstantin Leontiev whose intellectual background was 
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close to the one depicted by the pan-Slavists. Leontiev was a conservatist who 
believed that all cultures start from original simplicity and then undergo qualitative 
development to reach flourishing complexity. After that, similarly to biological 
organisms, they return to simplicity and finally die. This way social differences 
should be interpreted as a symptom of health, whereas egalitarian homogeneity 
as a characteristic of the decadent stage. According to Leontiev, the European 
civilization was already on its way to decline whereas the Byzantine one had not 
reached its peak yet and Russia (a vivid incarnation of the Byzantine empire) was 
appointed to revitalize the broken evolutionary chain. Therefore the great union 
he proposed was not an ethnic project but a civilizational one. There is no such 
thing as Slavdom: Slavic nations are different enough to belong to various cultural-
-historical styles. Whereas Russians are Byzantinists, the Czechs are “Germans 
translated into a Slavic language”. Leontiev’s writings were pessimistic about 
the future of Russia following European tendencies: the “average European” as 
a synonym of homogenization was also a symptom of final deterioration. This 
way Leontiev, though being an anti-Western thinker, did not see evil in European 
principles but only in the age of the occidental civilization. (105-108)

Another kind of pessimism can be detected in the thought of Konstantin 
Pobedonostsev (1827-1907), the chief procurator of the Holy Synod whose 
thought was associated with pure reaction. Pobedonostsev was a conservative 
without clear nationalistic inclinations. However, he assumed that a nation, to 
preserve the stability of social life should keep its own lifestyle and be obedient 
to traditional institutions, especially to religious authorities and monarchy. After 
Max Nordau, he argued that the legislative is by no means a representative of 
the nation, reflecting only the interest of parties and that the notion of “public 
opinion” belongs to political fiction because of practical impossibility to reveal 
the will of most citizens. The only hope lies in the people’s inertia which stabilizes 
the political system and social life. He was much more afraid of constitutionalism 
and representative bodies than of revolutions which he treated as a temporary 
phenomenon. (109-115, 117)

The year 1905 gave evidence for his great mistake. First of all, Russia turned 
out to be unprepared for the confrontation with Japanese modern militarism. 
(116) The first revolution broke out after the disaster and owing to the Octo-
ber Manifesto (Oct 17, 1905) brought about significant changes including the 
formation of two parliamentary organs – the upper house of the State Council 
and the State Duma. The ideological attack of constitutional democrats and the 
leftists, mostly Socialist Revolutionaries (Esery) and Laborists (Trudoviki), evoked 
a reaction on the right wing. 

The leading position within the new wave of nationalism belongs to the Rus-
sian National Union, which was initiated and established by Mikhail Osipovich 
Menshikov (1859-1918). His ideology moves away from previous universalism 
and concentrates on the problems of the Russian nation. According to Menshi-
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kov the only way to preserve its character is to isolate it from other elements, 
especially the Jewish one. Similarly to Stapel, the Russian thinker mostly feared 
“assimilated” Jews, who infected the Russian soul with a strange spirit. However, 
Menshikov’s nationalism is not only anti-Semitic but has a strikingly conservative 
tone: he calls for a return to estates. His reaction was not continuative since he 
intended to get back to the older forms of Russian “corporationism” where all 
strata had been united internally to realize their tasks. (118-119)

A similar kind of isolationist nationalism is present in the works of Pavel 
Ivanovich Kovalevsky (1849-1940) who identified the nation with the “simple 
people” because the educated elite, as he proclaimed, is composed mostly of 
foreign elements: Jews, Poles, Germans, etc. Whereas the Russian soul is univer-
sal, the Jews are “enemies of Russia and of the whole mankind”. Therefore true 
Universalists ought to become Russian nationalists and isolate themselves from 
Jews and Poles who acted against the interests of Russia and the whole Slavdom. 
(120-124)

The most radical rightist groups became known as The Black Hundred (Chor-
naya Sotnia) movement. One of its most important parties was the Russian 
Monarchist Union, led by Vladimir Andreevich Gringmut. The program of the 
party included a list of the main enemies with the constitutionalists on the top 
of the list. (125-128) Another embodiment of the Black Hundred was the Union 
of the Russian Nation established by Aleksandr Ivanovich Dubrovin and Apollon 
Apollonovich Maykov. The party underwent a split when Vladimir Mitrofanovich 
Purishkevich formed his St.Michael’s Union (Russkii Narodnyi Soyuz imeni Svyatogo 
Mikhaila Arkhangela). Their program proclaimed the “reason of nation” (instead 
of religious or legal legitimacy) as the source of Russian monarchy and rejected 
any possibility of rights for non-Russian ethnic groups whose languages should 
be forbidden in any official use. (125-130)

An interesting case of pre-revolutionary nationalism in Russia is Lev Tikhomi-
rov, a previous socialist who finally turns to monarchism and to the idea of official 
nationality. According to Tikhomirov the unity of church and state is structurally 
obvious: states make mistakes creating their relation with religion, but the grea-
test mistake is to break the relation completely. Tikhomirov’s concept assumes 
the formation of a “national-state body” composed of 4 elements: the nation, 
the highest power, which expresses the principle of unification, the state and the 
government. However, the ideologist did not remain a convert to conservatism 
only, linking the idea of citizenship to the ability of meeting obligations, which 
he attributed only to ethnic Russians. The other nations within the empire were 
supposed to get personal but not political rights. This way Tikhomirov combined 
all elements of mature conservative nationalism. (131-139)

After the Bolshevik revolution new forms of Russian nationalism were able 
to rise only beyond the borders of the USSR. A specific kind of nationalism was 
the driving force behind creating the group of Eurasianists, which had nothing in 
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common with Christian intellectuals such as Nikolai Berdyaev, Sergei Bulgakov 
or Semen Frank, who were expelled from Russia after 1917 and formed the core 
of anti-Marxist philosophy. Eurasianism was represented by Nikolai Trubetskoi, 
Petr Savitsky, Georgii Fedotov, Petr Suvchinskii, Nikolai Alekseev, Lev Karsavin 
and other interesting personalities. They supported the idea of civilizational 
pluralism, criticizing Western universalism (Trubetskoi). Russia was described 
by them as Eurasia – a separate unity, a “continent” between Europe and Asia, 
one of world’s leading geopolitical and cultural poles. Eurasia was supposed 
to be a social whole, a political nation composed of various ethnic elements. 
Historically Russia should be treated as a descendant of the Mongol empire, not 
a European state. Eurasianists wanted it to be ideocratic, some of them called 
for its “orthodoxization”. 

Eursianism has obvious nationalistic characteristics. According to Trubetskoi, 
it should overcome false kinds of nationalism: pragmatic egotism, which tries to 
reach political goals at the expense of cultural values, subjective chauvinism and 
cultural conservatism, which is unable to satisfy the needs of modern societies. 
Therefore Eurasianism cannot be treated as a pure form of conservative natio-
nalism since it promotes a kind of progressivity. On the other hand, it accepts 
traditional religion as the base of spiritual life in spite of Russia’s ethnic and 
religious diversity. The subject of its ideocratic state is the “Eurasian nation” 
with Eurasianism as its leading doctrine, identified with a kind of nationalism. 
(140-151)

The Eurasianist tradition was continued by Lev Gumilov (1912-1992), a Soviet 
historian and ethnologist, the son of famous poets – Anna Akhmatova and Nikolai 
Gumilev. He interpreted nations as ethnoses, which originate owing to to natural 
phenomena in space and evolve according to the amount of the acquired passio-
nary energy. The process of ethnogenesis leads them to the peak of strength – the 
“acmatic” stage and then to final deterioration when the battery of passionary 
energy is flat. Gumilev claimed that ethnoses may build bigger units – the supe-
rethnoses on the condition of passionary complementarity. Some ethnic beings, 
however, possess negative energy and in combination with other ethnoses form 
dangerous chimeras. The main negative energy carrier is the Jewish ethnos, 
which was reflected in the Khazar empire, a state that exploited its neighbors 
and was finally demolished by the Russian prince Sviatoslav. This way Gumilev 
presented a pseudo-scientific justification of anti-Semitism and promoted a sort 
of determinism in international relations. (152-153)

The interwar time gave birth to radical forms of nationalism including Russian 
fascism. It developed around two centers: one in Putnam, Connecticut, where 
Anastasy Vonsyatsky established the All-Russian Fascist Organization and in 
Harbin, China, where the origins of fascism were more complex. In 1926 Prokopii 
Kovgan, a representative of the Kuban Cossack circle, initiated the Worker’s and 
Peasant Cossack Opposition and in his works presented a radically anti-Semitic 
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interpretation of history, emphasizing the importance of Jews in the Communist 
movement. An equally anti-Semitic attitude characterized the later forms of Har-
bin fascism, the Russian Fascist Organization established by Nikolai I. Nikiforov 
in 1925 and the Russian Fascist Party led by Konstantin Rodzaevsky. Whereas 
Vonsyatsky, basing on the ideas of Italian fascism, was a pure statist with no sig-
nificant anti-Semitic inclination, Rodzaevsky’s writings are much more radical in 
their tone. He proclaimed the unity of all “Russian people” i.e. the ones who are 
attached to Russian historical background and tradition. This attitude did not 
necessarily exclude other ethnic groups but Rodzaevsky claimed that the Russian 
community is endangered by destructive powers such as communism and the 
Jewish and masonic influence. Rodzaevsky’s concept of the political and economic 
systems is a kind of corporationism with its “national unions” that were supposed 
to unite people of the same profession and “national corporations” – associations 
of various specialists within the same production units. Rodzaevsky’s ideas were 
popularized further in fascist youth organizations in Harbin. (154-161)

A special position of a moderate authority among Russian nationalists in 
exile was taken by Ivan Aleksandrovich Ilyin (1883-1954), a philosopher and 
psychologist. His point of view differed from the one of other nationalists: Ilyin 
was very realistic and understood that in the USSR a new kind of identity was 
actually being formed – the identity of the Soviet nation, which he treated as an 
existing nonsense, a community with a system instead of people. 

As a theoretician of nationalism Ilyin goes back to the organic concept of 
a nation, which in the case of Russia embraces such elements as the geographical 
determinant (big space), the religious factor (since the “Russian soul” is rooted in 
God) or economic unity of the whole territory. Ilyin also identifies wrong forms 
of nationalism. One of them consists in the concentration on the outer aspects 
of nation, taking the shapes of economic reductionism, statism or imperialism. 
Another false form of nationalism is xenophobia, which cannot become a founda-
tion of any positive national project. Ilyin also draws strict border lines between 
Church and religiosity as well as between Church and nation. Their identification 
may lead to spiritual inertia leaning on the administrative approach to religion. 
A Christian must be able to undertake dynamic actions including force as defense 
against evil. 

Ilyin is also a critic of anti-Russian opinions in the West. He clearly rejects 
the argument that every nation deserves its government, claiming that Euro-
pean tragedies such as the autocracy of the Protectorate, the Jacobin terror or 
Hitlerism cannot be interpreted as emanations of the English, French or German 
national will. A nation is responsible for its political actions if it is not artificially 
devoid of sanity. Generally speaking, Ilyin criticizes self-flagellation as a spiritual 
pattern for Russian national self-consciousness. He condemns those who stress 
Russian passivity while facing Ivan the Terrible’s terror or Stalinism, wanting to 
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rather emphasize the Russian people’s traditional resistance to the destructive 
processes and the foreign origin of Marxist ideology. 

Ilyin was a monarchist and at the same time one of the leading nationalists 
in the Russian political thought. However, his doctrine of a soft and reasonable 
nationalistic regime, based on deep insight into Russia’s religious values and 
devoid of xenophobia provided a good example for the next generations of Rus-
sian emigrants. Treating it as an exemplary stage in the formation of conservative 
nationalism is sufficiently justified. (162-176)

While the second wave of Russian emigration suffered from a kind of ideo-
logical inhibition the third one, which started mainly in the 1970s, was quite 
expressive an very polarized. The same can be said about “the dissidents”, scarce 
oppositionists who tried to struggle against the policy of Soviet authorities in-
side the country. Many dissidents became emigrants in a couple of years. Their 
internal dispute oscillated around such topics as the source of Soviet totalitaria-
nism or the vision of post-Soviet Russia. One camp, including such dissidents as 
Andrei Sakharov, Andrei Siniavsky, Jefim Etkind, Boris Shragin, Alexandr Yanov 
emphasized the importance of Russian historically founded authoritarianism 
as a source of Soviet brutality. The others, like Alexandr Solzhenitsyn, Vladimir 
Bukovsky or Vadim Borisov expressed their respect towards the Russian past 
with its monarchism, Orthodoxy and rural morality and accused rather Marxism 
and some other Western ideologies of being the real destructors of their country 
and culture. 

Russian traditionalists within Soviet intelligentsia were tempted to get deeper 
and deeper into nationalism because of the fact that some representatives of the 
opposite camp such as Andrei Siniavsky, Alexandr Yanov, Grigorii Pomerants, 
Yefim Etkind had Jewish roots. Like in the case of the Jewish elite in Germany 
they preferred the vision of Russia as a religiously neutral, liberal or even social-
-democratic universalist and tolerant state; this position was presented in im-
portant collections of essays such as Democratic alternatives (Demokraticheskie 
alternativy) or Self-Consciousness (Samosoznanie). (177-182)

The traditionalists, treated sometimes as Neo-Slavophiles, had a much more 
“national” vision of Russia’s past and future. Their main collection From Under 
the Rubble (Iz-pod glyb) became a reflection, in which the criticism of socialism 
(Shafarevich and Solzhenitsyn) mingled with the idea of regaining the national 
spirit and the true source of identity (Borisov). The nation is conceptualized 
there as an eternal value which materializes itself in empirical societies. Unfor-
tunately Russian elite had been creating contradictory imperatives, the nation 
was understood as a burden to overcome, which eventually led to destructive 
totalitarianism. Instead of that the traditionalist dissidents suggested axiological 
“redirection of values” towards the naturalness of nation and Orthodox religion. 
(183-188)
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The leading figure in the Neo-Slavophil faction among dissidents was Ale-
xandr Isaevich Solzhenitsyn (1918-2008), a famous writer who drew up a clear 
causal explanation of the Russian disaster. According to Solzhenitsyn the real ba-
ckground of Soviet totalitarianism lay in the completely erratic Marxist ideology, 
which claimed that only primitive labor led to wealth and that the communist 
revolution would commence in the well developed countries. 

The positive side of Solzhenitsyn’s heritage oscillates around the recovery 
of the Russian nation and its traditional axiology with some new elements. The 
writer suggests that nations are natural creations, whose process of development 
is generally uncontrolled. Analogically to individual personalities, a nation has 
its own conscience and a feeling of responsibility. (189-193)

However, it seems that the critical tendency prevails in Solzhenitsyn’s writings. 
He condemns the anti-national leftists for denigrating Russia’s historical tradition 
and putting the stigma of guilt on the wrong subject. Solzhenitsyn is generally 
critical about the new intelligentsia, which he treated as “smatterers” (obrazo-
vanshchina) who were unable to lead Russia in the proper direction with their 
materialism and unjustified disrespect toward “the people”. The problem was that 
Solzhenitsyn treated the new educated stratum as a unified body, a consciously 
selfish class whereas it was in fact only a peak of the whole Soviet society: those 
who emerged from “the people” immediately tried to place themselves above 
the rest. (194-203)

Solzhenitsyn did not expect much from the West, which in his opinion was 
on its knees before the USSR and (because of its consumptionism an axiological 
relativism) unable to resist the communist threat. Thus he believed in Russia’s 
own abilities to reconstruct the system of values and build a reasonable state. 
In the essay Rebuilding Russia (Kak nam obustroit’ Rossiyu) he rejects the liberal 
absolutization of human rights and replaces the idea of individual freedom and 
progress with the concept of self-restraint (samoogranichenie): even the economic 
growth might become destructive, people should preserve their planet rather 
than exploit it. (204-209)

The political system he proposes has some democratic characteristics, but 
not in the strictly parliamentary sense. It is rather a demotia, a sort of grassroot 
self-government with strong central powers. In his Letter to the Soviet Leaders 
(Pis’mo vozhdyam Sovetskogo Soyuza) Solzhenitsyn is ready to leave the political 
power in the Party’s hands on the condition that it allows the free development of 
the nation at the bottom. This position reflects the old Slavophil doctrine of two 
autonomous spheres: the Power and the Land (Zemlya), which should mutually 
avoid interference with the complementary domain. (210-213)

Solzhenitsyn tried to convince Russians that following the principle of self-
-restraint should propel Russia to abandon some Western territories, including 
the Baltic republics within the USSR and to stop the hegemony over the East Eu-
ropean states. Soviet expansionism was most destructive for the Russian nation, 
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especially for the countryside. The Soviet greed led to monstrous industrializa-
tion and urbanization, which destroyed the main substrate of old Russia – the 
peasantry. (214-215)

Solzhenitsyn interpreted Russia as a victim of an ideological experiment. Trying 
to reconstruct the national ethos Russians should stop treating themselves as uni-
versal Soviet people, but strive to regain their national spirit. Although originally, 
the writer expressed his respect for all national communities and their rights, 
he later rejected federalism as the basic principle for building the new Russia, 
claiming that such a position gives preference to non-Russian nations within the 
USSR. According to Solzhenitsyn, the “titular” ethnic groups were treated better 
than Russian majorities in the regions and the governors were obliged to speak 
regional languages. The writer interprets it as an act of injustice and promotes 
a vision of a unitary state. (216-219)

In late Solzhenitsyn’s writings, especially in the historical treatise 200 years 
Together (Dvesti let vmeste), special attention is given to the Jewish problem. It is 
hard to describe Solzhenitsyn’s work as anti-Semitic. He tries to understand the 
situation of Jews and does not avoid difficult questions such as their overrepre-
sentation in the communist parties and security organs of the USSR. According 
to the writer, Jews are a specific phenomenon of a group, whose solidarity ma-
nifests itself in demanding situations. On the other hand, Solzhenitsyn, contrary 
to Menshikov and other rightists of the old regime, interprets assimilation as 
a natural rather than destructive process. A distanced perspective in studying 
this problem and openness to dialogue is a good way to keep good relationships 
with constant awareness of one’s own national values and priorities. (221-223)

Similarly to Ilyin, Solzhenitsyn presents deviant forms of nationalism such 
as military expansionism. Nationalistic aggression is supposed to result from 
long deprivation of national life. The suppression of national attitudes in the late 
20th century was exemplified in numerous accusations of “fascist tendencies” 
whenever the patriotic feelings were expressed more assertively. (224)

Solzhenitsyn’s political thought is with no doubt a developed and reflexive 
form of conservative nationalism. The apology of national imperatives is accom-
panied by a strong retrospective and traditionalist tone. Preservation instead 
of progress, country life instead of totalitarian international industrialization 
might be treated as exemplary ideas of the organist and conservative attitude to 
national interests and national identity.

To sum up, one can say that Russian forms of conservative nationalism are 
characterized by tendencies which are strikingly analogical to the ones in Europe 
or in the Japanese Isles. Firstly, they are equally hostile to Western democracy 
and liberalism. Secondly, they do not appear on the ideological stage alone, be-
ing accompanied by other forms of nationalism. Thirdly – they gave evidence 
that conservative nationalism is a kind of pattern, which can be revitalized in 
subsequent incarnations.

Diec.indb   381 2018-08-15   16:59:48



382 Conservative Nationalism

The Shafarevich Doctrine 

One of the purest exemplifications of conservative nationalism in Russia at 
the turn of the millennium is the political thought of Igor Shafarevich (born 1923 
in Zhytomir, Soviet Ukraine), a famous mathematician and political activist. He 
accomplished his doctorate at the age of 19. Shafarevich was a co-worker of the 
Soviet Academy of Sciences since 1946 and in 1958 received the status of its 
correspondent member. Among his interests, there was also the field of history. 
After some years of individual study he started to draw critical conclusions on 
the sense of communism. Since the end of the 1960s he took part in dissident 
activities, defending the Orthodox Church and criticizing the regime for using 
psychiatry as a political device. In 1974 Shafarevich and Solzhenitsyn managed 
to publish a remarkable collection From Under the Rubble (Iz-pod glyb) which 
contained texts of Mikhail (Melik) Agursky, Evgenii Barabanov, Felix Setov (Kor-
sakov), Mikhail Polivanov and Vadim Borisov. (1-7)

His later activities focused on supporting the Orthodox Church, especially in 
the interview given to the BBC in 1977 and in writing texts about socialism and 
Russia’s national problems. The publication of his best known work, Russopho-
bia, caused quite a stir and led to accusations of anti-Semitism. As a result, even 
the American Mathematical Society demanded his resignation from their mem-
bership. The Jewish question was discussed by Shafarevich in detail in his later 
work The Three-Thousand-Year-Old Enigma (Trekhtysyacheletnyaya zagadka). In 
the late 1980s he finished a synthetic study on the relation between the Soviet 
communism and Western capitalist society, titled Two Roads to the Same Abyss 
(Dve dorogi – k odnomu obryvu). (9-13)

After the collapse of the Soviet Union, Shafarevich’s position in the state was 
much more comfortable. He became a permanent member of the Academy of 
Sciences and tried to take part in political life as a candidate to the Duma in 1994. 
He also protested against an anti-religious exhibition in the Sakharov Center in 
Moscow, in 2003. He published many articles in various magazines, even enga-
ging in cooperation with Alexandr Prokhanov’s “Zavtra”. In 2010 he began to 
patronize the journal of moderate nationalists – “Voprosy natsionalizma”, which 
was originated by Konstatin Krylov. (13-15)

Shafarevich was inspired by some foreign thinkers such as Hippolyte Taine, 
Augustin Cochin, Max Weber, Werner Sombart. The most important Russian 
influence should be attributed to Ivan Ilyin, Ivan Solonevich and a prominent 
sociologist – Ksenya Kasyanova (real name: Valentina Chesnokova). However, 
even a thorough study of such literature was only a trigger for independent insight 
into two basic questions: one about the destructive power of socialism and the 
other – about the original admiration of Russian cultural uniqueness. (16-18)
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Socialism became a topic of many Shafarevich’s texts; the article in From Un-
der the Rubble collection and the brilliant book published originally in 1977 in 
YMCA Press, being the most representative ones. The book is divided into three 
parts: one about the old chiliastic, visionary concepts of socialism, the other one 
about practical realization of the socialist principle in historical states and the 
third one – about the theoretical essence of the doctrine. (19-20)

In part one the thinker points out the main characteristics of ancient visio-
nary socialism such as its negative attitude to individual property, experiments 
with the traditional model of family or the idea of total control over society. The 
list existing in the Middle Ages is even easier to distinguish, as all “millenarists” 
tended to reject the baptism of children, referring to the “true” Apostle tradition 
(understood as pre-Silvestrian), discarding the temporal power and discrediting 
traditional Catholicism. The sects attempted to differ from the religious status quo 
as much as possible: they proclaimed poverty because the hierarchy indulged in 
wealth, they did not accept the baptism of small children because they were unable 
to understand the idea of mystic communion and preferred to replace it with an 
association of people representing common and intellectually justified beliefs. 

The time of Enlightenment was a diverse and important stage in the deve-
lopment of socialist ideas. Shafarevich emphasizes its anti-religious character: 
religion was replaced by a new kind of mysticism, in which Progress was the 
driving force of history with Reason as its ultimate form; therefore the history 
of mankind was usually presented as a sequence of three stages. It was assumed 
to originate from original health first, then to spoil the perfect state of being and 
was eventually expected to return to “natural” perfection in the future. Accor-
ding to Shafarevich the credo of the 18th century socialism can be summarized 
in four points: 

 − the myth of original happiness
 − the belief that contemporary societies suffer from incurable and fatal diseases
 − the prophecy of a “new socialist society”
 − the idea of liberation which aimed at separating the soul from the body in 

the Middle Ages and at stripping people of any morality in the modern times. 
(Shafarevich, 2003, p. 10-200)
 Shafarevich’s methodology is full of mathematical clarity. His book provides 

a broad description of the socialist doctrine, both in pure theory and political 
practice. Then he draws conclusions about the essence of socialism using the 
procedure of inductive abstraction (at the first sight at least) finding its basic 
imperatives. (21-24)

The first one is the abolishment of private property, which has been proclaimed 
since Aristophanes’ Ecclesiazusae in the ideologies of Cathar’s or More’s utopia. 
This kind of belief takes two forms: it is either a concept of a commune or of the 
socialist state’s property. (Shafarevich, 2003, p. 11-212, 284)
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Another fundamental imperative of socialism is the attempt to destroy the 
traditional family. In its negative form family is simply discredited, but in the 
positive one it can assume new identities such as: 

 − the entire abandonment of family as an institution, 
 − a commune of free relationships with no attachment to the relatives,
 − loosening the ties within families in order to “liberate” their members,
 − a doctrine, where families are cells of a socialist community. (Shafarevich, 

2003, p. 284-285)
The third fundamental feature of socialist theory and practice is hostility 

toward religion, even though struggling against religion is rarely based on a legal 
sanction. What is important while discussing Shafarevich’s attitude towards this 
matter is his attachment to traditional religiosity. According to the thinker, socialist 
destructive power is not simply directed against religion as an abstract belief, but 
against its well-established forms and institutions. (Shafarevich, 2003, p. 34-141)

Another socialist idea is the temptation of commonness or equality, which 
leads to the destruction of traditional hierarchy. As in the previous case, it is 
possible to point out the positive and negative version of the imperative, which 
is directed against the status quo. Equality might be understood as total homo-
genization, but it is rather referred to as “equality among the majority”. Most 
(if not all) socialist communities have a stratum of leaders and defenders, the 
group of animals which are more equal than others such as the caste of officers 
in Campanella’s City of the Sun or the padres in the purest practical realization 
of this principle in Paraguay reductions. (25-26) (Shafarevich, 2003, p. 34-218)

The review of socialist concepts leads the thinker to the conclusion that 
socialism cannot be treated simply as one of ideologies but that it is a kind of an 
archetypical pattern or abstraction. (Shafarevich, 2003, p. 288) That is why he 
tries to find the essence of socialism after commenting some model concepts, 
which have appeared in the academic discourse and do not meet the requirements 
of an explanatory system.

First of all, Shafarevich criticizes Marxism for treating socialism as an ine-
vitable post-capitalist stage in the economic development of human societies. 
How could we explain socialist practice in the kingdoms of the ancient East or 
in the Inca Empire where the capitalist order had never appeared? (Shafarevich, 
2003, p. 293-294) (27)

He also rejects the assumption of socialism as a scholarly theory. Socialist 
concepts were intended to be academic or scientific, but in fact they proved to be 
only a sort of utopias, whose principles were never confirmed in practice. Fourier 
developed abstract geometrical visions of history which were later discredited 
by Marx. However, Marxist expectations have never come true: he supposed that 
the socialist revolution would prevail in wealthy societies whereas it broke out 
in those which were quite backward; he also expected that nationalism would 
weaken in late capitalism, whereas the end of the belle époque was marked by 
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militant nationalistic attitudes. Therefore Shafarevich agrees with Karl Jaspers 
who treated socialism as a myth of a possible “new man,” who would replace 
the imperfect humanity of our times. (28-29) (Shafarevich, 2003, p. 290-302)

According to another theory socialism is perceived as a preparatory stage for 
revolution, a kind of political technology. Shafarevich does not reject that concept 
completely, but argues that analyzing socialism only within the framework of this 
perspective precludes explaining the phenomenon of hostility toward private 
property. The crowd would be much more enthusiastic about the idea of equal 
distribution, but not about the lack of property both in a communist society and 
in the reality of a totalitarian state, where the existence of individual property 
loses its meaning. (Shafarevich, 2003, p. 311-312)

The fourth concept consists in the belief that socialism is a justification of 
forced labor. According to Shafarevich this theory is logical, but its explanatory 
value is quite weak, because it does not explain the socialist inclination toward 
the idea of free community of wives and husbands or the hostility to traditional 
hierarchy. 

Shafarevich does not agree that socialism should be described as state capi-
talism, either. As he prompts, this would be a good description for real socialism 
of the 20th century but a useless one in the cases of its older forms. Moreover, 
we can see that the camp of communist states presented much more forgiveness 
towards the countries that left the Eastern Bloc, but remained socialist than to 
those members, who decided to change internally. 

Therefore we cannot treat socialism simply as one of ideologies or pragmatic 
systems. The pattern of the socialist elite became definitely a New Model Party, 
where political objectives were only an element of their justification. The Party 
claims your soul, not only your body or actions. (Shafarevich, 2003, p. 313-315) 
Shafarevich interprets the communist party as a strictly ideological phenomenon, 
driven by a universal task. He only attributes this kind of thinking to socialism 
forgetting that the same kind of indoctrination can be observed in some other 
political movements such as the Hezbollah. 

Shafarevich also rejects the theory that socialism is simply a pursuit of social 
justice. According to the thinker, socialists have an odd inclination to avoid helping 
people in need hic et nunc and accept suffering as accelerating the revolutionary 
process. Their basic objective lies in restructuring the society, and not in the 
fulfillment of people’s real interests. (32) (Shafarevich 2003, 319-326)

Another interpretation of socialism as universal religion is rejected by Shafa-
revich even though such reasoning is rooted in the tradition of Russian political 
thought, especially in the works of Sergei Bulgakov. Shafarevich agrees that 
both socialism and religions try to solve the ultimate problems of mankind but 
religions refer to the experience of transcendence and see a human being in the 
supernatural perspective, whereas socialism is strictly materialistic. With all due 
honesty, one has to remark that assuming such a position is incompatible with 
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the procedure of illustrating socialism with Platonism, millenarism or Paraguay 
reductions. (33-34) (Shafarevich 2003, 328-333)

Shafarevich eventually rejects the concept of socialism as the result of at-
heism. In his opinion, a negative idea cannot explain the enormous amount of 
socialist activity. By the way, socialists are not simply atheistic but permeated 
with theophobia, which leads an analyst to the crossroads. Socialism appears to 
be either an elementary principle of history or a consequence of a factor, which 
has not been taken into account so far. (Shafarevich 2003, 333 nn.)

A long analysis leads the thinker to the final conclusion that socialism should 
be understood as an embodiment of natural mental tendencies to self-destruction 
and de-emancipation, contradictory to the historical emancipation process evolving 
throughout centuries, which found its most dynamic outburst in Christianity. The 
way downward, according to ideological gravity, attracts many people in many 
ways, becoming either radical or straightforward (as in Bakunin’s anarchism) or 
more sublime and pseudo-academic (Marxism being the purest example). (35-45) 
(Shafarevich 2003, 362-419 nn.)

Shafarevich was very much concerned with the practical results of communism 
or “developed socialism” in his country, which underwent a historical disaster. 
First of all he emphasized the biological extermination of Russians, who lost 
their lives during the Civil War, the famine in the time of “military communism” 
and collectivization, then in WW2 and in the era of Stalinist Grand Terror. The 
1990s are treated by the mathematician in a nearly equally negative manner, as 
Shafarevich stresses the tragedy of depopulation combined with a deep moral 
crisis and the collapse of the Russian economy. (46-52)

He also widely describes the destruction of the Russian Orthodox Church 
claiming that its physical extermination and the attempt of ideological discredit 
had an effect of transforming most Russians into an uprooted nation. However, 
even after such fearful events there were always people ready to defend the 
church and to keep faith and tradition in spite of repercussions. Russia was not 
destroyed; it only descended to the depth. (53-65)

However, these clear assertions should probably be treated as an introduction 
to Shafarevich’s main point of interest that has been pursued by the thinker since 
the late 1970s. His historical research and personal experience in the oppositio-
nist movement inspired him to rethink the problem of anti-Russian tendencies 
in political discourse and to introduce the notion of Russophobia to the basic 
vocabulary of the Russian political thought. The first version of the famous study 
appeared in 1983 in the underground (samizdat); then in Munich (1988) andsince 
1990 has been published several times in the post-communist Russia. (66-68)

Russophobia is generally referred to as a phenomenon of resentment toward 
Russia, its tradition and values within the Russian intellectual elite. Shafarevich 
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decides to pose the question about the conditions, which enabled this kind of 
phenomenon to appear. In order to do it, he presents its main preachers and 
ideological contents. The thinker is aware that the number of intellectuals who 
represent such attitudes is not small and focuses only on some personalities: 
Grigorii Pomerants, a well-known orientalist, Alexandr Yanov, a professor of 
University of California in Berkeley, Andrei Amalrik, a “dissident rover”, Boris 
Shragin, a previous communist party secretary and publicist, and, last but not least, 
Richard Pipes, an outstanding historian and aid to President Ronald Reagan (the 
only representative of external Russophobia). (69-72) (Shafarevich, 2005, 9-22)

It is possible to highlight a set of arguments, which are pointed out by Sha-
farevich in the Russophobic literature:

 − the “slavish soul” – a desire for despotic leaders: the thinker claims that in 
fact the Russian people always criticized and rejected political terror; the Act 
of Supremacy was accepted with equal humility,

 − anti-liberal and authoritarian or even totalitarian political tradition; Shafare-
vich believes that totalitarian models were entirely worked out in the ancient 
times and in the modern West (Plato, Aristophanes, Hobbes, Rousseau); the 
legal system in the time of Nicholas I or other tsars was only a secondary 
emanation of Western totalism, 

 − political messianism, which is actually only a distant reflection of the primary 
and powerful Jewish messianism; on the other hand, the Russophobic authors 
would like to devoid Russia of any right to have a vision of their own place in 
the development of mankind,

 − the myth of the Russian roots of socialism, which is rejected by Shafarevich 
(similarly to Solzhenitsyn) with great determination; he points out the We-
stern roots of the doctrine, such as the political thought of More, Campanella, 
French socialists and Marxism, 

 − he also disagrees with the belief that cruelty against political opponents is 
a Russian specialty; this kind of political behavior has been present in a lot 
of states ever since and the history of the West is full of atrocities both inside 
the political elites and in their attitude toward native tribes beyond Europe,

 − Shafarevich categorically rejects the accusation of xenophobia stressing the fact 
that the Russian people were able to live in peace with many nations within 
one empire, they defended the Orthodox faith but did not organize actions 
like St. Bartholomew’s Day massacre. (73-76) (Shafarevich, 2005, 22-28)
Seeking reasons for such negative opinions, Shafarevich assumes that their 

background might consist partly in the fact that most representatives were in 
exile. However, he claims that it is only the tip of the iceberg. The Russophobic 
intelligentsia not only criticizes Russia’s past and values but also draws a plan 
for the future. Its general tenor amounts to the vision of a cosmopolitan and ato-
mized state devoid of any national characteristics. The political system of their 
imaginary Russia should be literally copied from the Western liberal democracy 
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since the Russophobic intelligentsia realizes only two possible options: either the 
representative democracy of the West or wild totalitarianism with no possibility 
of a reasonable third way. 

Shafarevich, like Solzhenitsyn, ought to rather be perceived as a descendant 
of Pobedonostsev and expresses his doubt whether the Western model of de-
mocracy is able to function in all societies. The nations should rather follow the 
voice of traditional principles to limit the sovereign power of any kind. Russia 
should not be an exception in being entitled to judge the imperfection of Western 
democracy, a declining system, which is being replaced by totalitarian regimes. 
Shafarevich supposes that the realization of Russophobic plans would result in 
total denationalization of Russia and in its disappearance as the ultimate conse-
quence. (77-82) (Shafarevich, 2005, 29-172)

The anti-national elite assume an odd ideological shape being highly volun-
tarist. The thinkers attempt to construct a new society created according to an 
international pattern. They do not originate from the national soil and are una-
ble to feel its “organic” structure. Yanov, Pomerants, Shragin or Levitin-Krasnov 
create an artificial replica of the nation and become the “small people”, a false 
representation of the basic mass. This way Augustin Cochin’s demon returns 
intentionally to political discourse. (83) (Shafarevich, 2005, 60-72)

As Shafarevich points out, the tradition of such attitudes goes back to the 
Russian nihilism of the 19th century, and to the process of forming leftist intel-
ligentsia. However, it would be quite irrelevant to identify the whole educated 
stratum with this tendency. Only a specific part of it, a kind of an “order”, at-
tempted to deconstruct the traditional society with its beliefs and superstitions, 
to build a perfect socialist community. However, Shafarevich’s rhetoric eventually 
touches a point which was very close to most conservative nationalists’ hearts 
in the 20th century: he claims that the revolutionary and cosmopolitan ideas 
were represented extremely broadly among the Jewish activists. This way the 
term “small people”, which was described by Cochin as an internal cancer of the 
French nation, acquired a slightly anti-Semitic tone in the works of the leading 
conservative nationalist in Russia. (84-86) (Shafarevich, 2005, 73 nn.)

Shafarevich devoted a lot of attention to the Jewish problem, including his 
most important considerations in The Three-Thousand-Year-Old Enigma, where 
he tries to find the essence of the phenomenon in question. One of the obvious 
ways of interpretation passes through the specific features of Jewish religiosity, 
another one through the national characteristics. The thinker provides a thorough 
analysis of Jewish exceptional behavioral patterns, which he attributes, both to 
the character of Judaism and to historical experience. In his book Shafarevich 
asserts that the religious message of the Torah makes Israel a land of the chosen 
people, whereas the later books of Old Testament provide a messianic vocation. 
Thus Jews have a good reason for being strictly confined to their own group and 
to reduce other nations to a background or material subordinated to the cream 
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and essence of mankind. Jewish messianism is also responsible for the vision of 
a rational world, subordinated to a higher principle and managed bya preferred 
elite. Another kind of inspiration comes from the organization of the Jewish social 
life, especially in Eastern Europe, where it was dominated by a kahal, a highly 
totalitarian and disciplined community, separated from the life of the main ethnic 
substrate of the country they lived in. 

Both sources of inspiration formed the Jewish behavior in later centuries 
and explain the overrepresentation of Jews in the communist movement. They 
perceived themselves as different from the dominating nations, which had their 
own axiological codes and experience. Moreover, they tended to create alternative 
societies and actively participated in the formation of the “small peoples” in the 
countries they inhabited, especially Russia, where the revolutionary elite was 
full of Jews. The Soviet Union began to collapse when Jews lost their privileged 
position in the communist party and joined the ranks of opposition becoming 
the most active dissidents.

This does not mean, however, that Shafarevich identifies communism with 
a Jewish plot. He openly declares his conviction that communism was not a Je-
wish invention and that Russian revolutionary movement started from ethnic 
Russians. The Jews only accelerated the process and facilitated its efficiency by 
joining the leftist parties as well as circles and feeding them with the messianic 
and totalitarian intellectual pattern. The Jewish nation in Shafarevich’s opinion is 
a strange unity of religion and nationality, but its essence consists in the feeling 
of solidarity, which compels a Jew always to react when another Jew is in danger. 
The methodology of their mission is very systematic: the apparent assimilation 
allows them to control the spheres of finances and media as well as the academic 
world, which makes them highly effective. This does not mean, however, that 
they are always permeated with deep religious consciousness or that they feel 
a deep relationship with the nation of blood. To describe the Jewish phenomenon 
Shafarevich uses the notion of super-organism (sverkhorganizm), which can 
be exemplified in the metaphor of a beehive where particular specimen of the 
species are counterparts to cells in a single organism. This kind of description 
is supposed to explain the phenomenon of unexpected outbursts of solidarity 
among people, who live in various parts of the world. 

Shafarevich’s recipe for a reasonable policy toward the Jewish question 
within Russia is neither radical nor capitulationist. He simply states that there 
is no proper solution to the problem: Jews inhabit a great deal of countries and, 
as a community of “superorganic” solidarity, have their own, though not always 
conscious, interests. Therefore, the host nations should be aware of the problem 
and clearly formulate their objectives being bold enough to resist accusations 
of anti-Semitism fabricated by Jewish propagandists all over the world. Russia 
is not an exception: it must be led by ethnically Russian leaders, who would be 
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determined enough to solve its social and economic difficulties, which cannot be 
interpreted as a result of a Jewish plot. (87-138) (Shafarevich, 2006)

Shafarevich was very much concerned with the Jewish question in the Rus-
sian history but he seemed to gradually approach the position stating that the 
greatest challenge for the development of the Russian nation lies in the model 
of the Western civilization. Thus, he only reiterates one of the greatest dilemmas 
in the Russian political thought, which has been discussed since the Slavophil 
era. Shafarevich traces the sources of the Western worldview not in the Ancient 
Rome or Christianity, but in the process of rationalization, which began in the 
time of the Renaissance. The main imperative of the West (expressed in the works 
of such thinkers as Pico della Mirandola or Francis Bacon) is to extend human 
domination over the natural world according to the primordial libido dominandi. 
(Shafarevich, Zachem Rossii zapad, Moscow 2005, 20-57) (139-145)

Describing the occidental phenomenon, the Russian thinker resorts to the 
basic distinction conducted by Ksenya Kasyanova, who writes about two diffe-
rent attitudes toward the outer world: the model of individuation and the way 
of compatibility with the rhythm of nature. According to Shafarevich, the West 
chose the way of isolation from nature. Not only has it violated the ecosystem but 
let its nations undergo a process of uprooting from the soil as well. The feudal 
world of the gentry and peasants was violently dominated by urban civilization, 
becoming more and more industrialized. Previous values, respect of the laws of 
nature and its unexpectedness, the spirit of patience and local solidarity had been 
replaced by a rational greed of axiologically devastated masses. 

Russia became the most significant victim of this tendency: after 1917 Russian 
peasantry underwent a process of regular extermination, which peaked in the 
time of collectivization. The country became radically industrialized suffering 
irreparable loss: millions of people lost their lives and most of the traditional 
social links were broken. The new order brought back the reality of state slaver, 
but in a new structure of values: an entire civilization was dead. Shafarevich’s 
most characteristic opinion about the Western influence boils down to the belief 
that communism and capitalism are based on similar grounds. In his controversial 
work Two Roads to the Same Abyss, he claims that both are formed according to 
the rule of team work, which is capable of mass production. Another principle of 
the industrial model is the cult of success, explicated in financial parameters. The 
production process was separated from personality and created the phenomenon 
of a legal person, whose imperative is to multiply goods infinitely. For Shafarevich 
such values are not able to keep societies in a good shape and after a series of 
economic and demographic crises, the Western world is going to collapse in the 
same way as it was in the case of the USSR. Russia can save itself only by finding 
its own way of development. (Shafarevich, Zachem Rossii zapad, Moscow 2005, 
60 nn.) (146-178.)
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The basic task, which is emphasized by Shafarevich in the context of Russia’s 
perspectives, is to re-create the nation. The national idea is a sensible alterna-
tive to individualistic liberalism and collectivist communism. The most difficult 
point of Shafarevich’s reasoning lies in the conceptualization of liberalism. He is 
aware of the fact that the idea of the West as a minority that lives at the expense 
of the rest is a very limited concept and that the capitalist experience had not 
only provideddestruction. However, he supposes that Russia will be able to take 
advantage of the Western intellectual lesson without losing its national spirit. 
His ideal of “the third way” for Russia lies in a strong state, which would be able 
to protect the reborn peasantry in the conditions of global warming. A critical 
theorist enters the domain of a retrospective agrarian utopia. (179-186)

However, Shafarevich makes a theoretical attempt to describe the essence 
of the nation as a social phenomenon resorting to the Aristotelian concept of “a 
family of families” on the one hand and to the idea of mental solidarity on the 
other. He appears to be a conservative, assuming that the basic national impera-
tives are not intellectual: a nation expresses an organic, not a rational formula of 
stability. The nations, ethnoses or super-organisms are specific and the Russian 
nation has its own physiognomy as well. Following Ivan Solonevich, he points 
out four basic characteristics of the Russian soul:

 − the capability of co-existence with other ethnic groups (uzhivchivost’),
 − the perception of a unitary state, the whole of the Russian land,
 − readiness of Russians to sacrifice their own lives for the country, a significant 

defensive potential,
 − the ability to be mobilized for the sake of their homeland. (187-189)

Shafarevich declares his belief in the nation’s priority to the state, which is 
only a device in the hands of the real sovereign. However, the Russian state should 
be strong enough to realize the national interests. Contrary to the Anglo-Saxon 
countries Russia cannot afford to turn into a kind of a stock company. 

Trying to afford a proper reply to the question on the multiethnic character of 
Russia, Shafarevich claims that only some national communities should be treated 
as state-building nations and that ethnic Russians belong to this exclusive group. 
Thus, he perceives his Russia as a state dominated by one nation. Moreover, to 
secure this kind of formation, he radically rejects the political correctness among 
contemporary Russian authorities, which permitted the removal of the citizen’s 
declaration of nationality from official documents. This way Shafarevich’s mo-
derate conservative nationalism begins to approach radicalism on the one hand 
and statism on the other. (190-203)

A recapitulation of Shafarevich’s heritage is not an easy task, although drawing 
an outline of its evolution is still possible. The thinker started his considerations 
withcriticism of socialism as a harmful and destructive idea for any unique cultures. 
Then he focuses on the phenomenon of Russophobia and finds its precondition 
in Cochin’s “small people” which he partly associates with the Jewish influen-
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ce. The attempt to find its essence leads him to the concept of superorganism, 
a community of automatic solidarity. To protect his own nation against ultimate 
destruction he calls for the rebirth of the nation and for a national rural state. His 
program becomes more and more radical: he turns to the idea of administrative 
control of nationality and constructing Russia with only one state-building nation.

A thorough look into the logic of Shafarevich’s doctrine reveals the trigger for 
rapprochement between conservatism and nationalism, which is the common 
enemy represented by liberalism and socialism. Criticizing them Shafarevich is 
not an oddity in the history of the Russian thought. The negative attitude to those 
doctrines has been a basic element of many rightist concepts in Russia since the 
Slavophil era. In the beginning of the 21st century this kind of political thinking 
in Russia was by no means a faded idea: the concept of Russophobia appeared to 
be one of the most productive, permeating Russian political discourse. (204-208)

Conclusions

A review of the most representative concepts of conservative nationalism 
allows drawing a set of its main ideas divided into three sections. 

The search for the basic “ideals” of the doctrine leads to the conclusion that 
conservative nationalists bring up:

 − the concept of a human being as an “organic”, not conceptual element of na-
ture, an integral part of the social ecosystem; avoiding rationalism helping 
in understanding oneself,

 − the concept of society entirely identified with the nation, which is not only 
the “real form” of humanity but also a real value; the conservative nationalist 
concept is close to primordialism or perennialism and has nothing in common 
with cultural modernism represented by Ernest Gellner or constructivism 
(Eric Hobsbawm, Benedict Anderson) where nations are conceptualized as 
products of states or social processes,

 − the concept of national religion understood as one of the pillars of nationality,
 − the concept of the negative element identified with an alternative society in 

its internal and external variations ( “small people” vs foreign barbarians),
 − the concept of tradition as an undeniable value understood either as a return 

to the golden age or as the principle of continuity,
 − the concept of justice in the meaning of “natural” behavior, the compatibility 

with the character of the nation.
Conservative nationalism appears to be not only an abstract wish, but it had 

been able to work out a set of political and legal ideas:
 − the idea of law as a servant of the nation and an embodiment of traditional 

rules,
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 − the idea of a nationally oriented state ruled by a political system that is rooted 
in the nation’s past and is a derivative of the nation’s sovereign will

 − the idea of economy which is supposed to be subordinated to the nation as 
a whole without getting to the extremes of ultraliberalism, socialism or other 
forms of urban industrialism.
Another set of conservative nationalist concepts contains its two counter-ideas:

 − the demon of liberalism with its individual responsibility, ideological indif-
ference and origins in only one, Anglo-Saxon culture,

 − the demon of socialism as a collectivist, but equally rational alternative to 
liberalism.
A synthetic overview of the evolutionary process, in which conservative na-

tionalism generated its various forms leads to essential generalizations about the 
origins and developmental characteristics of the doctrine. Since the detection of 
common issues underlying original conservatism and nationalism seems unrea-
listic, only an indirect proof could provide justification for their rapprochement. 

After the fall of old regimes conservatists focused on criticizing the liberal 
“freethought”. The national camp was not too much interested in that topic at first, 
but after a time it turned out that liberals and nationalists became competitors 
in the new world proposing different products. The conservatives detected an 
opportunity to find an ally, whereas liberalism became a common enemy for many 
movements, not only for conservatists or nationalists. Agrarism was very critical 
about the liberal tradition as well, because of its urban character and connections 
with the industrialist and financial lobbies. This first transcendental condition 
for the grand rapprochement appears to be identified.

Since the traditional religions lost their previous importance in social life, 
nationalism, which managed to jump into the gap on the ideological stage, be-
gan to replace the traditional values with the nation as a new deity. Moreover, 
nationalism mingled with conservatism because of another liberal defect as well. 
Liberalism tried to devoid people of the burden of social commitment, whereas 
conservatism expected a certain kind of behavior. Nationalists replaced the old 
commitment with a completely new faith, but the dog was not at large any more 
getting another leash: the integrative needs were fulfilled. As it was discovered 
by Shafarevich, the congeries of people whose common origin was doubtless 
began to perceive themselves as communities of solidarity. This way (according 
to Brubaker) nations undergo the process of reification or substantialization not 
only in political thought but in social life as well. The fulfillment of integrative 
needs in the time of ideological confusion turns out to be another necessary 
condition for the appearance of conservative nationalism.

Searching for the evolutionary sufficient conditions for the doctrine the ana-
lyst finds out that conservative nationalism always appeared after the birth of 
older forms of nationalism and therefore cannot be treated as a primary kind of 
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political archetype. It has also been preceded by conservative tendencies, which 
feed it with respect to the old regimes and social habits. 

There is also no doubt that the functioning of conservative nationalism is 
conditioned by exogenous factors in the environment where the doctrine appears. 
These factors usually prove to be the emergence of a real enemy in the area of social 
life (ethnic minorities, cosmopolitan elites, Western or Eastern barbarians, etc.). 

Last but not least, it is necessary to state that conservative nationalism whose 
ambition is to become “the true right wing” presents a strong inclination toward 
radicalization. Aiming at being a guardian angel of national primordial traditions 
the doctrine tends to seek devices in the catalog of authoritarian policies and 
administrative steps which lead to practical discrimination and total control. 
This way conservative nationalism, a concept based on the integrative need for 
commitment and on the slogan of organic naturalness, through an attempt of 
realizing itself turns into its deconstruction.
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Консервативный национализм 
Анализ доктрины в контексте политической мысли 

Игоря Шафаревича

(Числа в скобках после абзаца относятся к номерам примечаний в польском тексте)

Введение 

Главная цель исследования сводится к объяснению удивительного 
процесса, который состоялся на правом фланге политической мысли. В то 
время, когда левый лагерь оставался более или менее на прежних позици-
ях, отвергая верховенство монархов, а также традиционную религиозную 
власть и провозглашая всеобщее равенство и братство, правые регионы 
подверглись существенной турбулентности.

Французская революция передала королевский суверенитет нации. 
Ожидалось, что новый суверен останется в изгнании в консервативной 
аксиологии навсегда. Однако, правый лагерь постепенно осваивал поня-
тие нации и наконец начал использовать его в своей собственной системе 
ценностей. Националистическая парадигма строилась шаг за шагом, чтобы 
в конечном счете стать опорой правого храма. Таким образом радикальные 
жрецы святыни начали сомневаться в их традиционном отношении к во-
просу собственности. В дореволюционное время подрыв священного прин-
ципа собственности был невозможен. Однако, многое изменилось после 
того как капитализм (который вырос на почве либеральной веры в „нео-
споримые права”) стал экономической реальностью. 

Кроме того, другие существенные преобразования произошли в обла-
сти взглядов правой стороны, касающихся внутренней структуры государ-
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ства. Старые монархи гордились возможностью правления империями, 
в которых получали дань от князей народов, говорящих на самых различных 
языках. Многоцветные подданые, одетые в разную одежду и культивирую-
щие различные обычаи оказывали верность одному царю и одной церкви. 
Тем не менее, правый лагерь начал отходить от такого рода плюрализма: 
верность Господу вселенной и земному царю исчезла. Это стало началом 
тенденции искать другой источник единства. На заброшенной правой 
стороне вырос другой авторитет, проповедник верности одному языку 
и одному культурному коду.

 Логикy этого перехода можно показать как прямой путь от консер-
ватизма к национализму. Однако, удовлетворяющее объяснение такого 
перехода кажется почти недостижимым. Суть нашего исследования за-
ключается в попытке объяснить логику этого перехода путем критиче-
ского взгляда на важное звено в идеологическом процессе – доктрину 
консервативного национализма. Здесь она понимается не как центральная 
точка универсального процесса, а как самый ценный образец, который 
представляет логику эволюции. (1-2) 

Тема консервативного национализма, как теоретическая задача, не 
широко изучена. Авторов, которые должны быть упомянуты в качестве 
важных комментаторов нашего вопроса, относительно мало. В 1964 году 
Эдуард Тейден анализировал феномен консервативного национализма 
XIX века в России. Три года спустя Хейнрих Кесслер опубликовал крити-
ческий очерк той формы доктрины, которая сформировалась в работах 
Вильгельма Штапеля. В 1995 году Жан-Доминик Лафай изучал отношение 
консервативного национализма к демократическим институтам. Потом 
этот термин используется довольно редко; интересной является работа Нан 
Ли о военном дискурсе в Китае, где понятие консервативного национа-
лизма было использовано для определения перехода от международной 
идеологии к национальной самоуверенности. (3-8)

Определение консервативного национализма может быть выработано 
с помощью, по крайней мере двух, теоретических моделей. С одной сторо-
ны, мы его понимаем как вид национализма, который желает сохранить 
существующий народ, противопоставляясь „прогрессивному национализму”, 
направленному на создание новой нации или новой формы существующего 
народа. С другой стороны, мы относимся к консервативному национализ-
му как учению, где нация – высшая ценность, находящая в традиционных 
формах ее существования идеальную модель своего процветания. Таким 
образом, консервативный национализм отличается от „национального 
консерватизма”, где традиционные ценности, такие как монархия или го-
сударственная религия являются существенными, а роль нации сводится 
к хранилищу святого Грааля.
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Наше исследование состоит из трех частей: общего взгляда на про-
цесс формирования консервативного национализма, в основном во Франции, 
Германии и Японии, отдельной главы, посвященной развитию доктрины 
в России – стране ее самого богатого воплощения со времен Петра Вели-
кого, и раздела, посвященного политической мысли Игоря Р. Шафаревича, 
выдающегося русского математика и оппозиционера советского времени. 
Его политические взгляды были описаны более широко только лишь в од-
ной, однако комплексной диссертации, опубликованной Кристой Берглунд 
в 2012 году. Наше исследование, хотя и написанное польским автором, не 
относится к польскому национализму, оставляя читателю возможность 
оценить степень, до какой общая модель, разработанная в этой книге, мо-
жет считаться применимой к описанию любых случаев консервативного 
национализма в других местах и временах. (9)

Подводя итоги, можно выделить пять основных задач исследования:
1. Первое заключается в составлении списка главных идей консерватив-

ного национализма, которые составляют его суть в области политиче-
ской мысли.

2. Однако, основная задача заключается в выявлении трансценденталь-
ных необходимых условий для перехода идеи нации с левой стороны 
идеологической сцены к правой.

3. После осуществления главной цели автоматически появляется вопрос 
о внутренних достаточных условиях возникновения любых форм кон-
сервативного национализма, иными словами – вопрос о „предыдущей 
стадии”.

4. Четвертая задача исследования заключается в изучении вопроса, можно 
ли объяснять возникновение консервативного национлаизма только эн-
догенными факторами; это на самом деле вопрос о возможных внешних 
действиях способных ускорить развитие интересующей нас доктрины.

5. Последний вопрос касается структурных последствий консервативного 
национализма, вектора его идейного и программного развития. Ины-
ми словами, представляется целесообразным наблюдать эволюцию 
учения для того, чтобы решить какой тип практической идеологии вы-
текает из развития консервативно-националистических учений.

Наследник упавших авторитетов. Народ как суверен нового 
поколения

Разумно начать историю „великой поляризации” в западной полити-
ческой мысли с революций в Америке и Франции, хотя консервативные 
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тенденции стали появляться в европейском интеллектуальном дискурсе 
гораздо раньше, среди прочих, в работах Джона Фортеска или Ричарда Гу-
кера. Тем не менее, нет никаких сомнений в том, что Декларация неза-
висимости США и Декларация прав человека и гражданина существенно 
изменили идейную и политическую сцену западного мира, провозглашая 
рождение нового суверена.

Существовали значительные сходства между Францией и американ-
скими колониями Великобритании, которые привели к отказу от монар-
хии и к власти народа. Одним из них была неприемлемая политика налогоо-
бложения, которая вызвала болезненные экономические трудности. Бедой, 
которая легла в основу предыдущих бед, было отсутствие общественного 
диалога, который, как правило, в состоянии предотвратить неблагопо-
лучные решения. Токвиль подчеркивает также и другие проблемы, в том 
числе растущий разрыв между сословиями, и, что представляется наибо-
лее важным, централизацию, которая уничтожила общественную жизнь 
провинции. После революций в Америке и во Франции, местные органы 
власти или, как правило, самоуправление в провинции потеряли гораздо 
больше, централизация усилилась. Мотивация этого процесса заключается 
в необходимости приобретения новым сувереном личности с ее отдельной 
суверенной волей, выраженной в духе конкретного языка. (1-9)

Революционная смута и наполеонское нашествие вызвали идейную 
реакцию, воплощенную в различных формах классического консерватизма. 
Британская версия (представляемая наиболее убедительно Эдмундом Бер-
ком) сосредоточивалась на проблеме несоответствия нового режима с реаль-
ными социальными потребностями; континентальный ответ имел гораздо 
более эмоциональный характер. Жозеф де Местр, ведущий пророк старого 
режима, развивает видение чудовищного греха против священной монар-
хии. Революционеры стали жертвами иллюзии, что правительство может 
быть построено в соответствии с рациональными детерминантами. Де 
Местр предлагает растворение индивидуального ума в „народном разуме”, 
оправдав таким образом новую роль, которую приходилось играть нации 
в последующих воплощениях политической мысли правого лагеря. (10-13)

После окончания эпохи классического консерватизма во Франции до-
ктрина принимала различные формы, в том числе ультра-фундаментализма, 
монархического либерализма, ультрамонтанизма, галликанизма, автори-
таризма, диверсифицированного легитимизма, нового роялизма, монархи-
ческого реализма и др. В течение нескольких десятилетий идеологическое 
поле битвы во Франции было растянуто между левым республиканизмом 
и широким спектром консерваторской мысли. (14)

Существовали, однако, вполне очевидные причины, почему совершенно 
иной вирус раздражал немецкие души, инициируя появление национализ-
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ма гораздо раньше, чем во Франции. Во-первых, немецкий интеллектуаль-
ный мир был пронизан чувством некой неполноценности немецкой культу-
ры, которую превосходили европейские „классические” традиции (начиная 
с Греции, проходя через Рим, достижения Карла Великого и латинских 
литературных стандартов к английскому либерализму и французскому 
Просвещению). Во-вторых, французская революция, которая привела к на-
полеоновской экспансии, оказалась довольно унизительной для нации, 
разделенной на небольшие и часто беззащитные государства.

Первые шаги в развитии немецкого национализма были сделаны роман-
тическими философами, в том числе Иоганном Готфридом Гердером (23-24) 
и Вильгельмом фон Гумбольдтом, которые направлены на обеспечение 
доказательств для теории этнической обусловленности интеллектуальных 
структур и культуры. Гораздо более национальной по своей сути была по-
литическая мысль Иоганна Готлиба Фихте, особенно его Речи к немецкой 
нации (1808), где он потребовал, чтобы немцы отказались от духовной 
инерции, восстанавливая свои национальные добродетели, и заявил о своей 
недоброжелательности к евреям как потенциальным гражданам Пруссии.

Таким именно был фон тевтонского романтизма, который вырос из 
атмосферы революционной и наполеоновской жестокости. Немецкие ро-
мантики столкнулись с трагедией нации, расколотой между Пруссией 
и близлежащих мелких государств. Их первый опыт, однако, был связан 
с французской революцией, которую они первоначально принимали как сим-
вол надежды, а потом отклонили в ситуации военной агрессии.

Немецкие романтики стали первым поколением консерваторов, ко-
торые постепенно привели нацию на другой берег. Новалис и Фридрих 
Шлегель представляют революцию, как механический процесс, который 
не в состоянии понять органические структуры живого организма. Гейде-
льбергские романтики (Адальберт Кун, Вильгельм Шварц), а также Иосеф 
Гёррес считали необходимым вернуть народу дух старой немецкой литера-
туры и мифологии. Гёррес сделал еще более радикальный шаг, определив 
революционеров, как сумасшедших, и призвал к созданию нации в узком 
смысле – духовной элиты „великих людей”, способных удовлетворить ее 
провиденциальную миссию. (15-20).

Другая группа немецких пост-революционных правых была сформи-
рована консервативными юристами, особенно Фридрихом Карлом фон 
Савиньи и Георгом Пухтой. Их концепция закона отражает дух сочинений 
Монтескье, они полагали, что государства должны строить свою юриспру-
денцию в соответствии с их национальными традициями. Эта точка зре-
ния, однако, была по-прежнему основана на преобладании традиции, а не 
на национальной перспективе. (21-22)

Берег национализма был без сомнения достигнут группой политических 
деятелей и мыслителей новой волны: Фридриха Людвига Яна (1778-1852) 
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и Эрнста Морица Арндта (1769-1860), депутатов Франкфуртского Нацио-
нального собрания (май 1848 – июнь 1849). Ян, ветеран войны с Наполеоном 
и основатель Гимнастического общества в Берлине, подготовил концепцию 
великой Германии, где, в отличие от минималистских идей Гердера, немец-
кая государственность растягивается на огромные территории, включая 
Данию и Нидерланды. Концепция Яна, однако, не может рассматриваться 
как не-рефлексивный экспансионизм, поскольку ее основой была нацио-
нальная идея, заключенная в понятии народности (Volkstum). Чувство го-
сударственности коренится в духовной и этнической общности интересов, 
не в институциональной структуре. (23-30)

Арндт вызывает более острые споры: он родился на острове Рюген, 
как подданный шведской короны, и постепенно становится активистом, 
направленным на изгнание французских захватчиков и объединение нации. 
Для реализации этой цели он формирует свое патриотическое Братство 
(Bürshenshaft) и в своей знаменитой поэме Что такое отечество немца? 
дает определение Германии. Она описывается как духовное и географи-
ческое пространство всех людей, говорящих и думающих по-немецки. 
Таким образом, всенемецкая идея (Alldeutschtum) единства всех немцев 
(в отличие от международного „пангерманизма”) находит четкое объясне-
ние и начинает функционировать в самых влиятельных идеологических 
кругах. Чувство солидарности и общего дела было существенно усилено 
наличием общего врага. Наполеон разбудил спящего великана, который 
лишит Францию Эльзаса и Лотарингии в 1870 году.

Сочинения Арндта выражают резкую критику примирительной пози-
ции многих немецких князей и похвалу потерянной Святой империи, где 
все центробежные тенденции сурово наказывались. С другой стороны, 
мыслитель показывает открытое недовольство по отношению к другим 
народам, особенно славянам и евреям, рассматривая их как реальную уг-
розу для немецкого национального единства. Эти тенденции делают вид 
взаимно противоречивых, так как идея империи логически предполагает 
возможность универсализма, в то время как Арндт ограничивает план 
государства до германского сообщества.

В области политической системы, идеи Арндта были не совсем про-
зрачны. Как и другой национальный деятель, Генрих фом Штайн, он был 
противником крепостного права, но никогда не предъявлял какие-либо 
конкретные структурные планы, касающиеся будущего немецкого госу-
дарства. Он обычно считался сторонником конституционной монархии, 
когда принимал участие в работе Франкфуртского собрания. В трудах ран-
них немецких националистов нация (и ее единство) была все-таки более 
важным делом, чем форма государства. Их помнят как инициаторов важных 
и часто противоречивых идей, а не как строителей прочной политической 
конструкции. (31-42).
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Очередные десятилетия, однако, привели к значительным изменени-
ям. Французская модель революционной централизации (близкой сердцу 
Мирабо) заставила немецких чиновников работать над надежной моделью 
ожидаемого немецкого союза. Отто фон Бисмарк, лучший пример „госу-
дарственного человека”, четко и прагматично принимающего решения 
для восстановления империи, который оказался поразительно успешным: 
прусские войска дошли до Страсбурга и Меца. Европейская политическая 
карта изменилась – новый рейх был на пути к внутренней консолидации.

Бисмарк как строитель государства считается преданным монархистом, 
разрушителем социал-демократии и подобных тенденций, означенных клей-
мом „левых”. Нелегко определить, является ли политика Бисмарка строго 
консерваторской или вариантом доктрины иного типа. Нет сомнений в том, 
что политическое поведение Бисмарка было сформировано в постоянном 
споре с бонапартизмом, который был своего рода монархией, но лишенной 
традиционной легитимности. Для многих исследователей политика желез-
ного канцлера была иллюстрацией скорее прагматического национализ-
ма, чем консервативного легитимизма. Эта точка зрения в определенном 
смысле оправдана в контексте критики представителей консервативного 
лагеря во главе с Эрнстом Людвигом фон Герлахом. (43-51) 

„Национальные” интерпретации доктрины Бисмарка имеют опреде-
ленный смысл, если учесть его действия против ультрамонтанизма (като-
лическиого универсализма) и культурной борьбы (Kulturkampf), которые 
он предпринял, особенно на восточных территориях Пруссии. Ультрамон-
танизм, хотя и укорененный в католической традиции, в концепции Бис-
марка имел более широкий смысл какого-то универсального движения, 
которое не поддается контролю со стороны государства, имея свою штаб-
квартиру где-то за его пределами. План канцлера был на самом деле очень 
близок идеалам Арндта, которые сводились к созданию „малой Германии” 
– объединяющей все территории с немецким населением. Kulturkampf был 
только средством для преодоления трудностей, вызванных включением 
этнически проблематичных земель в состав прусского государства. Бис-
марк победил Францию, но, как не парадоксально, оказался ее хорошим 
учеником стремясь к национальному и культурному единству. (52-57)

Французский ответ на немецкую проблему проявлялся во времена Тре-
тьей республики, когда Анри Мартен и Поль Дерулед формируют Лигу 
патриотов. Сочинения Деруледа, идейно направлены на плебисцитарную 
республику, для выражения „воли народа”. Его интегристский национализм 
был приправлен антисемитизмом, что привело мыслителя к сильной аргу-
ментации против Дрейфуса. Эта тенденция чрезвычайно усилилась в мыс-
ли Эдуарда Дрюмона, основателя антисемитской Лиги Франции (1899). Тем 
не менее, дискурс Дрюмона сосредоточен скорее на других темах, в основном 
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на пессимистическом образе отечества, которое встало на путь лишений. 
Французы отвергли свою религию, расу и традицию. Пессимизм Дрюмо-
на на самом деле был первой иллюстрацией радикально консервативного 
национализма во Франции. (58-63)

Стремления такого типа нашли убедительное воплощение в мысли Мо-
риса Барреса (1862-1923), чья концепция „искорененных” (Les déracinés) 
предупреждала французов, что отказ от национальных традиций ведет 
к трагическим последствиям. Невозможно благополучно жить вне народа, 
люди не могут строить свое будущее, опираясь только на индивидуаль-
ный разум, забыв о национальном контексте. Баррес готовит позитивную 
перспективу государства и экономики, предлагая своего рода социализм. 
Что удивительно, социальная солидарность представлена как своего 
рода консервативная тенденция, а свободный рынок как чадо револю-
ции. Консервативный лагерь 1790-х годов был бы глубоко удивлен такого 
рода интерпретацией.

Баррес использует термин нации в смысле органического, иррациональ-
ного бытия. Это не однородная масса одинаковых существ, но единство 
взаимодополняющих элементов, хотя и отличающихся значительно друг от 
друга. Его идею можно интерпретировать как результат реакции на новую 
реальность лишения национального духа, инвестицию в новые проекты 
в области политической мысли. Однако, аналитическое исследование 
искоренения традиционного порядка было разработано мыслителем, 
вооружившим консервативный национализм не идеологическими посту-
латами, а исторической методологией. (64-69) 

Огюстен Кошен (1876-1916), французский историк и офицер (который 
в конечном счете потерял свою молодую жизнь в Первой мировой войне 
после получения ранений несколько раз) сделал попытку объяснить меха-
низм революции. Благодаря влиянию Ипполита Тэна Кошен концентриру-
ется на огромном разнообразии данных в причинно-следственном анализе 
революционного процесса, начиная, однако, не с беспокойного 1789 года, 
но с описания значительных социальных явлений внутри французской 
элиты. Он их описывает как „общества мысли” (Les Sociétés dе Рensée), 
которые появились в результате бездействия дворянства. Французская 
элита могла себе позволить на раздумья, не принимая на себя никакой от-
ветственности за результаты своих теорий: их „правительства” и „законы” 
относились не к существующим сообществам, а к воображаемым.

Главным результатом их попыток стало появление социальной опухоли, 
названной Кошеном „малым народом” (le Petit Peuple), группой идеологов, 
которые представляли себя в качестве реальной нации. Таким образом, 
воля теоретиков отождествляется с волей общества, которое стало един-
ственным богом новой религии; революционное правительство было 
на самом деле своего рода теократией. Проблема состояла в том, что les 
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philosophes были отнюдь не представителями народа, а, как и в работах 
Барреса, искорененной средой, которая в конечном итоге привела госу-
дарство к состоянию турбулентности. (70-78) 

В то время как Кошен благодаря своей аналитической методологии пре-
доставил инструменты для описания утопической концепции общества, 
возникли идеи группы Аксьон Франсэз, пример чистого и строгого кон-
сервативного национализма. Организация была основана в 1898 году 
Анри Вогуа и Морисом Пюжо, но ее идеология сформировалась в основном 
Шарлем Моррасом, который сначала заразил АФ монархизмом, а затем 
двинулся в направлении все более и более воинствующего национализма. 
В сочинениях Морраса консервативные идейные традиции смешались 
с национализмом, и в конечном счете возникла идеология нации, которая 
может сохранить себя только путем возвращения к монархии и государ-
ственной церкви. С другой стороны, однако, отцы-основатели Аксьон 
Франсез, в том числе Моррас и Вогуа, были скорее агностиками, и акция 
была осуждена католической церковью на некоторое время.

Моррас в какой-то мере идеологически поддерживал режим Виши, 
декларируя свое довольствие в связи с окончанием республики и надежду 
на новую эпоху „национальной революции”. Романс с коллаборационист-
ским правительством показывает последовательную логику прогресса 
в консервативно-националистическом мышлении: путь от традиции к ав-
торитаризму и националистической диктатуре. Существует и другой аспект 
идеологии АФ: нежелание городского индустриализма, заставившее Мор-
раса провозглашать идею превосходства сельских общин над городом, 
которая противоречила идее мощного и вооруженного государства. Го-
родская демократия и либерализм были связаны с еврейским фактором, 
отождествленным с угрозой внутреннего уничтожения. Неудивительно, 
что AФ нашла общий идеологический знаменатель с режимом Виши, ко-
торый предоставлял простые решения таких „болезней”, как демократия 
или еврейское влияние. (71-88)

Подобная логика наблюдается в немецкой политической мысли в тот же 
период. После объединения Германии в 1870 году новые консервативно– на-
ционалистические идеи стали появляться внутри нации, которая на этот 
раз не имела оснований для того, чтобы жаловаться на свое положение. 
Постепенно все более ярким становился еврейский вопрос: Пауль де Лагард 
мечтает о создании немецкой национальной церкви и о выселении евреев 
на Мадагаскар. Он объединил эти цели с идеей возвращения к тради-
ции Священной Римской империи считая, что Германия его времени не 
заслуживала уважения. Также Юлиус Лангбен критиковал эмпирический 
и утилитарный дух своей страны и призвал к индивидуации национальной 
души, внутреннему объединению всех слоев (без еврейского элемента) 
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и „увеличению целей”, которые он ассоциировал с восстановлением быв-
шей империи. (89-92)

После де Лагарда и Лангбена консервативно-националистические на-
строения вспыхнули форормируя феномен консервативной революции, 
которая в классификации Армина Молера приняла форму четырех потоков. 
(93)

Один из них, движение фелькиш, был очень диверсифицирован внутри, 
будучи вдохновленным языческими верованиями, эзотерическими пра-
ктиками и племенной или даже расовой ориентацией в своем подходе 
к общественной жизни. Оба фактора: эзотерические тенденции и расовый 
подход восходят к иностранным идеям. „Творческая духовность” того вре-
мени связана с популярностью Елены Петровны Блаватской и Генри Стиля 
Олкотта, основателей Теософского общества. Корни расизма в полити-
ческой мысли хорошо известны, его теретические основания помещены 
в Эссе о неравенстве человеческих рас, известной работе Артура Жозефа де 
Гобино, где человечество делится на три расы: белую расу интеллектуаль-
ных лидеров, желтую расы рабочих и купцов и чувственную черную расу 
артистов. (94-98) 

Эзотерическое крыло в движении фелькиш, так называемая ариософия, 
появилось не только в Германии, но и в Австрии, где его инициатором был 
Гвидо фон Лист. Он предложил идею возрождения языческой Германии (со-
стоящей из тогдашней империи и этнически немецких частей Австрии) 
с „Арманским” правительством. Фон Лист отклонил католицизм, который 
воспринимался как продолжение оккупации германского народа римской 
цивилизацией. Другая ветвь фелькистов не прибегла к язычеству, пытаясь 
создать национальную немецкую церковь. Эта тенденция выразилась в дей-
ствиях таких организаций как „Немецкий Орден” Отто Зигфрида Рейтера, 
основанная Людвигом Фаренкрогом – „Немецкая Лига по культуре личности” 
или Немецкое Сообщество Веры. Эти псевдо-конфессии были сосредоточены 
на построении нового немецкого религиозного мировоззрения, смешанного 
с не вполне определенной идеей „всеобщей духовности”. Эта тенденция 
олицетворилась полнейшим образом в языческой инициативе, которая 
появилась во времена Третьего Рейха, когда Иакоб Вильгельм Тауэр создал 
Немецкое Движение Веры, религиозную группу, где христианская мораль 
была заменена национальными императивами и культом германских бо-
жеств. (99-100).

Некоторые националистические, но более консервативные протестант-
ские круги (в рамках того понимания консерватизма, которое подчеркивает 
значение преемственности), оставшись официально в рамках христианства, 
пытались установить немецкую церковь. Их попытки привели к движе-
нию Немецких Христиан с Людвигом Мюллером во главе. Мюллер, лидер 
немецких лютеран в Восточной Пруссии, откровенно поддержал Гитлера. 
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Немецкие Христиане пытались лишить Библию еврейского характера, 
отвергая традиции Ветхого Завета. Эта тенденция привела к созданию Ин-
ститута по Исследованию и Ликвидации Еврейского Влияния на жизнь Не-
мецкой Церкви в Айзенахе, который пытался выработать своего рода „пятое 
Евангелие” с Иисусом, как сыном германского наемника в Палестине. (101- 
-104). Значительная доля в формировании немецкой националистической 
идеи принадлежит Хьюстону Стюартu Чемберлену, автору Основ XIX века, 
книги, где он представил свое время как важнейший акт в драматических 
отношениях между расами. Он предостерегает Запад от смешивания бес-
ценного Тевтонского племени с еврейской расой, которое может приве-
сти к уничтожению европейского наследия. Таким образом он предоставил 
аргументы для объединения традиционализма с расовым фактором. (105)

Другой поток консервативной революции в Германии, протекал че-
рез немецкое молодежное движение (Die Bündische Bewegung), близкое 
скаутовским традициям и сосредоточенное на таких ценностях, как само-
совершенствование, сообщество, преданность родине. С одной стороны, 
различные группы, которые помещаются в эту категорию (Wandervogel, 
Deutsche Freischar, движение „Артаман”) отклонялись от промышленного 
развития и городской жизни, ища контакт c природой. С другой – после 1918 
года некоторые из них выразили свое неодобрение либеральной и унижен-
ной веймарской Германии, обращаясь к национализму (Deutschnationale 
Jugendbund, Großdeutsche Bund). (106-107)

Третьим видом немецкого национального возрождения той эпохи счита-
ются национальные революционеры (die Nationalrevolutionäre), идеи которых 
были очень отдаленными от консервативного национализма. Мыслите-
ли вроде Эрнста Юнгера, Фридриха Георга Юнгера, Фридриха Гильшера, 
Эрнста фон Соломона, Хартмута Пляаса, Франца Шаувекера, Гарро Шуль-
це-Бойзена собрались вокруг Отто Штрассера и Эрнста Никиша. НР-ы от-
клоняли капитализм и технократическое общество, но, с другой стороны, 
стали сторонниками эгалитарной гомогенной нации, их идеи часто ото-
ждествляются со своего рода национал-большевизмом. (108)

Нет сомнений, что консервативный тип немецкого национализма 
в ХХ веке был разработан прежде всего в среде молодых консерваторов 
(die Jungkonservativen), гетерогенной группой мыслителей, вроде Арту-
ра Меллера ван деn Брука, Томаса Манна, Генриха Фреера фон Глейхена, 
Эдгара Юлиуса Юнга, Ханса Богнера, Аугуста Виннига, Германа Ульмана, 
Вильгельма Штапеля, Ульриха фон Брокдорф-Ранцауа, Ганса фон Секта, 
Фридриха Гогартена, Георга Кваббе, Пауля Альтхауса, Отмара Шпанна; неко-
торые исследователи добавляют еще Карла Шмитта. Молодые консерваторы 
отличались серьезно от националистических радикалов тремя факторами. 
Во-первых, они не были направлены на социальную революцию, пытаясь 
сохранить традиционные отношения внутри нации. Во-вторых, они вос-
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хищались наследием Священной Римской империи, добавляя к нему идею 
сохранения немецкой национальной идентичности и цивилизационного 
господства немцев в плюралистическом государстве. В-третьих, молодые 
консерваторы открыто прибегают к общим христианским ценностям, 
пытаясь не сосредоточиваться на конфессиональных различиях. (109-114) 

Нельзя ассоциировать лагерь молодых консерваторов только с одной 
политической линией. Артур Мёллер ван ден Брук был апологетом прус-
ской монархии, противопоставляя ее либеральной Веймарской республике, 
и строгим националистам – продвигая идею национального Третьего Рейха, 
тогда как Томас Манн, вопреки этой тенденции, боялся антиевропейских 
и антихристианских авторитарных тенденций среди немецких правых. 
Эти противоречивые тенденции соединились в самой классической группе 
консервативных националистов Германии – Гамбургском Кружке.

Группа была основана Вильгельмом Штапелем (1882-1954), издателем 
ежемесячника „Deutsches Volkstum”. Остальные члены кружка – Альбрехт 
Эрих Гюнтер, его брат – Герхард (Макс Рудольф Герман Герхард) Гюнтер 
и Ганс Гюнтер Богнер. Кружок создал наиболее последовательную форму 
консервативного национализма, помещая в едином целом идеи: нации, 
традиций и зрелой версии антисемитизма, альтернативной той, которая 
появилась в нацистской доктрине. Политическую мысль Штапеля можно 
описать в рамках нескольких категорий. 
1. Церковь. Позиция Гамбургского Кружка была полностью несовмести-

ма с „сепаратистскими” тенденциями Германии Бисмарка и Веймарской 
республики. Церковь (понимаемая как совокупность традиционных 
конфессий) должна стать неотъемлемой частью жизни страны, и государ-
ство должно поддерживать „позитивное христианство”, не ограничивая 
его частной жизни. Штапель, критикуя идею конфликта между церковью 
и государством, возвышает протестантскую гармонию между двумя 
актoрами, которая в состоянии преодолеть религиозную абсолютиза-
цию человеческой морали. С другой стороны, религиозные заповеди не 
должны подчинять прерогативы государства догмам никакой религии, 
так как это может привести государство в тупик пацифизма. (115-121) 

2. Государство в концепции Штапеля было вынужденным компромиссом 
между идеей национального организма во главе с христианским монар-
хом и реальностью несчастной Веймарской республики. Это позволило 
мыслителю обязать политиков реализовать некоторые сверхъестест-
венные принципы, в том числе идею „Окончательного рейха”. Идеал 
политической системы в работах Гамбургского Кружка был близок тра-
диционной монархии, хотя демократия была иным допустимым вариан-
том. Основной вопрос был не в самой системе, но и в необходимости для 
государства, чтобы стать выражением воли нации (Volkswille), которая 
не могла быть воплощена в представительную демократию, связанную 
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с властью партий. Вместо того Штапель выдвигает идею национальной 
демократии, где нация становится реальным сувереном. В отличие от 
парламентской модели, национальная демократия основывается на ор-
ганических, а не на организационных целях, на „естественном”, а не 
на логическом мышлении; другими словами – на национальном,а не 
на индивидуалистком принципе.
Концепция Штапеля принимала во внимание также значение внешнего 
фактора в контексте роли государства, т.е. положение немцев в Евро-
пе. По словам мыслителя, лучшая модель будущего континента это 
общеевропейская Тевтонская Империя с доминирующей ролью немец-
кого этнического элемента, даже на территориях, где этот элемент не 
преобладает. Другие культуры должны быть подчинены немецкому, 
так как они имеют „вторичный” характер. Основное препятствие для 
реализации таких целей было не в присутствии и действиях других 
стран, а в деструктивном поведении внутреннего врага – европейских 
космополитов и пацифистов, которые не позволяют государству объ-
единить весь народ в едином национальном духе. (122-142)

3. Нация, однако, не может существовать без сформирования сознательной 
воли народа (Volkswille), воплощенной в крови, способности (Leistung) 
и большинстве. Нация в концепции Гамбургского Кружка противопо-
ставлена бесформенной человеческой массе (термин, используемый 
в Закате Европы Освальда Шпенглера), она имеет свою личность и (в 
отличие от государства) является составным элементом реального чело-
вечества. Нации развиваются во временном измерении. Они включают 
в себя прошлое и ожидаемое будущее. Нация не может рассматриваться 
в качестве чего-то вторичного по отношению к характеру граждан: 
национальность проявляет себя во многих элементах жизни человека, 
определяет его духовную структуру. Она влияет на отношения между 
политическими бытиями и натуральными сообществами: в то время 
как государство есть лишь формальное построение внешней воли, 
„органические” нации появляются и растут в естественном порядке; 
поэтому и должны рассматриваться как преобладающая ценность в ак-
сиологической системе. Иными словами, государства должны исполнять 
волю народа, однако, Volkswille или даже воля национальности (Wille 
der Volkheit) отнюдь не голос математического большинства. Статисти-
ческий немец не является „настоящим немцем”. (143-153) 

4. Отдельной проблемой в идеологии Гамбургского Кружка был еврейский 
вопрос. Штапель и его коллеги не были расистами, они считали еврейст-
во „зрелой нацией”, которая не может быть полностью поглощена другой 
культурой. Поэтому попытки их ассимиляции были не только обречены 
на провал, но и могли привести к опасным последствиям. Внутренние 
духовные различия между немцами и евреями не позволяют обеим 
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народам составить реальные сообщества. Вот почему антисемитизм 
должен рассматриваться как акт национального самосохранения. Тем 
не менее, еврейская сторона использует другой вид тактики, пытаясь 
реализовать свои интересы на теле немецкого народа и государства. 
Поэтому концепция развитой культурной автономии евреев действует 
в пользу немецкой нации, а путь ассимиляции – к развалу. Немцы испы-
тывают еврейский антигерманизм, но в косвенной форме: еврейское 
влияние состоит в контроле общественного дискурса в прессе, литера-
туре и гуманитарных науках. Основное содержание заключается в укре-
плении космополитизма и ряда ценностей, значительно отличающихся 
от немецких. Они связаны с такими убеждениями как преобладание 
культуры в человеческих отношениях, враждебность по отношению 
к войне как к врагу всеобщей гармонии, светское правосудие и по-
литическое понимание религии, которое приводит к идее всеобщего 
прогресса. Евреи в немецком обществе чувствуют себя, по всей вероят-
ности, искорененными, отчужденными от главного потока, что ведет 
их к идеологии крайнего интеллектуального индивидуализма – это 
„желание порядка”. (154-167)
После 1933 года политическая мысль Штапеля оказалась на распутье. 

Мыслитель пытался найти свое место в реальности Третьего Рейха и даже 
верил в своего рода сосуществование традиционного христианства и го-
сударства Гитлера. Нацистская враждебность по отношению к евреям 
была им первоначально воспринята с надеждой на решение вопроса. Тем 
не менее, политическая линия „Deutsches Volkstum” была на самом деле 
несовместима с национал-социалистической доктриной и ее расистской 
концепцией антисемитизма; Штапель был вынужден уйти в отставку. Для 
вненацистких правых кругов Германии (Volkskonservativen) до второй миро-
вой войны он оставался „национальным консерватором”, а в послевоенный 
период исследователи подходят к его идеям скорее как к консервативному 
национализму. (168) 

Доктрина консервативного национализма оказалась не только западным 
явлением, глядя на его развитие в Японии, имеем полезный материал для 
обобщений. Японское политическое землетрясение началось в 1868 году, 
ему предшествовала миссия Мэтью Перри в 1854 году и триумфальный 
дипломатический успех Таунсенда Харриса в 1858 году. Политика Ии Нао-
суке, председателя правительственного совета (Rōjū) в период 1858-1860, 
была абсолютно предана Эдо, а с другой стороны – стремилась к контактам 
с американцами. Эти взгляды были приняты враждебно в самурайских 
кругах и в школе Мито (Mitogaku), в наиболее влиятельном источнике 
политической идеологии того времени. Консерватизм Митогаку имел фун-
даменталистский оттенок: он не придерживался принципа непрерывности, 
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а принципа исходных ценностей и верований. С течением времени Митогаку 
относилась все более критически к сегунату, предпочитая прямую форму 
правления императора.

Япония, по аналогии с Францией и Германией, переживает длительный 
процесс унификации и централизации со времен Оды Нобунаги и Тоёто-
ми Хидэёси. После провозглашения бакуфу Токугавы Иэясу в начале ХVII 
века, когда начинается период Эдо (1603-1868) и правлениe 15 поколений 
сегуната Токугава, Япония начинает менять свой идеологический образ. 
Традиционная триада, с буддийским ядром духовного воспитания, социаль-
ным конфуцианством и синтоистскими верованиями в духовные существа и 
в силу древних героев была искажена: ранее доминирующий буддийский 
элемент был ослаблен и элита повернулась к сочетанию прагматического 
конфуцианства с радикальным политическим синтоизмом. Хорошим при-
мером этого процесса являются уже Када Азумамаро (1699-1736) и Камо 
Мабуци (1697-1769), идеология которых искала пути к „чистому японству” 
освобожденному от континентального влияния. (169) 

Наиболее последовательная эволюция своеобразного консервативного 
национализма наблюдается в развитии школы Мито, которая была создана 
в эпоху Эдо, и вскоре разработала Великую историю Японии (Дай Нихон-
Си), с крайне монархической интерпретацией японских традиций. В более 
поздний период школа начнает реагировать против иностранного влияния 
и превращается в источник консервативного морализма, напр., в случае 
Фудзиты Юукоку (1774-1826), автора текста Сеймеирон (Об исправлении ус-
ловий), который предлагал идею „доброжелательного правительства” 
(Jinsei). Фудзита восстановливает старый лозунг сонно-ёй (почитай импе-
ратора, изгнай варваров), в котором монархическая тенденция сочетается 
с декларативной ксенофобией. (169). 

Наиболее зрелые формы этих тенденций в школе Мито были достигнуты 
в 19 веке, когда Айзава Сейсай (Айзава Ясуси) (1782-1863) опубликовал 
Синрон (Новые тезисы). В книге подчеркивается единство синтоизма и кон-
фуцианства и появляется тенденция к старому термину кокка (нация-семья) 
употребляемому Китабатаке Цикофузой (1295-1354). В нации понимаемой 
как кокка император это отец всех японцев, которые не должны быть отде-
лены от нации другими политическими органами. Таким образом поздние 
учения школы Mito отражают удивительный дуализм с благоговением кон-
фуцианства, с одной стороны, и отсутствием доверия к сегунату с другой. 
Новая идеология основана на понятии кокутай (национальная структура, 
сущность), которая предполагает религиозное оправдание суверенитета им-
ператора как единственного воплощения всего народа. Чтобы сохранить 
свою идентичность японцы должны не допустить, чтобы идея кокутай 
была девальвирована иностранными варварами и повернуть свои гла-
за на престол. Подобные идеи были представлены в идеологии других школ 
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и мыслителей, таких как Ёсида Соин, который сочетает конфуцианскую 
концепцию обязанностей со строго консервативно-националистическим 
отказом от современной цивилизации и варварства. (170-172)

Политические действия в Японии в 1860-е годы отражают осознава-
ние сегуната о том, что угроза из-за рубежа была реальной и что Япония 
была неспособна к столкновению с проблемами новой эпохи. Однако шаги, 
предпринятые последним из Токугавов, Ёсинобу, оказались опоздавши-
ми и недостаточными. Идеология того времени колебалась вокруг различ-
ных ценностей, вроде радикально консервативной идеи фукко (возврат 
к прошлому) или старого императива – сонно-ёй. Наиболее убедительным, 
однако, было понятие осей – господство монарха. Напряженность того 
времени привела к завершению централизационных тенденций, короткая 
война Босин положила конец сегунату Токугавов и системе бакуфу – стол-
пам общественного порядка на протяжении веков. (173-174)

Реставрация Мэйдзи 1868 года была главным образом инициативой 
самурайской среды, особенно княжеств (ганов) Сацума и Тёсю. Революци-
онеры были противниками сегуната и монархистами. Их первоначалльные 
императивы скланялись к консерватизму и сохранению характера народа, 
в соответствии с лозунгом сонно-ёй, но все-таки большинство активистов 
революционного лагеря, направленного на срочную реставрацию монархии, 
стремилось к более прагматичным целям. Кроме того, революция унич-
тожила старый режим, заставляя новую власть заполнить пустое место 
в политическом пространстве и построить режим, характеризующийся 
централизованным господством престола и технической эффективностью. 
Эти цели привели к различным попыткам модернизации политической 
системы путем создания новых парламентских органов. Консультации вну-
три страны и дипломатическая миссия Ивакуры Томоми привели к разработ-
ке проекта основанного на прусском подлиннике. Вдохновение со стороны 
консерватизма и национализма немецких „государственников” оттянуло 
японских конституционалистов от либеральной демократии. (175-177) 

Конституция Мейдзи, которая вступила в силу в 1890 году, образова-
ла систему двух палат парламента – верхней, Дворянской Палаты – Кизокуин 
и Палаты Депутатов. Результатом стало возникновение первых политиче-
ских партий. Тем не менее, появились и другие факторы турбулентности, 
особенно в провинции. Система 279 княжеств (ганов) была заменена 72 
префектурами. Губернаторы назначались императором в духе мерито-
кpатии, источник власти был изгнан из регионов. Старый уклад бакуфу 
превратился в простую социальную систему трех сословий: новой аристо-
кратии, воинов (сизоку), и гейман – „гражданских людей”. На самом деле все 
сословия были одинаково подчинены престолу, что в реальности означало 
подчинение центральной администрации. Революционная элита изначаль-
но относилась к новому порядку с ревностью, но вскоре отношение к нему 
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стало меняться, что замечается в письмах Кидо Такаёси, лидера самураев 
Тёсю. (178-183)

На первый взгляд все цели революции были выполнены, но новые 
правила жестоко повлияли на жизнь ее главных активистов, особенно 
сословия самураев (буси, bushi), внутренняя иерархия которого была отме-
нена. Армия была теперь основана на всеобщей воинской повинности и по-
чти каждый гражданин мог стать равным потомкам древнего рода самураев. 
У рыцарей был выбор: либо стать офицерами регулярной армии, надевая 
униформы в европейском стиле или спуститься в подполье. Кроме того, 
образ социальной и культурной жизни начал существенно меняться во 
всех сферах, в том числе в общественной и политической мысли. Новые 
идеи распространялись благодаря переводам западных учебников вроде 
Самодеятельности Сэмюэля Смайлсa. 

Внутри японской элиты сильный лагерь модернизаторов начал свою 
образовательную деятельность, проведенную великими личностями. 
Мори Аринори, министр образования, создал систему государственных 
средних школ и университетов, где современные предметы, допускающие 
свободную дискуссию, занимали значительное место. Не менее значи-
тельный шаг сделал Фукудзава Юкити, который в своей Теории цивилиза-
ции (Bunmeiron nо Gairyaku) описывал национальность как динамическое 
явление, подвергающееся существенным преобразованиями на протя-
жении десятилетий. Поэтому Япония должна отвернуться от азиатской 
традиции и учиться у Запада. (184-185)

Все эти факторы заставили слой cизоку (ранее буси) реагировать в се-
рии восстаний, в которых самураи требовали восстановить прежний обще-
ственный уклад, особенно в сфере военной службы и местного самоуправ-
ления. Наиболее значительными восстаниями были: восстание Сага с Это 
Симпеи во главе, подъем радикально изоляционистской, анти-технологиче-
ской и анти-западной школы Синпунрен, восстание Хаги в княжестве Тёсю, 
где повстанцы выступили против маргинализации аристократии даймё 
и отмены княжеств, или восстание в Акизуки, где мятежники во главе 
с князем Симадзу Хисамицу утверждали, что вестернизация страны долж-
на быть остановлена.

Однако, самым значительным и символическим действием против 
нового режима оказалось восстание в Сацуме: ее лидер, Сайго Такамори 
(1828-1877) был одним из самых важных участников процесса реставра-
ции Мейдзи, героем войны Босин. В первые месяцы после реставрации Сай-
го принимал участие в формировании временного правительства. Тем не 
менее, через некоторое время отношения между Сайго и администрацией 
стали проблематичными, поскольку сацумский герой не принял примири-
тельную позицию по отношению к Корее и сделал многое, чтобы избежать 
маргинализации своего государства. В 1877 году он согласился возглавить 
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самое известное восстание в Японии становясь „Последним самураем”, 
символом культуры, которая ушла с ветром. Его идеология заключалась 
в таких целях, как восстановление самурайского духа с его традиционной 
иерархией, реконструкция местной автономии, приостановление культур-
ной трансформации (вестернизации), преданность национальной гордо-
сти и непримиримость к врагу. 

Война привела Сайго к сироямской битве и окончательному пораже-
нию. После его смерти власть толковала тот момент как символическое 
окончание гражданской войны, но, в отличие от других случаев, пыталась 
оправдать повстанцев и даже использовала их для создания альтернативной 
версии национальной мифологии. Спустя столетие, наследие Сайго было 
переосмыслено в сочинениях Это Дзюна с консервативной точки зрения, 
но кажется, что его националистический элемент нельзя пренебрегать, 
так как он был на самом деле основным императивом политических дей-
ствий Сайго, особенно во время спора о корейских делах. (186-189)

В последующие годы японская идеология правого лагеря принимала все 
более „государственнические” и агрессивные формы, особенно в первом 
этапе (1926-1945) периода Сёва. Консервативный национализм был заме-
нен империализмом и милитаризмом. Основными представителями этого 
направления были Кита Икки, национал-социалистический идеолог, Ока-
ва Сумэй – проповедник японского паназиатизма и борьбы с капитализмом, 
а также Араки Садао, милитарист и сторонник идеи абсолютного единст-
ва между государством и религией. (190-193)

После второй мировой войны национальная идеология в Японии ста-
ла неприемлемой. Политическая мысль, как правило, пыталась скорее 
преодолеть прошлое и осуждать агрессивные формы национализма, напр., 
в работах Маруяма Масао, который стремился к поиску гуманитарной 
и ценностной формы этой доктрины. Маруяма отметил, что милитаризм 
и империализм в межвоенные годы не имел ничего общего с реальной 
волей и интересами японцев, которые были вынуждены подчиниться 
унизительной диктатуре. Мыслитель анализирует три вида национализ-
ма в Японии: расовый (минзокусюги), этно-политический (коккасюги) 
и культурный (куминсюги), который считается Муруямой самым ценным 
и полезным для страны. (194-195)

Существовали также довольно эксцентричные формы японской после-
военной националистской мысли, которые можно найти в художественной 
литературе, в том числе возвышение „прогрессивного” национализма (мин-
зокусюги) на основе сталинизма и осуждение его „реакционных” типов 
(насёнаризуму) в работах Тояма Сигеки. (196) 

Консервативный национализм вернулся на идеологическую сцену 
в Японии благодаря Это Дзюну (1925-1999), который критиковал отказ от 
национального наследия в целом в послевоенном дискурсе и подчеркнул 
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значение японских традиционных ценностей: преданности традициям, 
умению жертвовать жизнью, сакрализации общественной жизни. Это 
призывает к своего рода консервативному оживлению нации, которая 
должна найти свой собственный путь и смысл существования благодаря 
поиску корней. (197-198)

Несколько форм консервативного национализма появились также 
в программах некоторых мелких партий, таких как Настоящая Япония, 
Лига парламентариев по защите традиции имперского дома, Группа для 
изучения правды о деле блага женщин и Нанкинском инциденте, Парла-
ментарная группа для осуществления духовной власти Синто, Комитет по 
содействию пересмотра Основного закона образования, Лига парламента-
риев для проведения научных исследований по конституции, Лига парла-
ментариев общего культа в храме Ясукуни, Форум традиции и творчества, 
Лига парламентариев для рассмотрения будущего Японии и образования 
по истории, Сообщество парламентариев для Японской лиги/конферен-
ции, Лига парламентариев по продвижению ценностей на основе внешней 
политики и т. д. Их характер, как правило, недолговечен. Они занимались 
разными темами: борьбой с плохим имиджом Японии в международной 
среде, национальным почитанием синто, потребностью ограничения прав 
женщин или постулатом укрепления патриотического содержания в обра-
зовательных программах. (199-200) 

Синтетический взгляд на развитие консервативного национализма во 
Франции, Германии и Японии ведет к нескольким вступительным выводам.

Во-первых, долгосрочный процесс формирования консервативного на-
ционализма всегда укреплялся его тесной связью с влиянием либеральной 
и демократической „западной цивилизации”, толкуемой с точки зрения 
великобританской или французской общественной традиции, рассматри-
вающейся как проблематичный вызов. В связи с тем возникает подозре-
ние, что эволюция от чистого консерватизма к национализму может быть 
(частично) основана существованием постоянного противника.

Во-вторых, консервативный национализм никогда не появлялся на пра-
вом фланге политической сцены одиноким, он конкурировал со многи-
ми другими формами традиционализма и ксенофобии. Как правило, он 
обычно занимал позицию аутсайдера, участвующего в истории политиче-
ской мысли, но играющего скорее второстепенную роль. Сайго, Моррасy, 
Штапелю не удалось формировать реальную политику их стран. Консерва-
тивные националисты были скорее жертвами своего времени, не будучи 
в состоянии примириться с духом эпохи, в которой им пришлось жить. 

В-третьих, кажется, что несмотря на их несчастную судьбу, консерватив-
ные националисты все-таки частично оправданы историей. После десятиле-
тий идеологического одиночества своего рода уважение к этим мыслителям 
и понимание их идей возвращается на идейной сцене, по крайней мере – 
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в академическом дискурсе. Это, конечно, не означает, что угроза превраще-
ния этой доктрины в экстремистскую идеологию, держащую мир политиков 
и исследователей в режиме ожидания, перестала существовать. 

Умершая Россия и обвинители ее наследника

Самое большое разнообразие форм консервативного национализма воз-
никло в России, стране, которой следует уделить особое внимание прежде 
всего из-за ее раннего опыта культурной и социальной революции. Хотя 
грандиозные политические изменения произошли только лишь в 1917 году, 
Россия претерпела ранее иное существенное преобразование. Реформы 
Петра Великого положили конец патриархальному образу жизни и соци-
альным ценностям элиты; изменилось также понимание государства: по-
литическая рука православной церкви превратилась в светскую структуру, 
можно даже сказать, что и сама церковь была подчинена империи. Россия 
уже не была островом, отрезанным от западной цивилизации, она ста-
ла прилежным учеником и сыграла важную роль на европейской сцене. 

Изменения не всегда встречались хлебом и солью: реакция против 
культурного пробоя началась относительно рано и выразилась в основном 
в литературе, напр., в трудах Дениса Фонвизина и в политической мыс-
ли дворянских консерваторов во главе с князем М.М. Щербатовым. В очерке 
О повреждении нравов в России он критикует петровские реформы, отмечая, 
что открытие страны на Запад привело к сластолюбию. Табель о рангах, 
введенная императором, способствовала интригам, карьеризму в сочета-
нии с провокационным материализмом. Такая точка зрения была строго 
консервативной: Щербатов, отвергая возможность возникновения новых 
элит, отстаивал позицию старой аристократии и ее образ жизни. Тем не 
менее в работе Щербатова звучит также идея национального изоляцио-
низма. (1-6)

Гораздо более легитимистский тип консерватизма представляет Нико-
лай Карамзин, автор Истории государства российского. Карамзин утвер-
ждает, что царь не может отказываться от своего призвания; абсолютная 
монархия должна рассматриваться как священное наследие русского народа. 
Мыслитель, подобно его коллегам в Германии, прошел от позиции позитив-
ного интереса к революционным идеалам, к полному отказу от ее духа тер-
рора и разрушения. Через некоторое время он прибегает к национальным 
традициям, полагая, что русское государство должно искать внутренние 
силы не в иностранных системах, а в своем собственном историческом 
опыте. Таким образом, он по-прежнему остается „национальным консер-
ватором”. (7-10) 
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Русский романтизм, аналогично тому в Германии, обратился к ценностям 
„национальной души”. Лучшим примером может служить кружок любомудров 
в начале 1820-х годов. Его идеологи, в основном князь Владимир Одоевский 
и Дмитрий Веневитинов, предлагали русским обратиться к метафизическому 
инстинкту и найти национальную идентичность и духовную автономию. (11-12)

В следующем десятилетии на националистической сцене преобла-
дала „теория официальной народности”, предлагаемая графом Сергеем 
Уваровым, министром просвещения. Его учение провозгласило триаду – 
православия, самодержавия и народности – в качестве основных прин-
ципов сохранения национальной жизнеспособности. По словам Уварова, 
национальность должна сохранять свою физиономию, но она не может 
избегать модернизации. (13-15)

Подобный подход можно проследить в идеях Михаила П. Погодина, 
издателя „Москвитянина”. Погодин прославлял старую русскую государ-
ственность как пример гармонии всех сфер общественной жизни. Он под-
черкнул внутреннюю дисциплину народа и необходимость модерниза-
ции страны для того, чтобы она могла приобрести достаточную силу. 
Однако, глядя на эту цель с системной точки зрения, он утверждал, что 
только самодержавие, с одной стороны, и послушание с другой, может 
привести к окончательному успеху. В консервативной и радикально са-
модержавной идеологии Погодина появляются также элементы раннего 
панславизма и полемики с польскими публицистами, которых он обвинил 
в русофобии и в отсутствии объективизма. Другими словами, национа-
лизм Погодина вырос на почве обиды, чувства несправедливого суда над 
своей страной. Подобные идеи были предложены сотрудником Погодина, 
Степаном Шевыревым, националистом, который отрекся от искушения 
„гнилым” Западом, интеллектуалы которого сами замечали его «гнилый», 
декадентский характер. (16-25)

Такой национализм имел консервативный лик только до определенной 
степени. Лагерь дворянских традиционалистов, „государственники” и леги-
тимисты все время не могли встретить друг друга в одной цельной теории. 
Эта задача была отлично выполнена славянофилами, наследие которых 
широко описывается русскими, польскими и другими историками идей. 
Некоторые элементы их мышления, тем не менее, стоит подчеркнуть, 
из-за их огромного значения в процессе формирования консервативного 
национализма в России.

Первоначальная группа классических славянофилов состояла из четы-
рех очень разных личностей: Ивана Киреевского, Константина Аксакова, 
Алексея Хомякова и Юрия Самарина. Славянофильство можно опреде-
лить как своего рода консервативную революцию (Анджей Валицкий 
рассматривает это направление как „консервативную утопию”). Однако, 
на самом деле не было никакого материального импульса, политических 
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действий, способных оправдать славянофильский прорыв. Россия была по-
бедоносной традиционной империей, даже восстание декабристов 1825 
года было далеко позади. Тем, что вызвало националистическую реакцию 
была внутренняя критика в адрес России. Наиболее известным примером 
является первое из Философических писем Петра Я. Чаадаева, где мысли-
тель относится к западной цивилизации как к универсальному шаблону 
и к русской традиции как к варварству или „внеисторическому” явлению. 
Похожие взгляды были представлены такими либералами сороковых годов 
как Тимофей Грановский и Константин Кавелин и некоторыми литератур-
ными критиками во главе с Виссарионом Белинским. (26-27)

Славянофилы не только защищали уникальность России, но прежде 
всего подвергли критике Запад в нескольких измерениях. Прежде всего, 
они отвергли верховенство демократического большинства, предпочитая 
принцип единогласия, т.е. внутреннего единства мысли и чувства (Аксаков). 
Они критиковали как католическую диктатуру иерархии, так и проте-
стантский индивидуалистический плюрализм, прославляя православную 
соборность. Таким образом, они стали ближе к немецкому романтизму. 
Что наиболее важно, они полностью отвергли рационализм, считавшийся 
языческой подделкой веры и истинной духовности.

Славянофилы в своих учениях о современной России делали акцент 
на внутреннюю двойственность внутри русского общества, его раскол 
на прозападную элиту и преданный древней русской традиции народ. Нации 
в славянофильской доктрине стали близки пониманию Гердера и Гумболь-
дта, как органическое, а не интеллектуальное целое, по аналогии с понятием 
Volk в ранних формах немецкого национализма. По словам Самарина, Россия 
стала парадоксальным явлением, в котором духовный „торизм” защищался 
не дворянством, а крестьянами (по аналогии с мнениями Яна и Арндта ка-
сательно немецкой аристократии во время наполеоновских войн). Таким 
образом, прославление народа началось среди образованной элиты России.

Хотя славянофилы, казалось, действовали по аналогии с Митогаку, 
пытаясь восстановить предыдущие значения и остановить процесс модер-
низации, в конечном счете они оказались анти-централистами (особенно 
Константин Аксаков) и считали, что русский народ был предан государству, 
которое, к сожалению, изменило народу. Поэтому славянофильство можно 
с уверенностью сравнить с идеологией Сайго, с его поклонением прошлому, 
критикой таких явлений, как модернизация, западное влияние, десакрали-
зация или искусственно навязанный централизм. Таким образом, можно 
его считать видом консервативного национализма, несмотря на довольно 
смутное представление о нации. (28-37)

Славянофильская традиция была продолжена в различных направлени-
ях. Одним из них было почвенничество, идея возвращения к национальному 
коренному духу, в лице таких мыслителей, как Аполлон Григорьев, Николай 

Diec.indb   416 2018-08-15   16:59:51



417Умершая Россия и обвинители ее наследника

Страхов и братья Достоевские. Они выступали против маргинализации на-
ционального фактора, но, с другой стороны, были менее консервативны, 
чем славянофилы, утверждая, что народ может изменить свой имидж, но 
все-таки останется существенным бытием, историческим целом, а не только 
стадией в развитии человечества. Их позицию можно охарактеризовать 
как однозначно антизападную, антисоциалистическую и анти-либераль-
ную, без агрессивных намерений. (38-41) 

Некоторые элементы славянофильской доктрины можно найти в по-
литической мысли и поэзии Федора Тютчева (1803-1873). Однако, его 
основные цели отличались от славянофильских, колеблясь между несколь-
кими вопросами. Прежде всего, поэт был последовательным критиком 
революции (понимаемой как аксиологический подход, а не политическую 
модель), символом разрушения и полюсом противоположным Творению. 
Революция была только вершиной более широкой тенденции секуляриза-
ции, которую он рассматривал как путь к уничтожению: ни одно государство 
не может стать нейтральным в ценностном измерении.

Россия была истолкована Тютчевым как анти-революционная сила, 
христианская империя. В противном случае, революция является подделкой 
христианских ценностей: она провозглашает гордость вместо смирения, 
благотворительные организации, а не милость, административный кол-
лективизм заменяет братство в Боге. Россия в трактатах Тютчева является 
одновременно православным царством и славянской державой. Подавление 
Польши было необходимостью, своего рода жертвоприношением Агамем-
нона, так как поляки не понимают исторического призвания России. Тем не 
менее, концепцию Тютчева нельзя истолковать как пример панславистской 
доктрины, которую он лично описывал как „немецкую идеологию”. Его 
полемика с поляками была последствием обвинений со стороны русофоб-
ской интеллигенции, которая была не в состоянии понять историческую 
и религиозную роль Российской империи. 

Основная идея учения Тютчева заключается в его борьбе против секу-
ляризации. Христианское общество не может жить в светском государстве, 
ценностно нейтральное политическое существо является иллюзией, потому 
что ему не хватает движущей силы, лежащей в основе любой цивилизации. 
Революция пытается уничтожить религиозные основания государства, но 
революционной деятельности нужны сотрудники, легион офицеров, назван-
ный Тютчевым Публикой. Она делает вид элиты, лучших сынов Родины, но 
на самом деле это отчужденные призраки революции, отделяющие сами себя 
от большинства и пытающиеся уничтожить положительные убеждения 
народа. Публика не имеет национальных особенностей, ее физиономия 
во всех странах одинакова. Кроме того, она регулярно выступает против 
национального начала.
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Революционное отрицание, которое явно присутствует в западном мире, 
это на самом деле вариант индивидуалистического принципа, который под-
вергся критике также со стороны славянофилов. Разрушительный эгоизм 
привел католический Запад к папскому волюнтаризму и, спустя несколько 
столетий, к форме индивидуализма, воплощением которой является рево-
люционная идея „неотъемлемыx прав человека”. В этом контексте доктри-
на Тютчева, кажется, более консервативной, чем националистической: суть 
призвания русского народа и всего славянства заключается, как представ-
ляется, только в строительстве окончательной, восточной и божественной 
империи, исполнительницы принципа translatio imperii, последовательницы 
империй: от Вавилонии через Персию, Грецию и Рим. (48-85)

Другой подход к имперской миссии можно найти в трудах таких национа-
листических прагматиков как Михаил Катков (1818-1887), редактор газеты 
„Московские ведомости” и литературного журнала „Русский Вестник”. Для 
Каткова Россия была скорее европейской империей, поэтому другие поли-
тические силы, в том числе польское движение за независимость рассма-
тривались как реальные конкуренты. Польские амбиции были отклонены 
из-за убеждения, что любая форма независимости Польши неизбежно обе-
рнется против интересов России путем содействия католицизма на окраинах 
и их окончательного отделения от России. (86-87)

Не менее агрессивной, но гораздо более миссионерской формой национа-
лизма был панславизм, другой вариант славянофильской традиции. Основы 
пан-славянской концепции были предоставлены хорватским мыслителем 
Юрием Крижаничем (1618-1683), а в 19 веке они были научно обработаны 
Франтишком Палацким (1798-1976), идеологом Австро-славизма. Русская 
версия доктрины строго концентрировалась на роли Российской Импре-
ии. Это уже видно в трудах Погодина, но позже предмет объединения всех 
славян был рассмотрен Юрием Самариным. Как потомок классической 
славянофильской традиции Самарин был скорее популистским, а не ари-
стократическим панславистом и открыто выразил убеждение, что Россия 
всегда должна содействовать местному крестьянству за счет немецких 
баронов или польской шляхты. (42-47)

Теоретические основы русской версии панславизма были начертаны 
Николаем Я. Данилевским (1822-1885), биологом и экономистом, который 
в своем знаменитом трактате Россия и Европа выступил против линейной 
концепции истории человечества и утверждал, что оно на самом деле 
делится на отдельные культурно-исторические типы, монадические ци-
вилизационные образования. По словам Данилевского, славяне должны 
построить свой собственный тип и стремиться к освобождению всех славян 
для того, чтобы все славянство могло свободно развивать свою культур-
ную и политическую жизнь. Программа Данилевского допускала военное 
вмешательство на Балканах и в Центральной Европе и концентрировалась 
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на образовании федерации славянских государств с Царь-градом в качестве 
столицы Всеславянского Союза.

В то время как идеи Данилевского (которые оказались агрессивны-
ми только по отношению к европейским державам и к Турции, рассматри-
вавшиеся как тюрьмы славянских народов) дали почти всем славянским 
народам право на собственное государство, труды иного основателя рус-
ского панславизма, Ивана Аксакова (1823-1886) выразили негодования 
по отношению к полякам и евреям. По мнению Данилевского, польское 
влияние было автоматически связано с миссионерским пан-католициз-
мом, а еврейское с мессианским сионизмом. Аксаков и другие панслави-
сты того времени, в том числе и фольклорист Александр Гильфердинг 
(1831-1872) не отказывались от возможности уничтожения католицизма 
в Польше и защиты малых народностей против польской (католической) 
культурной доминации. Этот этнический вид национализма был довольно 
прогрессивным в своей социальной ориентации – поэтому его невозможно 
рассматривать как пример консервативной версии этой доктрины. (88-96)

Консервативная тенденция, однако, не сказала еще последнего слова. 
Импульс, как ни странно, пришел с левой стороны. Пришествие либералов, 
в том числе Тимофея Грановского, Константина Кавелина и Бориса Чиче-
рина (основателей монархистской, консервативно-либеральной „государ-
ственной школы”) стало лишь началом проблемы. Следующим шагом было 
постепенное развитие левой интеллигенции, особенно народнической с ее 
сельским, консервативным (Николай Михайловский, Афанасий Щапов) 
и революционным (Петр Лавров, Николай Чернышевский, Василий Берви-
Флеровский, Петр Ткачев) звеном. Постепенно и марксизм стал проникать 
в души молодых активистов, а либерализм, потеряв веру в самодержавную 
власть, повернулся на лево и принял форму конституционно-демократи-
ческой партии (Партии народной свободы) основанной в октябре 1905 
года. (97-98)

Консервативная реакция приняла разные формы. В литературных 
произведениях Федора Достоевского левые описываются как бесы, кото-
рые собирались уничтожить русское общество; корень зла, тем не менее, 
был в либеральном оспаривании традиционной России, которое привело 
элиты к разрушительным действиям и измене православному отечеству. 
Достоевский боялся также католического роста интеллектуализма по 
отношению к общественным делам, который он рассматривал по анало-
гии с пониманием ультрамонтанизма Бисмарком. По словам писателя, 
такой универсализм мешает русскому народу быть уверенным в своих 
возможностях, тогда как он являлся „богоносцем”. Истинное христианство 
есть единство иррациональной веры, государства, понимаемого как общи-
на общин, и народа как носителя божества. Другими словами, только народ 
может стать хранилищем вечной истины. Создание великой восточной 
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империи с центром на берегу Босфора является истинно русским проектом, 
и только русские способны служить другим славянам и остальному чело-
вечеству. Таким образом, мы наблюдаем почти все черты консервативной 
националистической доктрины в произведениях Достоевского, которые 
носят много элементов, похожих на идеи немецкого национализма клас-
сического периода. (99-104)

Идея континентального союза со столицей в Константинополе присут-
ствует также в политической мысли Константина Н. Леонтьева, интеллек-
туальная схема которой была близка программе панславистов. Леонтьев 
был консерватором, который считал, что все культуры начинаются с перво-
начальной простоты, а затем проходят качественное развитие и достигают 
цветущей сложности. После этого, по аналогии с биологическими организ-
мами, они возвращаются к простоте и, наконец, умирают. Таким образом, 
социальные различия следует интерпретировать как признак здоровья 
в то время как эгалитарную однородность как характеристику перио-
да упадка. По словам Леонтьева, европейская цивилизация была уже 
на пути к разложению, тогда как византийская еще не достигла своей 
вершины в России, которую мыслитель считал чистым воплощением 
Византийской империи. Поэтому великий союз, который он предлагал, 
был политическим и культурным проектом, а не племенным. Славянство 
не существует хотя, конечно, существуют славянские национальности, 
которые достаточно отличаются друг от друга, чтобы принадлежать 
к различным культурно-исторических стилям. В то время как русские 
являются воплощением византизма, чехи – это „немцы, переведенные 
на славянский язык”. Взгляды Леонтьева были пессимистичными отно-
сительно будущего России его времен как последовательницы европей-
ских тенденций: „средний европеец” с его видом жизни и отсутствием 
своеобразности стал синонимом растворения и окончательного упадка. 
Таким образом, Леонтьев будучи антизападным мыслителем замечает 
зло не в исторических европейских принципах; оно вытекает из возра-
ста западной цивилизации, которая превращается в технократическую 
массу, неспособную к культурному возрождению. (105-108) 

Совсем иной вид пессимизма обнаруживается в сочинениях Констан-
тина Петровича Победоносцева (1827-1907), оберпрокурора Святейшего 
Синода, политическая мысль которого обычно ассоциировалась с чистой 
реакцией. Победоносцев был консерватором без яркой склонности к на-
ционализму. Тем не менее, он утверждал, что русский народ, для сохра-
нения стабильности общественной жизни, должен сохранить свой образ 
жизни и быть послушным традиционным институтам, в особенности пра-
вославной церкви и монархии. После Макса Нордау он утверждал, что 
парламентаристы отнюдь не представители народа, они представляют 
только интересы партий. Понятие общественного мнения принадлежит 
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к политической фантастике из-за практической невозможности выявить 
волю большинства граждан. Единственная надежда заключается в инер-
тности народа, который стабилизирует политическую систему и общест-
венную жизнь. Он гораздо больше боялся конституционализма и предста-
вительных органов, чем революционной смуты, которую он рассматривал 
как временное явление. (109-115, 117) 

1905 год стал доказательством ошибочности его мышления. Россия 
оказалась неспособной к конфронтации с современным японским мили-
таризмом. (116) 

Атмосфера военной катастрофы вызвала революцию, и, благодаря ок-
тябрьскому манифесту (17.10.1905 г.) привела к значительным изменениям, 
в том числе к созданию системы двух парламентских палат: Государствен-
ного Совета и Государственной Думы. Идеологическое наступление консти-
туционных демократов и левого лагеря, в основном эсеров и трудовиков, 
вызвало реакцию на правом фланге. 

Ведущая роль в новой волне национализма принадлежит Союзу Русско-
го Народа, который был инициирован и создан Михаилом Осиповичем 
Меньшиковым (1859-1918). Его идеология отходит от универсализма ХIХ 
столетия и концентрируется на проблемах русского народа. По словам 
Меньшикова, единственным способом сохранения русского характера, 
является изоляция его от других элементов, особенно евреев. Аналогично 
Штапелю, русский мыслитель боялся в основном ассимилированных евреев, 
которые заражают русскую душу чужим духом. Тем не менее, национализм 
Меньшикова имеет не только антисемитский, но также поразительно кон-
сервативный характер, призывавший к возвращению сословного общества. 
Реакция этого типа не относилась к святому принципу последовательности, 
Меньшиков предпочитал идею возвращения к старым формам русского 
корпоративизма, где все слои были объединеными внутри, чтобы испол-
нять свое призвание. (118-119)

Подобного рода изоляционистский национализм присутствует в работах 
Павла Ивановича Ковалевского (1849-1940), который идентифицировал 
нацию с „простым народом”, потому что образованная элита, как он полагал, 
состоит в основном из иностранных элементов: евреев, поляков, немцев 
и т.д. Если русская душа является универсальной, евреи это „враги Рос-
сии и всего человечества”. Поэтому истинные универсалисты должны стать 
русскими националистами и изолировать себя от евреев и поляков, кото-
рые действовали против интересов России и всего славянства. (120-124)

Наиболее радикальные группы правой стороны идеологической сцены 
начала ХХ столетия определялись общим названием Черной Сотни. Одной 
из самых активных групп была: Русский Монархический Союз во главе 
с Владимиром Андреевичем Грингмутом. Программа этой партии вклю-
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чала список главных врагов с конституционалистами на первом месте. 
(125-128)

Иным вариантом черносотенства был Союз Русского Народа, установлен-
ный Александром Ивановичем Дубровиным и Аполлоном Аполлоновичем 
Майковым. Партия раскололась, когда Владимир Митрофанович Пуриш-
кевич создал Русский Народный Союз Имени Святого Михаила Архангела. 
Программа СРН провозглашала „народный разум” (вместо религиозной 
или правовой легитимности) в качестве источника русской монархии и от-
вергла любую возможность существования каких-либо политических прав 
для нерусских этнических групп, языки которых должны быть запрещены 
в сфере официальной коммуникации. (125-130) 

Интересным примером дореволюционного националиста в России стал 
Лев Тихомиров, бывший член Народной Воли, который в конце концов 
превращается в монархиста, исповедника теории официальной народ-
ности. По словам Тихомирова, единство церкви и государства является 
структурно очевидным: государства всегда как-то ошибаются, формируя 
свое отношение к религии, но самой страшной ошибкой является раз-
рушение отношения полностью. Концепция Тихомирова предполагает 
формирование „национально-государственного тела” состоящего из 4-х 
элементов: народа, верховной власти, выражающей принцип объединения 
государства и правительства. Тем не менее, идеолог не остается чистым 
консерватором, он еще связывает идею гражданства со способностью вы-
полнять свои обязанности по отношению к государству, которой обладают 
лишь этнические русские. Другие народы в империи должны были получить 
только индивидуальные, не политические права. Таким образом Тихомиров 
объединил все элементы зрелого консервативного национализма. (131-139)

После большевистской революции новые формы русского национа-
лизма могли появиться только за пределами СССР. Своеобразной средой 
националистов была группа евразийцев, которая имела немного общего 
с интеллигенцией русского религиозного возрождения того времени, 
представляемая такими личностями, как Николай Бердяев, Сергей Булгаков 
и Семен Франк, которые были высланы из России после 1917 года и соста-
вили ядро антимарксистской философии. Самые известные деятели евра-
зийского движения это князь Николай Трубецкой, Петр Савицкий, Петр 
Сувчинский, Николай Алексеев, Лев Карсавин, Георгий Федотов (который 
покинул евразийство после некоторого времени). Они поддержали идею 
цивилизационного плюрализма и критику западного универсализма (Тру-
бецкой). Россия была описана в их текстах как Евразия – отдельное целое, 
„Континент” между Европой и Азией, один из ведущих геополитических 
и культурных полюсов мира. Евразия понималась как социальное целое, 
а ее жители как „политическая нация” состоящая из различных этнических 
элементов. В историческом плане Россия должна рассматриваться ско-
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рее как наследственица монгольской империи чем европейская держава. 
Евразийцы стремились к идеократическому государству; для некоторых 
идейное содержание этой идеократии имело второстепенное значение, 
другие отождествляли ее с православным характером страны.

Евразийство имеет очевидные черты националистического мышления, 
однако, в своеобразном значении. По словам Трубецкого, существует необхо-
димость преодоления ложных видов национализма: прагматичного эгоизма, 
который пытается достичь политических целей за счет культурных ценно-
стей, субъективного шовинизма и культурного консерватизма, который не 
в состоянии удовлетворить потребности современного общества. Поэтому 
евразийство не может рассматриваться в рамках прадигмы консервативного 
национализма – оно способствует своего рода прогрессивности. С другой 
стороны, евразийцы принимают традиционные религии как основу духов-
ной жизни, несмотря на этническое и религиозное многообразие России. 
Сувереном идеократического государства является „евразийская нация” 
с ее ведущей доктриной – евразийством. (140-151) 

Евразийская традиция в политической и общественной мысли была про-
должена Львом Гумилевым (1912-1992), историком и этнологом советского 
времени, сыном известных поэтов – Анны Ахматовой и Николая Гумилева. 
Он интерпретировал нации, как этносы, которые возникают благодаря 
природным явлениям в космосе и развиваются в соответствии с количест-
вом приобретенной энергии пассионарности. Процесс этногенеза приводит 
их к вершине жизненных сил – акматической фазе, а затем к ослаблению 
и упадку, когда заряд батареи пассионарной энергии исчерпывается. Гуми-
лев утверждал, что этносы могут входить в состав суперэтносов в рамках 
правила комплементарности. Некоторые этнические явления, однако, 
обладают отрицательной энергией и в сочетании с другими этносами обра-
зуют опасные химеры. Основным негативным энергоносителем является 
еврейский этнос, который активно действовал в структуре хазарского 
каганата, государства, эксплуатирующего своих соседей и разореного рус-
ским князем Святославом Игоревичем. Таким образом, Гумилев представил 
псевдонаучные обоснования антисемитизма и своего рода детерминизма 
в международных отношениях. (152-153)

Межвоенные годы способствовали радикальным формам национализ-
ма, в том числе возникновению малоизвестного русского фашизма. Его 
идеи были разработаны двумя центрами: одним в Патнэм (Коннектикут), 
где Анастасий Вонсяцкий создал Всероссийскую фашистскую организа-
цию и в китайском Харбине, где истоки фашизма были более сложны-
ми. В 1926 году Прокопий Ковган, представитель кубанского казачества, 
создал организацию Рабоче-крестьянская казачья оппозиция – Русские 
фашисты (РККО – РФ). Его работы содержали радикально антисемитскую 
интерпретацию истории, подчеркивая ключевую роль евреев в коммуни-
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стическом движении. В равной степени антисемитские взгляды характери-
зовали очередные формы харбинского фашизма, Российскую фашистскую 
организацию, созданную Николаем Ивановичем Никифоровым в 1925 году 
и Российскую фашистскую партию во главе с Константином Родзаевским. 
В то время как Вонсяцкий, опираясь на идеях итальянского фашизма, был 
апологетом абсолютного государства без значительных антисемитских 
настроений, сочинения Родзаевского были гораздо более радикальны. Он 
провозгласил единство всего „русского народа”, то есть тех, кто привязан 
к русской исторической традиции. Такое отношение не должно исключать 
другие этнические группы, но Родзаевский утверждал, что русская обще-
ственность находится под угрозой разрушительной силы: коммунизма, 
а также еврейского и масонского влияния. Концепция Родзаевского по 
отношению к политической и экономической системе является своего 
рода корпоративизмом с его „национальными союзами”, которые должны 
были объединить людей одной профессии и „национальные корпорации” – 
объединения различных специалистов в рамках одного вида продукции. 
Идеи Родзаевского распространялись в кругу фашистских молодежных 
организаций в Харбине. (154-161)

Особое место умеренного авторитета среди русских националистов 
в изгнании принадлежит Ивану Александровичу Ильину (1883-1954), фи-
лософу и психологу. Его точка зрения отличалется от мнений других нацио-
налистов: Ильин как реалист понимал, что в СССР фактически формировался 
новый тип идентичности „советского народа”, который он рассматривал 
как ерунду, связь с политической системой вместо солидарности людей.

Как теоретик национализма Ильин восходит к органической концеп-
ции нации, которая в случае России включает в себя такие элементы, как ге-
ографический фактор (большое пространство), религиозные верования 
(ведь „русская душа укоренена в Боге) или экономическое единство всей 
территории. Ильин также определяет неправильные формы национализ-
ма. Одна из них заключается в концентрации на внешних аспектах нации, 
принимая формы экономического редукционизма, абсолютизации го-
сударства или империализма. Другая ложная форма национализма это 
ксенофобия, которая из-за своего отрицательного характера не может 
стать основой любого положительного национального проекта. Ильин 
также начертал границы между Церковью и религиозностью, а также 
между Церковью и нацией. Их идентификация, по его убеждениям, может 
привести к духовной инерции, опираясь на административном подходе 
к религии. Христианин должен быть в состоянии предпринять активные 
действия, включая силу как защиту от зла.

Ильин также критикует антирусские настроения на Западе. Он явно от-
вергает аргумент, что каждый народ достоин своего правительства, заявив, 
что европейские трагедии, вроде авторитарного Протектората, якобинского 
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террора или гитлеризма не могут быть истолкованы как английское, фран-
цузское или немецкое народное волеизъявление. Народ несет ответствен-
ность за свои политические действия, при условии, что он искусственно не 
лишен здравомыслия. В общем, Ильин критикует самобичевание как ду-
ховный образец для русского национального самосознания. Он осуждает 
преувеличение роли русской пассивности при столкновении с террором 
Ивана Грозного или сталинизмом, подчеркивая традиционное и устойчивое 
сопротивление русского народа разрушительным процессам и иностран-
ному происхождению марксистской идеологии.

Ильин был монархистом и в то же время одним из ведущих национа-
листов в русской политической мысли. Тем не менее, его учение о мягком 
и разумном националистическом политическом строе, основанном на глу-
боком понимании религиозных ценностей и лишенном ксенофобии, явля-
ется хорошим примером для последующих поколений русских эмигрантов. 
Изучение его мысли как образцового этапа формирования консервативного 
национализма кажется достаточно обоснованным. (162-176)

Вторая (военная) волна русской эмиграции характеризовалась скорее 
идеологической инерцией. Третья, однако, которая началась в 70-е годы, 
характеризовалась сильной идейной поляризацией. То же самое можно 
сказать и о „диссидентстве”, действиях оппозиционеров, которые пытались 
бороться против политики советской власти внутри страны. Некоторые 
диссиденты стали эмигрантами после нескольких лет политической дея-
тельности на родине. Внутренний спор антикоммунистических мыслителей 
коснулся таких тем, как настоящий источник советского тоталитариз-
ма или концепция пост-советской России. Один лагерь, включавший таких 
личностей как Андрей Сахаров, Андрей Синявский, Ефим Эткинд, Борис Шра-
гин, Александр Янов, подчеркнул значение исторически обоснованной рус-
ской привязанности к авторитаризму как источнику советской жестокости. 
Другие, как Александр Солженицын, Владимир Буковский и Вадим Борисов, 
декларировали свое уважение к русской старине с ее монархизмом, право-
славием, сельскими обычаями и обвиняли марксизм и некоторые другие 
западные идеологии в разрушении русской государственности и культуры.

Русские традиционалисты среди советской интеллигенции подверга-
лись националистическому соблазну прежде всего из-за того, что многие 
представители противоположного лагеря были еврейского происхождения: 
Андрей Синявский, Александр Янов, Григорий Померанц и др. Подобно 
случаю еврейской элиты в Германии, они предпочитали концепцию Рос-
сии как религиозно нейтрального, либерального или даже социал-демо-
кратического универсалистского и толерантного государства. Эта позиция 
выражалась в таких важных сборниках, как Демократические альтернативы 
или Самосознание. (177-182) 
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Традиционалисты, определяющиеся иногда как неославянофилы, пред-
лагали более „национальную” концепцию прошлого России и ее перспектив 
развития в будущем. Их главный сборник, Из-под глыб, стал особенной 
платформой, на которой критика социализма (Шафаревич, Солженицын) 
смешалась с идеей восстановления национального духа, истинных источ-
ников идентичности (Борисов). Нация осмысляется в сборнике как вечная 
ценность, которая осуществляется в эмпирических обществах. К сожале-
нию, русская элита подверглась противоположным тенденциям, нация 
понималась левой интеллигенцией как бремя, которое нужно преодолеть, 
что в конечном итоге привело к разрушительному тоталитаризму. Вместо 
этого традиционалистские диссиденты предлагали аксиологическое „пе-
ренаправление ценностей” в сторону идеи русской нации и православной 
религии. (183-188)

Ведущей личностью в неославянофильской фракции диссидентства был 
Александр Исаевич Солженицын (1918-2008), известный писатель, ко-
торый разработал четкое причинное объяснение русской трагедии. По 
словам Солженицына, реальная причина советского тоталитаризма лежала 
в интеллектуально необоснованной марксистской идеологии, которая 
утверждала, что только примитивный труд приведет к богатству и что 
коммунистическая революция начнется в хорошо развитых странах.

Положительная сторона наследия Солженицына сосредиточивается 
на восстановлении русской нации и ее традиционной системы ценностей 
с некоторыми новыми элементами. Писатель показывает, что страны явля-
ются естественными созданиями, процесс развития которых, как правило, 
не подвергается контролю. По аналогии с отдельными личностями нация 
имеет свою собственную совесть и чувство ответственности. (189-193)

Однако, все-таки кажется, что именно критическая тенденция прео-
бладает в произведениях Солженицына. Он осуждает антинациональных 
левых за то, что они оклеветали исторические традиции России и клеймо 
виновности поставили на неправильном месте. Солженицын, как правило, 
критически относится к новой интеллигенции, которую он рассматривает 
как „образованщину”, которая не смогла привести Россию к конструктивным 
решениям из-за своего материализма и неоправданного неуважения к „на-
роду”. Проблема в том, что Солженицын относился к новому образованному 
слою как единому телу, сознательно эгоистичному классу, в то время как он 
был на самом деле лишь продуктом всего советского общества: кто вышел 
из „народа” сразу же попытался поставить себя выше остальных. (194-203)

Солженицын не ожидал много от Запада, который, по его мнению, пал 
на колени перед СССР и (по поводу своего консумпционизма и отсутствия 
живых ценностей) не в состоянии противостоять коммунистической угрозе. 
Именно поэтому он выступал лишь с надеждой на самостоятельную спо-
собность русских к реконструкции ценностной системы и благополучного 
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государства. В очерке Как нам обустроить Россию он отвергает либераль-
ную абсолютизацию прав человека и связывает идею индивидуальной 
свободы и прогресса с понятием самоограничения: даже экономический 
рост может стать разрушительной силой, люди должны скорее сохранить 
свою планету, чем ее эксплуатировать. (204-209) 

Политическая система, которую он предлагает, хотя и основана на де-
мократическом начале, не имеет много общего с парламентаризмом. Это 
так называемая демотия, своего рода местное самоуправление с сильной 
центральной властью. В своем Письме вождям Советского Союза Солжени-
цын готов оставить власть в руках партии при условии обеспечения сво-
бодного развития нации. Это отражает дуализм старой славянофильской 
доктрины Константина Аксакова: „правительству – сила власти, земле – 
сила мнения”, где эти звенья русской государственности должны взаимно 
избегать вмешательства в компетенции другого. (210-213)

Солженицын пытался убедить русских, что в соответствии с принци-
пом самоограничения они должны отказаться от некоторых западных 
территорий, в том числе прибалтийских республик в составе СССР и от 
гегемонии над восточноевропейскими государствами. Советский экспанси-
онизм был наиболее разрушительным для русского народа, особенно для 
сельского населения. Советская жадность привела страну к чудовищной 
индустриализации и урбанизации, которая уничтожила основной субстрат 
старой России – крестьянство. (214-215) 

Россия была истолкована Солженицыным как жертва идеологического 
эксперимента. Пытаясь восстановить национальный дух, русский народ 
должен перестать относиться к самому себе как к универсальному „со-
ветскому народу” и повернуться к традиции. Хотя изначально писатель 
выразил свое положительное отношение к идее возвращения прав всем 
национальным общинам, позже он не принимает федерализма в качестве 
основного принципа для построения новой России, утверждая, что он 
дает преференции нерусским национальностям в составе СССР. По словам 
Солженицына, государство относится к „титульным” нациям лучше, чем 
к русскому большинству в регионах, примером чего являлся факт что 
губернаторы обязаны были говорить на региональных языках. Писатель 
интерпретирует эту тенденцию как акт несправедливости и предлагает 
более унитарное государство. (216-219)

В работах старого Солженицына, особенно в историческом эссе Две-
сти лет вместе, особое внимание уделяется еврейской проблеме. Кни-
га Солженицына не имеет ничего общего ни с антисемитизмом, ни с по-
литической корректностью. Он пытается понять положение евреев и не 
избегает сложных вопросов, таких как их особая роль в коммунистическом 
движении и в органах безопасности СССР. Для писателя евреи это своеобраз-
ный феномен, солидарность которого проявляется в крайних ситуациях. 
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С другой стороны, Солженицын, в отличие от Меньшикова и других правых 
старого режима интерпретирует ассимиляцию как естественный, а не раз-
рушительный или искусственый процесс. Дистанцированная перспектива 
в изучении еврейского вопроса и готовность к диалогу позволила Алек-
сандру Исаевичу избежать радикализма с одной стороны и открыть путь 
к поиску собственных национальных ценностей и приоритетов с другой. 
(221-223)

По аналогии с Ильиным, Солженицын обращает внимание на болез-
ненные формы национализма, напр., военную экспансию. Агрессивный 
милитаристский национализм понимается Солженицыным как результат 
долговременного отчуждения народа от возможности нормально развивать 
национальную жизнь. Давление на нее в конце 20-го века было продемон-
стрировано в многочисленных обвинениях в „фашистских тенденциях”, 
всегда, когда патриотические чувства были выражены более напористо. 
(224)

Политическая мысль Солженицына является, без сомнения, развитой 
и рефлексивной формой консервативного национализма. Возвышение 
национальных императивов сопровождается сильным ретроспективным 
и традиционалистским настроением. Сохранение вместо прогресса, сельский 
образ жизни вместо тоталитарной международной индустриализации – это 
образцовые идеи „органического” и консервативного отношения к вопросам 
национальных интересов и национальной идентичности.

Подводя итоги, можно сказать, что русские формы консервативного 
национализма характеризуются тенденциями, которые поразительно 
аналогичны европейским и японским. Во-первых, они в равной степе-
ни враждебны к западной демократии и либерализму. Во-вторых, они не 
появляются на идеологической сцене в одиночку, сопровождаясь други-
ми формами национализма. В-третьих – они дали показания, что консерва-
тивный национализм является своего рода моделью, которая может быть 
восстановлена в последующих воплощениях.

Доктрина Шафаревича

Одной из самых чистых экземплификаций консервативного нацио-
нализма в России на рубеже нового тысячелетия является политическая 
мысль Игоря Ростиславовича Шафаревича (рожд. в 1923 году в Житомире, 
Украинская ССР), известного математика и политического деятеля, получив-
шего кандидатскую степень в возрасте 19 лет. Шафаревич был сотрудником 
Академии наук СССР с 1946 года и в 1958 году получил статус ее члена-
корреспондента. Одновременно Игорь Ростиславович увлекался историей. 
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После нескольких лет индивидуальной исследовательской работы он при-
шел к радикально критическим выводам, касающихся смысла коммунизма. 
С конца 60-х годов он участвовал в диссидентской деятельности, защищая 
православную церковь и критикуя власть за использование психиатрии 
в качестве политического оружия. В 1974 году Шафаревич и Солженицын 
опубликовали замечательный сборник Из-под глыб, который содержал 
тексты Михаила (Мелика) Агурского, Евгения Барабанова, Феликса Сето-
ва (Корсакова), Михаила Поливанова и Вадима Борисова. (1-7)

Его последующие инициативы были направлены на поддержку право-
славной церкви, особенно в интервью для Би-би-си в 1977 году, и на научное 
толкование социализма и национальные проблемы на территории СССР. 
Публикация его самой известной работы – Русофобии – вызвала настоя-
щий переполох и привела к обвинениям математика в антисемитизме, 
так что даже Американская национальная академия наук выступила к нему 
с „просьбой покинуть её ряды”. Еврейский вопрос был обсужден Игорем 
Ростиславовичем более подробно в обширной работе Трехтысячелетняя 
загадка. В конце 1980-х годов он закончил синтетическое исследование 
о соотношении между советским коммунизмом и западным капиталисти-
ческим социумом: Две дороги – к одному обрыву. (9-13) 

После распада Советского Союза ситуация И.Р. Шафаревича стала более 
комфортной. Он стал постоянным членом РАН и пытался принять участие 
в политической жизни в качестве кандидата в Госдуму в 1994 году. Он 
также протестовал против антирелигиозной выставки в Центре Сахарова 
в Москве в 2003 году. Он опубликовал много статей в различных журна-
лах, сотрудничая даже с газетой „Завтра” Александра Проханова. В 2010 
году он начал покровительствовать журналу умеренных националистов 
– „Вопросы национализма”, который был инициирован Константином 
Крыловым. (13-15)

Шафаревич был вдохновлен некоторыми зарубежными мыслителя-
ми: Ипполитом Тэном, Огюстеном Кошеном, Максом Вебером, Вернером 
Зомбартом. Наиболее важные русские влияния следует отнести к Ивану 
Ильину, Ивану Солоневичу и видному социологу – Ксени Касьяновой (псев-
доним Валентины Чесноковой). Однако, даже тщательное изучение этого 
рода литературы было лишь спусковым механизмом для независимых 
исследований, стремящихся к ответу на два вопроса: о разрушительной 
силе социализма и о первоначальном ощущении своеобразности, уникаль-
ности русской культуры, которая подверглась невообразимым испытаниям. 
(16-18)

Социализм стал темой многих текстов Шафаревича: главные из них 
это стаья в сборнике Из-под глыб и блестящая книга, изданная перво-
начально в 1977 году в YMCA-Press. Книга делится на три части: первая 
посвящена древним хилиастическим концепциям, вторая – практической 
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реализации социалистического принципа в исторических государствах 
и третья – теоретической сущности доктрины. (19-20)

В первой части мыслитель указывает на основные черты идей древних 
форм социализма, таких как отрцательное отношение к личной собствен-
ности, эксперименты с традиционной моделью семьи или идея тотального 
контроля над обществом. В средние века этот список был намного проще, 
так как все „милленаристы”, как правило, отвергают крещение детей, об-
ращаются к „истинной” апостольской традиции (понимаемой как взгляды, 
враждебные учениям папы Сильвестра I), пытаются избавиться от светской 
власти и дискредитировать традиционное католичество. Секты старались 
отличаться от этого как можно сильнее: они провозглашали бедность, по-
тому что иерархия предавалась богатствам, они не принимали крещения 
маленьких детей, потому что были не в состоянии понять идею мистиче-
ского общения и предпочли заменить его на ассоциацию людей, представ-
ляющих общие и интеллектуально обоснованные убеждения. 

Время Просвещения было другим и важным этапом в развитии со-
циалистических идей. Шафаревич подчеркивает его антирелигиозный 
характер: религия была заменена на новый вид мистицизма, в котором 
прогресс стал движущей силой истории с абсолютным разумом в качестве 
своей совершенной формы. Поэтому история человечества, как прави-
ло, представлялась как последовательность трех этапов. Она выходит из 
первоначального здоровья, затем идеальное состояние бытия портится, 
и, в конечном итоге, все возвращается к „естественному” совершенству 
в будущем. По мнению Шафаревича, кредо того рода социализма, который 
возник в 18 веке, можно резюмировать в четырех пунктах:

 − миф первоначального счастья,
 − убеждение, что современное общество страдает от неизлечимой 

и смертельной болезни,
 − пророчество „нового социалистического общества”,
 − идея освобождения, которая была направлена на отделение души от 

тела в средние века и на освобождение от всякой нравственности 
в современном плане. (Шафаревич, 2003, с. 10-200)
Методология Шафаревича характеризуется математической ясностью. 

Его книга предоставляет широкое описание социалистического учения как 
в чистой теории, так и в политической практике. Затем он делает выводы 
о сущности социализма с помощью процедуры индуктивной абстрак-
ции (на первый взгляд, по крайней мере), находя основные императивы 
социалистическо мышления. (21-24)

Первым из них является отмена частной собственности, которая про-
возглашалась уже в Законодательницах Аристофана, в идеологии катаров 
и в утопиях периода Возрождения. Вера такого типа принимает две формы: 
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это либо понятие коммуны, либо идея собственности социалистического 
государства. (Шафаревич, 2003, с. 11-212, 284)

Другим фундаментальным императивом социализма является попыт-
ка разрушить традиционную семью. В отрицательной форме семья просто 
дискредитирована, но в положительной возникают новые формы базовой 
жизни общества:

 − полный отказ от института семьи,
 − общность жен, коммуны свободных взаимоотношений без 

привязанности к родственникам,
 − ослабление связей внутри семьи для того, чтобы „освободить” ее членов,
 − семья как ячейка социалистического бюрократического государства. 

(Шафаревич, 2003, с. 284-285)
Третьей фундаментальной чертой социалистической теории и пра-

ктики является враждебность к религии, хотя борьба с религией редко 
основывается на юридических санкциях. Важно, что при обсуждении от-
ношения Шафаревича к этому вопросу ясным является его привязанность 
к традиционной религиозности. По словам мыслителя, социалистическая 
разрушительная сила направлена не против религии понимаемой как аб-
страктная вера, а против устоявшихся ее форм и институтов. (Шафаревич, 
2003, с. 34-141)

Другой чертой социалистического мировоззрения является искушение 
общностью или равенством, которое приводит к разрушению традиционной 
иерархии. Как и в предыдущем случае, можно выделить положительные 
и отрицательные императивы, которые направлены против статус-кво. 
Равенство может пониматься как общая гомогенизация, но обычно дело 
в „равенстве среди большинства”. Почти все социалистические общины 
обладают прослойкой лидеров и защитников, группы животных, которые 
более равны, чем другие, вроде касты офицеров в Городе Солнца Кампа-
неллы или иезуитов в чисто практической реализации этого принципа 
в парагвайских редукциях. (25-26) (Шафаревич, 2003, с. 34-218) 

Обзор социалистических понятий приводит мыслителя к выводу, что 
социализм не может рассматриваться просто как одна из идеологий, что 
он является своего рода архетипическим образцом или абстракцией. (Ша-
фаревич, 2003, с. 288). Именно поэтому он пытается найти сущность социа-
лизма после обсуждения некоторых моделей понятий, которые появились 
в академическом дискурсе и не соответствуют требованиям пояснительной 
системы.

Прежде всего, Шафаревич критикует марксизм за то, что он подхо-
дит к социализму как к неизбежной пост-капиталистической степени 
в экономическом развитии человечества. Как объяснить социалистиче-
скую практику в царствах Древнего Востока или в империи инков, где 
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капиталистические порядки никогда не появлялись? (Шафаревич, 2003, 
с. 293-294) (27) 

Он также отвергает предположение о социализме как научнoй теории. 
Социалистические концепции, особенно марксистская, претендуют на пре-
стол научности, но на самом деле они оказались только своего рода уто-
пией, их убеждения не были никогда подтверждены на практике. Фурье 
разработал абстрактные геометрические концепции истории, которые 
потом критиковались Марксом. Тем не менее, марксистские ожидания 
никогда не сбылись: он полагал, что социалистическая революция победит 
в богатых государствах, в то время как она имела место в довольно отсталых 
странах, он ожидал, что национализм ослабнет в конце капитализма, в то 
время как конец „прекрасной эпохи” был отмечен воинствующими наци-
оналистическими настроениями. Поэтому Шафаревич согласен с Карлом 
Ясперсом, который рассматривал социализм как миф о возможности „но-
вого человека”, который заменил бы несовершенное человечество нашего 
времени. (28-29) (Шафаревич, 2003, с. 290-302)

Существует теория, понимающая социализм как подготовительный 
этап к революции, своего рода политическую технологию. Шафаревич не 
отвергает эту концепцию полностью, но утверждает, что анализ социализ-
ма только в рамках этой перспективы не в состоянии объяснить феномен 
враждебности по отношению к частной собственности. Толпа с гораздо 
большим энтузиазмом относилась бы к идее равного распределения иму-
щества, но не к отсутствию собственности вообще в коммунистическом 
обществе или в реальности тоталитарного государства, где существование 
индивидуальной собственности теряет смысл. (Шафаревич, 2003, с. 311-312)

Еще одна концепция состоит в убеждении, что социализм это оправда-
ние принудительного труда. По мнению Шафаревича, такой подход имеет 
какой-то смысл, но его объяснительные возможности довольно слабы, 
поскольку он не объясняет склонности социалистов к идеям общности жен 
и мужей или враждебности по отношению к традиционной иерархии.

Шафаревич также не согласен, что социализм должен быть описан 
как „государственный капитализм”. Он оценивает, что это хороший вид 
описания реального социализма 20-го века, но бесполезное средство описа-
ния его древних форм. Кроме того, мы видим, что лагерь коммунистических 
государств гораздо мягче подходил к странам, которые покинули структуры 
восточного блока, но остались социалистическими, чем к членам, которые 
решили измениться внутри. 

Поэтому исследователю нельзя относиться к социализму просто как к од-
ной из идеологий или прагматических систем. Шаблон социалистиче-
ской элиты стал, безусловно, партией новой модели, где политические 
цели были лишь элементом их обоснования. Партия требует души, не только 
тела или действий. (Шафаревич, 2003, с. 313-315). Мыслитель интерпре-
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тирует коммунистическую партию как сугубо идеологическое явление, 
обусловленное универсальной задачей. Он ассоциирует этот тип мышления 
только с социализмом, забыв, что такое же промывание мозгов можно на-
блюдать в некоторых других политических движениях, напр., в Хезболла. 
Шафаревич также отвергает теорию, что социализм это просто стремление 
к социальной справедливости. По словам мыслителя, социалисты не по-
магают бедным, стараясь ускорить революционный процесс. Их основная 
цель заключается в перестройке общества, а не в выполнении реальных 
интересов людей. (32) (Шафаревич, 2003, с. 319-326)

Толкование социализма как мировой религии, еще одно его объяснение, 
также не допускается Шафаревичем хотя такого рода интерпретации ухо-
дят своими корнями к традиции русской политической мысли, особенно 
в работах Сергея Булгакова. Шафаревич согласен, что социализм и религия 
пытаются решить главные проблемы человечества; однако, религии ссы-
лаются на опыт сверхъестественного и глядят на человека с именно такой 
точки зрения, в то время как социализм приобретает строго материалисти-
ческий облик. Честно говоря, такая позиция несовместима с попыткойой 
иллюстрировать социализм платонизмом, милленаризмом или парагвай-
скими редукциями. (33-34) (Шафаревич, 2003, с. 328-333)

Шафаревич в конце концов отвергает концепцию социализма, как ре-
зультата атеизма. По его мнению, негативное представление не может 
объяснить огромного количества социалистической деятельности. Кстати, 
социалисты не просто атеисты, они пронизаны теофобией, что приводит 
исследователя к перепутью: социализм, как представляется, либо элемен-
тарный принцип истории, либо следствие факторов, которые не были при-
няты во внимание до сих пор. (Шафаревич, 2003, с. 333 и сл.)

Анализ приводит мыслителя к окончательному выводу, что социализм 
следует понимать как воплощение естественной психической тенден-
ции к самоуничтожению, отрицания исторических процессов освобо-
ждения, эмансипации, проходящей через века и нашедший свой наиболее 
динамичный взрыв в христианстве. Путь вниз, в соответствии с законом 
гравитации, привлекает многих людей во многих отношениях, становится 
либо радикальным и простым (как в анархизме Бакунина), либо более 
возвышенным и псевдо-академическим (случай марксизма). (35-45) (Ша-
фаревич 2003, с. 362-419). Шафаревич был очень озабочен практически-
ми результатами коммунизма или „развитого социализма” в его стране, 
которая испытала историческую катастрофу. Прежде всего он подчеркнул 
биологическое истребление русских, которые погибли во время граждан-
ской войны, голода времен военного коммунизма и коллективизации, 
а затем в Великой Отечественной войне и в эпоху сталинского террора. 
90-е годы он оценивает не менее отрицательно, подчеркивая трагедию 
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депопуляции в сочетании с глубоким нравственным кризисом и крахом 
экономики России. (46-52)

Он также широко описывает разрушение Русской Православной Церкви, 
утверждая, что ее физическое уничтожение и попытки идейной дискреди-
тации привели большинство русских к национальному искоренению. Тем не 
менее, даже после страшных событий всегда существовали люди, готовые 
защищать церковь, сохранить веру и традицию, несмотря на последствия. 
Россия не была уничтожена, она опустилась в глубину. (53-65)

Тем не менее, эти ясные утверждения следует рассматривать как вве-
дение в основную сферу заинтересованности Игоря Ростиславовича с кон-
ца 70-х годов. Его исторические исследования и личный опыт в кругу 
оппозиционеров привели его к переосмыслению проблемы антирусской 
тенденции в политическом дискурсе и к введению понятия русофобии 
в основной словарный запас русской политической мысли. Первая версия 
известной книги, касающейся этого вопроса, была опубликована в 1983 
году в самиздате, следующая в Мюнхене (1988); потом она уже свободно 
печаталась в постсоветской России. (66-68)

Русофобию можно истолковать как явление обиды на Россию, ее тради-
ции и ценности, описывая книгу Шафаревича можно еще добавить – в среде 
российской интеллектуальной элиты. Шафаревич решил задать вопрос об 
условиях, которые позволили появиться такому явлению. Для этого он 
представляет основных проповедников русофобии и идеологическое со-
держание этой тенденции. Иинтеллектуалов, развивающих свою мысль 
в таком направлении всегда хватало, поэтому внимание автора фокусируется 
лишь на некоторых личностях. Это, напр., Григорий Померанц, известный 
востоковед, Александр Янов, профессор Калифорнийского университета 
в Беркли, Андрей Амальрик, „странствующий диссидент”, Борис Шрагин, 
бывший член ЦК партии и публицист, Ричард Пайпс, выдающийся исто-
рик и помощник президента Рональда Рейгана (представитель внешней, 
„нерусской” русофобии). (69-72) (Шафаревич, 2005, с. 9-22) 

Шафаревич выделяет главные аргументы, появляющиеся в „русофоб-
ской” литературе:

 − „рабская душа” – стремление к деспотическому лидерству: мыслитель 
утверждает, что на самом деле русский народ всегда критиковал и от-
вергал политический террор; Закон о супрематии в Англии был принят 
с равным смирением,

 − антилиберальные и авторитарные или даже тоталитарные политиче-
ские традиции: Игорь Ростиславович считает, что тоталитарные моде-
ли были полностью разработаны в древние времена и на современном 
Западе (Платон, Аристофан, Гоббс, Руссо); законодательство времен 
Николая I и других царей было лишь второстепенной эманацией за-
падного тоталитаризма,

Diec.indb   434 2018-08-15   16:59:52



435Доктрина Шафаревича

 − политический мессианизм, который на самом деле является лишь 
отдаленным отражением еврейского подлинника; с другой стороны, 
русофобские авторы хотели бы лишить Россию ее права на собственную 
концепцию своего места в процессе развития человечества,

 − миф о русских корнях социализма, который (подобно Солженицыну) от-
вергается Шафаревичем с большой решимостью, он указывает на запад-
ные корни социалистического учения, имея в виду, напр., политическую 
мысль Кампанеллы, французских социалистов и, конечно, марксизм,

 − он не согласен также с уверенностью, что жестокость к политическим 
оппонентам является русской особенностью; политическое поведе-
ние такого сорта присутствовало во многих государствах; история 
Запада полна случаев жестокости и внутри политической элиты, и по 
отношению к туземным племенам за пределами Старого Континента,

 − Шафаревич отвергает обвинения русских в ксенофобии, подчеркивая 
тот факт, что русский народ оказался способным жить мирно со мно-
гими национальностями в пределах одной империи, русские защища-
ли православную веру, но не были организаторами Холокоста или таких 
действий как Варфоломеевская ночь. (73-76) (Шафаревич, 2005, с. 22-28) 
Ища причину этих отрицательных мнений Шафаревич считает, что 

она может состоять отчасти в том, что большинство представителей на-
ходилось в изгнании. Тем не менее, он утверждает, что это лишь верхуш-
ка айсберга. Русофобская интеллигенция не только критикует прошлое 
России и ее ценности, но и рисует план на будущее. Его общий облик это 
космополитическая держава, лишенная каких-либо национальных осо-
бенностей. Политическая система воображаемой ими России должна быть 
буквально скопирована с западной либеральной демократии (с социали-
стическим оттенком). Русофобская интеллигенция понимает, что возмож-
ны только два варианта: либо представительная демократия западного 
типа или дикий тоталитаризм без возможности разумного третьего пути.

Шафаревич, как и Солженицын, это идейный потомок Победоносце-
ва и он сомневается в убеждении некоторых, что западная модель демо-
кратии может действовать во всех обществах. Народы должны скорее 
слушаться голоса традиционных принципов, чтобы ограничить верховную 
власть любого рода. Россия не является исключением, ей предоставлено 
право обсуждать несовершенства западной демократии, системы, которая 
позволяет тоталитарным режимам ее заменять. Шафаревич считает, что ре-
ализация планов русофобской интеллигенции могла бы привести к полной 
денационализации России и к ее исчезновению в конечном счете. (77-82) 
(Шафаревич, 2005, с. 29-172)

Антинациональная элита приобретает странную форму крайнего во-
люнтаризма. Ее мыслители пытаются построить новое общество в соот-
ветствии с международным шаблоном. Они не выросли из национальной 
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почвы и не в состоянии почувствовать ее „органическую” структуру. Янов, 
Померанц, Шрагин, Левитин-Краснов стали подделкой народа – „малым 
народом”, ложным представлением основной массы. Таким образом, демон 
Огюстена Кошена после нескольких децятков лет сознательно вернулсяся 
в политический дискурс. (83) (Шафаревич, 2005, с. 60-72)

Как указывает Шафаревич, эти традиции уходят корнями к русскому 
нигилизму ХIХ столетия и процессу формирования левой интеллигенции. 
Тем не менее, отождествление этой тенденции со всей интеллигенцией 
не имело бы смысла. Только определенная ее часть, своего рода „орден”, 
пытался лишить традиционное общество его верований и суеверий, чтобы 
построить идеальное социалистическое содружество. Тем не менее, рито-
рика Шафаревича в конечном итоге коснется точки, которая была очень 
близка сердцам самых консервативных националистов в ХХ веке: он утвер-
ждает, что революционные и космополитические идеи были широко рас-
пространены среди еврейских активистов. Таким образом, термин „малого 
народа”, который был описан Кошеном как внутренний рак французской 
нации, приобрел у Шафaревича форму, которая некоторым и казалась 
возвышенной, но все-таки была ничем не оправданным антисемитизмом. 
(84-86) (Шафаревич, 2005, с. 73 и сл.)

Шафаревич посвятил много внимания еврейскому вопросу, особенно 
в книге Трехтысячелетняя загадка, где он пытается начертать суть ев-
рейского феномена. Один из самых очевидных путей интерпретации про-
ходит через тайну еврейской религиозности, другой через национальные 
особенности. Мыслитель представляет тщательный анализ еврейских 
моделей поведения, которые он приписывает как характеру иудаизма, 
так и еврейскому историческому опыту. В своей книге Шафаревич утвер-
ждает, что религиозное послание Торы делает Израиль избранным наро-
дом, зато в более поздних книгах Ветхого Завета артикулируется месси-
анское призвание. Таким образом, у евреев существует хорошая причина, 
по которой строго ограничивается доступ к собственной группе, а другие 
нации сводятся ими к роли материала, подчиненного избранной Богом вер-
шине человечества. Еврейский мессианизм также отвечает за концепцию 
рационального мира, подчиненного высшим принципам и управляемого 
избранной элитой. Другой вид вдохновения получается путем изучения 
организации еврейской общественной жизни, особенно в Восточной Европе, 
где кагал, тоталитарное и дисциплинированное сообщество, отделенное от 
жизни основного этнического субстрата страны, принимало самые главные 
и мелкие решения, касающиеся жизни отдельных людей. 

Оба источника вдохновения, сформировавшие еврейское поведение 
в последующие века, объясняют такое значительное присутствие евреев 
в коммунистическом движении. Они воспринимают себя как элемент, 
отличающийся от доминирующей нации, имеющий свои собственные 
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аксиологические коды и опыты. Кроме того, они, как правило, способны 
создать альтернативное общество и активно участвовать в формирова-
нии „малых народов” в странах, в которых они живут, особенно в России, 
где революционная элита пополнялась сотнями евреев. Советский Союз 
стал разваливаться, когда евреи потеряли свое привилегированное положе-
ние в коммунистической партии и вступили в ряды оппозиции, становясь 
наиболее активными диссидентами.

Это, однако, не означает, что Шафаревич отождествляет коммунизм с ев-
рейским заговором. Он открыто заявляет о своем убеждении, что коммунизм 
не был еврейским изобретением, и что русское революционное движение 
началось в чисто русском кругу. Евреи только ускорили процесс и сдела-
ли его эффективным, вступая в левые партии и организации и кормя их 
мессианскими и тоталитарными интеллектуальными схемами действий. 

Еврейский народ, по мнению И.Р. Шафаревича, это странное единство ре-
лигии и национальности, но его суть заключается в чувстве солидарности, 
которое позволяет евреям реагировать всегда, когда другой еврей находится 
в опасности. Методология их миссии очень систематична: мнимая ассими-
ляция позволяет им контролировать сферу финансов и СМИ, а также акаде-
мический мир, что делает их очень эффективными. Это не означает, однако, 
что они всегда проникнуты глубоким религиозным сознанием или чувством 
глубокой связи с „народом крови”. Чтобы описать еврейское явление Шафа-
ревич использует понятие сверхорганизма, который может быть примером 
в метафоре улья, где конкретная пчела является аналогом клетки в едином 
организме. Такое описание должно объяснить феномен неожиданных 
вспышек солидарности среди людей, которые живут в разных частях мира. 
Ключ к разумной политике по отношению к еврейскому вопросу в Рос-
сии не является ни радикальным, ни капитулянтским. Игорь Шафаревич 
просто полагает, что нет простого и удовлетворяющего решения проблемы: 
евреи населяют много стран, и, как сообщество „сверхорганической” соли-
дарности, имеют свои собственные, хотя не всегда осознанные интересы. 
Поэтому, принимающие страны должны знать о проблеме, четко сформу-
лировать свои цели и быть достаточно смелыми, чтобы противостоять 
обвинениям в антисемитизме, подготовленным еврейскими пропаганди-
стами во всем мире. Россия не является исключением: она должна иметь 
истинно русских лидеров, людей с достаточно сильной волей, чтобы ре-
шить социальные и экономические трудности страны, которые, кстати, не 
должны интерпретироваться как результат еврейского заговора. (87-138) 
(Шафаревич, Трехтысячелетняя загадка, 2006)

Шафаревич был очень обеспокоен еврейским вопросом в русской исто-
рии. Однако, он постепенно приближается к мнению, что самой большой 
проблемой для развития русской нации является модель западной ци-
вилизации. Таким образом, он лишь вписывается в хорошо известную 
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риторику русской политической мысли, которая обсуждается со времен 
классического славянофильства. Шафаревич прослеживает источники за-
падного мировоззрения не в Древнем Риме или христианстве, а в процес-
се рационализации, которая началась в эпоху Возрождения. Основной 
императив Запада (выраженный в трудах таких мыслителей, как Пико 
делла Мирандола или Фрэнсис Бэкон) заключается в расширении господ-
ства человека над природным миром в соответствии с принципом libido 
dominandi. (Шафаревич, Зачем России Запад, 2005, c. 20-57) (139-145) 

Характеризуя явление западной цивилизации, мыслитель относится 
к фундаментальному различию, подчеркнутому Ксенией Касьяновой, 
которая пишет о двух разных отношениях ко внешнему миру: о моде-
ли индивидуации (отделения человека от внешнего мира) и модели сов-
местимости с ритмом природы. По словам И.Р. Шафаревича, Запад выбрал 
путь изоляции от природы. Мало того, он нарушил экосистему, его страны 
проходят процесс искоренения из почвы. Феодальный мир дворянства и кре-
стьян был жестоко вытеснен доминирующей городской цивилизацией, 
основанной на промышленном развитии. Предыдущие ценности: уважение 
к законам природы и ее непредвиденности, дух сельской солидарности, 
терпения и привязанности к месту был заменен рациональной жадностью 
массы, лишенной всякой аксиологической базы.

Россия стала главной жертвой этой тенденции: после 1917 года русское 
крестьянство проходило процесс регулярного истребления, пик которого 
имел место во время коллективизации. Страна стала промышленной в очень 
короткое время, но ей были нанесены невосполнимые потери: миллионы 
людей потеряли свои жизни, традиционные связи были разорваны. Новый 
порядок привел крестьян к состоянию рабства в новых обстоятельствах: 
целая цивилизация умерла. 

Наиболее неожиданное мнение в доктрине Шафаревича в контексте 
западного влияния сводится к убеждению, что коммунизм и капитализм 
на самом деле основаны на почти одинаковом принципе. В своей спорной 
работе Две дороги – к одному обрыву, он утверждает, что обе парадигмы 
формируются в соответствии с правилами работы в команде, которая 
способна к массовому производству. Иным принципом промышленной 
цивилизации является культ успеха, определенного в финансовых пара-
метрах. Процесс производства отделился от личности и создал феномен 
„юридического лица”, необходимого для бесконечного умножения товаров. 
Для Шафаревича такие ценности не в состоянии держать общество в хо-
рошей форме, и после ряда экономических и демографических кризисов 
западный мир рухнет так же, как это было в случае СССР. Россия может 
сохранить себя только найдя свой собственный путь развития. (Шафаре-
вич, Зачем России Запад, 2005, с. 60 и сл.) (146-178)
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Основной задачей, которую подчеркивает Шафаревич в контексте пер-
спектив России, является возрождение русского народа. Национальная идея 
является разумной альтернативой индивидуалистического либерализ-
ма и коллективистского коммунизма. Самый трудный момент рассуждений 
Шафаревича заключается в концепции либерализма. Он осознает тот факт, 
что представление о Западе как меньшинстве, которое живет за счет осталь-
ного мира, очень ограничено с эпистемологической точки зрения и что 
капиталистический опыт связан не только с разрушением традиции и эко-
системы. Тем не менее, он полагает, что Россия сможет воспользоваться 
западным интеллектуальным уроком, не теряя своего национального духа. 
Его идеал „третьего пути” для России заключается в сильном государстве, 
которое было бы в состоянии защитить возрождение крестьянства в усло-
виях глобального потепления. Критический теоретик попадает в область 
ретроспективной аграрной утопиии. (179-186) 

Тем не менее, Шафаревич делает теоретические попытки описать 
сущность нации как социального явления, прибегая, с одной стороны, 
к аристотелевской концепции „семьи семей” и с другой – к идее духовной 
солидарности. Он остается консерватором, утверждая, что основные наци-
ональные императивы не являются интеллектуальными: народ выражает 
органические, а не рациональные формулы стабильности. Народы, этно-
сы или сверхорганизмы своеобразны, и русский народ также имеет свою 
собственную физиономию. Пользуясь убеждениями Ивана Солоневича, он 
указывает четыре основных свойства русской души:

 − уживчивость т.е. умение сосуществовать с другими этническими 
группами,

 − восприятие единой „русской земли”,
 − готовность россиян жертвовать своей жизнью для страны, значитель-

ный оборонный потенциал которой выражен в отношении „не замай”,
 − способность сплотиться, мобилизироваться во имя Родины. (187-189)

Шафаревич заявляет о своей вере в первенство народа по отношению 
к государству, которое является лишь устройством в руках реального суве-
рена. Тем не менее, русское государство должно быть достаточно сильным, 
чтобы реализовать национальные интересы. В отличие от англосаксонских 
стран Россия не может позволить себе превратиться в своего рода акцио-
нерное общество.

Пытаясь дать правильный ответ на вопрос о многонациональном харак-
тере России Шафаревич утверждает, что в мире лишь некоторые народы 
способны к образованию государства и что именно русские принадлежат 
к небольшой группе государствообразующих наций. Именно поэтому 
он воспринимает Россию как государство с одной доминирующей нацией. 
Кроме того, для обеспечения такого порядка, мыслитель отвергает поли-
тическую корректность руководителей Российской Федерации, которые 
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позволили удалить заявление гражданина о национальности в официальных 
документах. Таким образом, умеренный консервативный националист на-
чинает приближаться к национализму государственного типа, к идее более 
радикальных, административных мер для сохранения позиции народа, 
который потерял демографическую и нравственную инициативу в своей 
собственной стране. (190-203)

Обзор наследия И.Р. Шафаревича не простая задача, хотя возможно на-
чертать по крайней мере направление развития его политической мысли. 
Мыслитель начинает свои соображения с критики социализма как вредной 
и разрушительной идеи для любых уникальных культур. Затем он сосредо-
точивается на явлении русофобии и находит ее условие в понятии „малого 
народа”, которое он ассоциирует с еврейским влиянием. Попытка най-
ти сущность этого феномена привела его к понятию сверхорганизма, со-
общества автоматической солидарности. Чтобы защитить свой народ от 
окончательного разрушения он призывает к возрождению нации и обра-
зованию национального сельского государства. Его программа становится 
все более и более радикальной: он обращается к идее административного 
контроля национальности и строительства России как громадного про-
странства только с одной государствообразующей нацией. 

Тщательный взгляд на логику учениий Шафаревича показывает сферу 
сближения между консерватизмом и национализмом, сущность которой 
сводится к присутствию общих врагов – либерализма и социализма. Ша-
фаревич, отрицая эти доктрины, остается в рамках традиций русской 
мысли, особенно славянофильского толка. В начале ХХI века такой тип 
политического мышления в России отнюдь не исчез. Более того, понятие 
русофобии оказалось одним из самых употребляемых в русском полити-
ческом дискурсе начала третьего тысячелетия. (204-208) 

Заключение

Обзор наиболее представительных концепций консервативного нацио-
нализма позволяет множество его основных идей разделить на три части.

Поиск основных „идеалов” доктрины приводит к выводу, что консер-
вативные националисты предлагают:

 − концепцию человека как „органического”, не концептуального элемен-нцептуального элемен-
та природы, неотъемлемой части социальной экосистемы: избежать 
рационализма означает понять себя,

 − понятие общества, полностью отождествленного с нацией, которая 
является не только „реальной формой” человечества, но и реальной 
ценностью; консервативно-националистическая концепция близ-
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ка к примордиализму или перенниализму и не имеет ничего общего 
с культурным модернизмом, представленным Эрнестом Геллнером 
или с конструктивизмом (Эрик Хобсбаум, Бенедикт Андерсон), где наро-
ды представляются как продукты государств или социальных процессов,

 − концепция национальной религии понимается как один из столпов 
национальности,

 − идея отрицательного элемента, отождествленного с альтернативной 
общественностью внутри основного народа („малый народ” или ино-
странные варвары),

 − понятие традиции как неоспоримой ценности, понимаемой либо как воз-
вращение к золотому веку, либо как принцип непрерывности,

 − понятие справедливости в значении „естественного” поведения, сов-
местимости с характером нации.
Консервативный национализм, как представляется, не только абстрак-

тное желание, он был в состоянии разработать комплекс политических 
и правовых идей:

 − идею закона как слуги народа и воплощения традиционных правил,
 − идею национально ориентированного государства с политической 

системой, уходящей своими корнями в прошлое страны и являющейся 
воплощением суверенной воли народа

 − идею экономики, которая должна быть подчинена нации в целом, не 
отдаляясь к крайностям вроде ультралиберализма, социализма или дру-
гих форм городского индустриализма.
Еще одна группа консервативно-националистических концепций со-

держит две анти-идеи, это:
 − Демон либерализма с его индивидуальной ответственностью, равноду-

шием и идеологическими истоками только в одной, англо-саксонской 
традиции,

 − Демон социализма как коллективистская, но не менее рациональная 
альтернатива либерализму.
Синтетический обзор эволюционного процесса, в котором консерва-

тивный национализм генерируется в его различных формах, приводит 
к существенным обобщениям о происхождении и развитии характери-
стики доктрины. Поскольку выявление общих проблем, лежащих в основе 
происхождения консерватизма и национализма кажется нереальным, 
только косвенное доказательство может предоставить обоснования для 
их сближения.

После падения старого режима консерваторы сосредоточились на кри-
тике либерального „свободомыслия”. Национальный лагерь сначала был 
не очень заинтересованным в этой теме, но через некоторое время вы-
яснилось, что либералы и националисты стали конкурентами в новом 
мире, предлагая иные продукты. Консерваторы обнаружили возможность 
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найти союзника, в то время как либерализм стал общим врагом для многих 
движений, не только для консерваторов или националистов. Аграристы 
также очень критически отнеслись к либеральной традиции из-за его го-
родского характера и связи с промышленным и финансовым лобби. Таким 
образом первое трансцендентальное необходимое условие для великого 
сближения – общего противника – можно считать идентифицированным.

Поскольку традиционные религии потеряли свое прежнее значение 
в социальной жизни, национализм, который успел вскочить в пробел на иде-
ологической сцене, заменил традиционные ценности народом в качестве 
нового божества. Более того, национализм, смешался с консерватизмом 
также из-за другого либерального греха. Либерализм пытался избавить 
людей от бремени общественных обязательств, в то время как консерватизм 
ожидал определенного рода поведения. Националисты заменили старую 
приверженность совершенно новой верой, но, самое главное – собака вновь 
не была на свободе: интегративные потребности были выполнены. Как было 
обнаружено Шафаревичем, скопления людей, общность происхождения 
которых была сомнительной, стали воспринимать себя как сообщества со-
лидарности. Таким образом (как полагает, напр., Брубейкер) нации проходят 
процесс материализации или даже субстанциализации не только в поли-
тической мысли, но и в социальной жизни. Выполнение интегративных 
потребностей во время идейный разброд оказалось еще одним необходимым 
условием для появления консервативного национализма.

Поиск эволюционного достаточного условия для возникновения до-
ктрины консервативного национализма обнаруживает, что консерватив-
ный национализм всегда появлялся после рождения других, более древних 
форм национализма и, следовательно, не может рассматриваться в качестве 
основного рода политического архетипа. Ему также предшествовали кон-
сервативные тенденции, которые кормят его уважением к старым режимам 
и социальным привычкам.

Нет сомнений, что функционирование консервативного национализ-
ма обусловлено экзогенными факторами в среде, где доктрина появляется. 
Как правило, это прежде всего появление реального врага в области со-
циальной жизни (этнические меньшинства, космополитическая элита, 
западные или восточные варвары, и т.д.). 

Вещь последняя, но не менее важная: необходимо констатировать, 
что амбиции консервативного национализма, чтобы стать „истинным 
правым крылом” обычно ведут к радикализации. Пытаясь получить по-
зицию ангела-хранителя национальных традиций, консервативные наци-
оналисты стремятся к выработке каталога инструментов авторитарной 
политики и административных мер, которые приводят к практической 
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дискриминации и тотальному контролю. Таким образом, консерватив-
ный национализм, доктрина, основанная на интегративной потребности 
в приверженности и на лозунге „органической естественности”, пытаясь 
реализовать саму себя, наконец сама превращается в свою деконструкцию.
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Etō Jun, Kokka to wa nani ka, Bungeisunjū, Tōkyō 1997.
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сийской Истории РАН (Россия), Дом наук о человеке (Франция), Центральный 
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la-constitution-du-4-octobre-1958/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-
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мяков и Иван Киреевский, Высшая школа, Москва 1995.
Богданов Андрей Hиколаевич, Почвенничество. Политическая философия 
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Брафман Яков, Книга кагала. Материалы для изучения еврейского быта, Печатня 

Виленского губернского правления, Вильна 1869.
Ермашов Дмитрий Васильевич, Пролубников Андрей Викторович, Шири-
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Tamamuro Taijō, Saigō Takamori, Iwatami Shoten, Tokyo 1960.
Tankha Brij, Kita Ikki And the Making of Modern Japan. A vision of empire, Global Oriental, 

Folkestone, Kent 2006.
Thaden Edward C., Conservative Nationalism in Nineteenth-Century Russia, University of 

Washington Press, Seattle 1964.
Tokarczyk Roman, Współczesne doktryny polityczne, Kantor Wydawniczy Zakamycze, 

Kraków 2003.
Treitschke Heinrich von, Historische und politische Aufsätze, Hirzel, Leipzig 1865. 
Tyszka Krzysztof, Nacjonalizm w komunizmie. Ideologia narodowa w Związku Radzieckim 

i Polsce Ludowej, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2004.
Ueberhorst Horst, Friedrich Ludwig Jahn and His Time 1778-1852, Moos, München 1978.
Wakabayashi Bob Tadashi, Anti-Foreignism and Western Learning in Early-Modern 

Japan. The New Theses of 1825, Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1986.
Wakabayashi Bob Tadashi, Modern Japanese Thought, Cornell University Press, Ithaca 

2007. 
Walicki Andrzej, Filozofia prawa rosyjskiego liberalizmu, Instytut Studiów Politycznych 

PAN, Warszawa 1995.
Walicki Andrzej, Marksizm i krok do królestwa wolności. Dzieje komunistycznej utopii, 

Diec.indb   470 2018-08-15   16:59:56



471Bibliografia

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
Walicki Andrzej, Rosja, katolicyzm i sprawa polska, Prószyński i S-ka, Warszawa 2002.
Walicki Andrzej, W kręgu konserwatywnej utopii. Struktury i przemiany rosyjskiego 

słowianofilstwa, PWN, Warszawa 2002.
Walicki Andrzej, Zarys myśli rosyjskiej. Od oświecenia do renesansu religijno-filozoficznego, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
Weber Max, Gesammelte Aufsätze zur Religionsspziologie. Band III: Das antike Judentum, 

J.C. B. Mohr (P. Siebeck), Tübingen 1923.
Wielomski Adam, Konserwatryzm. Główne idee, nurty i postacie, Fijorr Publishing 

Company, Warszawa 2007.
Wielomski Adam, Nacjonalizm francuski 1886-1940. Geneza, przemiany i istota filozofii 

politycznej, Wydawnictwo von Borowiecky, Warszawa 2007.
Wilson George M., Radical Nationalist in Japan: Kita Ikki 1883-1937, Harvard University 

Press, Cambridge, Mass. 1969.
Wittfogel Karl August, Oriental Despotism. A Comparative Study of Total Power, Random 

House, New York 1957.
Wyciszkiewicz Ernest, Współczesna Rosja wobec Zachodu, Ibidem, Łódź 2003.
Yates Charles, Saigo Takamori. The Man Behind The Myth, Kegan Paul International, New 

York 1995.
Zenderowski Radosław, Religia a tożsamość narodowa i nacjonalizm w Europie Środkowo-

Wschodniej. Między etnicyzacją religii a sakralizacją etnosu (narodu), Wydawnictwo 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011.

2. Hasła encyklopedyczne 
Encyclopedic entries 
Статьи в енциклопедиях

Антисемитизм, [w:] Еврейская энциклопедия. Свод знаний о еврействе и его куль-
туре в прошлом и настоящем, т. 2, Санкт Петербург b.r.

Ассимиляция, [w:] Еврейская энциклопедия. Свод знаний о еврействе и его культу-
ре в прошлом и настоящем, т. 3, Санкт Петербург b.r.

Diec.indb   471 2018-08-15   16:59:56



472 Bibliografia

3. Artykuły naukowe i rozdziały w monografiach 
Articles and chapters in monographs 
Научные статьи и разделы в монографиях

3.1. W języku rosyjskim / In Russian / На русском языке

Валентинов Hиколай Владиславович, Пятаков и большевизм, „Новый Журнал” 
1958, No 52.

Горохов Андрей Анатольевич, Русские консерваторы ХIХ века об особенностях 
формирования государственности в России, [w:] Политика в текстах – тек-
сты в политике. Наука истории идей и учений, под ред. Александра Ивановича 
Волошина, ч. 2, РОССПЭН, Москва 2011.

Игорю Ростиславовичу Шафаревичу – 80 лет!, [on-line:] http://shafarevich.voskres.
ru/new5.htm (29.09.2012).

Кондратьев Андрей В., Религия германских фёлькиш, „Религиоведение” 2009, No 4.
Пигарев Кирилл Васильевич, Ф. И. Тютчев и проблемы внешней политики царской 

России, [w:] „Литературное наследство”, ки. 19-21, Москва 1935.
Струве Петр Бернгардович, С.П. Шевырев изападные внушения и сточники тео-

рии-афаоризма о „гнилом” или „гниющем” Западе. Изыскания, сопоставления 
и материалы, [w:] „Записки русского научного института в Белграде” т. 16-17, 
1941.

Ширинянц Александр Андреевич, Христианский гуманистический синтез обще-
человеческих ценностей и русской духовной культуры (С.П.Шевырев в истории 
социально-политической мысли России), [w:] Политика в текстах – тексты 
в политике. Наука истории идей и учений, под ред. Александра Ивановича Во-
лошина, ч. 1, РОССПЭН, Москва 2011.

Эпштейн Михаил, Способы воздействия идеологического высказывания, [w:] Образ 
человека ХХ века, ИНИОН РАН, Москва 1988.

3.2. W innych językach / In other languages / На других языках

Abramovna Bella, Subbotovskaya and „Jewish People’s University”, „Notices of the 
American Mathematical Society” Vol. 54, 2007, No. 10.

Bartyzel Jacek, Nacjonalitaryzm, [on-line:] http://haggard.w.interia.pl/nacjonalitaryzm.
html (27.02.2012).

Barut Arkadiusz, Podmiot skontekstualizowany, wspólnota tradycjonalistyczna, naród 
etniczny. Nacjonalizm Maurice’a Barrésa jako konserwatywna krytyka filozofii 
świadomości, [w:] Nacjonalizm a konserwatyzm i monarchizm. Action Française i jej 
promieniowanie, red. Jacek Bartyzel, Dariusz Góra-Szopiński, Wydawnictwo Adam 
Marszałek, Toruń 2011.

Birman Joan, AMS Condemns Russophobia, „The Scientist” 1993, No. 7.
Bourdieu Pierre, L’identité et la representation: éléments pour une réflexion critique sur 

Diec.indb   472 2018-08-15   16:59:56



473Bibliografia

l’idée de region, „Actes de la recherche en sciences socials” 1980, No 35, [online:] 
http://dx.doi.org/10.3406/arss.1980.2100.

Campbell Edwina, Some Thoughts on Nationalism in Post-Cold-War Europe, „History 
of European Ideas” Vol. 18, 1994, No. 2, [online:] https://dx.doi.org/10.1016/0191-
6599(94)90002-7.

Devlin F. Roger, From Salon to Guillotine. Selections From Augustin Cochin, „The Occidental 
Quarterly” Vol. 8, 2008, No. 2.

Diec Joachim, Konserwatyzm antyintelektualistyczny Konstantina Pobiedonoscewa, 
„Politeja” 2004, nr 1.

Duda Katarzyna, Żydzi i religia w okresie bolszewickim. „Dwieście lat razem” Aleksandra 
Sołżenicyna, [w:] Słowianie i ich konfesje, pod red. Lucjana Suchanka, Polska 
Akademia Umiejętności, Kraków 2007, Prace Komisji Kultury Słowian, t. 6.

Filipowicz Stanisław, Rosja i Europa – Eros i trauma, „Studia Politologiczne” t. 4, 2000.
Głębocki Henryk, Polska a uniwersalna misja Imperium Rosyjskiego w myśli Fiodora 

Tiutczewa, [w:] Głębocki Henryk, Kresy Imperium. Szkice i materiały do dziejów po-
lityki Rosji wobec jej peryferii (XVIII-XXI wiek), Wydawnictwo Arcana, Kraków 2006.

Grimmer-Solem Erik, German Social Science, Meiji Conservatism, and the Peculiaritiesof  
Japanese History, Wesleyan University, [on-line:] http://condor.wesleyan.edu/
egrimmer/pdf/German_Social_Science.pdf (27.04.2012).

Grimmer-Solem Erik, German Social Science, Meiji Conservatism, and the Peculiarities 
of Japanese History, „Journal of World History” Vol. 16, 2005, No. 2, [on-line:] 
http://www.historycooperative.org/cgi-bin/justtop.cgi?act=justtop&url=http: 
//www.historycooperative.org/journals/jwh/16.2/grimmersolem.html (27.07.2012), 
[online:] http://dx.doi.org/10.1353/jwh.2005.0144.

Kissinger Henry, The White Revolutionary. Reflections on Bismarck, „Daedalus” Vol. 97, 
1968, No. 3.

Kopstein Jeffrey, Wittenberg Jason, Who voted Communists? Reconsidering the Social 
Bases of Radicalism in Interwar Poland, „Slavic Review” Vol. 62, 2003, No. 1, [online:] 
http://dx.doi.org/10.2307/3090468.

Krüger Joachim, Die Leibeigenschaft in Schwedisch-Pommern und Ernst Moritz Arndt, 
„HEMAG” 2004, H. 9.

Lafay Jean-Dominique, Conservative nationalism and democratic institutions,  
[w:] Nationalism and rationality, ed. by Albert Breton, Gianluigi Galeotti, Pierre 
Salmon, Ronald Wintrobe, Cambridge University Press, Cambridge 1995.

Lazari Andrzej de, O mentalnościowych korzeniach eurazjatyzmu, [w:] Między Europą 
a Azją. Idea Rosji-Eurazji, pod red. Stefana Grzybowskiego, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1998.

Lieskounig Jürgen, “Branntweintrinkende Wilde” Beyond Civilization and Outside 
History. The Depiction of the Poles in Gustav Freytag’s “Soll und Haben”, [w:] Germany 
and Easter Europe. Cultural Identities and Cultural Diffeences, Hrsg. Keith Bullivan, 
Goeffrey J. Giles, Walter Pape, Editions Rodopi B.V., Amsterdam–Atlanta 1999. 

Major Conservative Nationalist Organizations in Japan, Research by Asia Policy 
Point, VII 2007, [on-line:] http://www.jiaponline.org/resources/documents/
MAJORCONSERVATIVENATIONALIST.pdf (27.04.2012).

McDaniel Charles, Chesterton’s Distributism and the Revaluation of Progress, „Christian 

Diec.indb   473 2018-08-15   16:59:56



474 Bibliografia

Scholar’s Review” Vol. 35, 2006, No. 4. 
Mohler Armin, Konserwatyzm niemiecki po 1945, „Arcana” 2000, nr 1.
Nishikawa Shunsaku, Fukuzawa Yukichi (1835-1901), „Prospects. The Quarterly Review 

of Comparative Education” Vol. 23, 1993, No. 3-4.
Pałasz-Rutkowska Ewa, Cesarz Meiji – symbol nowych czasów, [w:] Japonia okresu Meiji. 

Od tradycji do nowoczesności, pod red. Beaty Kubiak Ho-Chi, „NOZOMI”, Warszawa 
2006.

Pflanze Otto, Bismarck and German Nationalism, „The American Historical Review” 
Vol. 60, 1955, No. 3, [online:] http://dx.doi.org/10.1086/ahr/60.3.548.

Shapiro Edward S., The Southern Agrarians, H.L. Mencken and the Quest for Southern 
Identity, „American Studies” 1972, No. 3.

Stamm-Kuhlmann Thomas, Ernst Moritz Arndt über Demokratie und Volkssouveränität. 
Sein Abstimmungsverhalten in der Frankfurter Nationalversammlung nach dem 
stenographischen Bericht, „Baltische Studien” Bd. 92, 2006.

Starecka Katarzyna, Początki japońskich partii politycznych oraz rządów przedstawiciel-
skich, [w:] Japonia okresu Meiji. Od tradycji do nowoczesności, pod red. Beaty Kubiak 
Ho-Chi, „NOZOMI”, Warszawa 2006.

Suchanek Lucjan, „Literatura rosyjska jest tam, gdzie znajdują się pisarze rosyjscy”,  
[w:] Emigracja i tamizdat. Szkice o współczesnej prozie rosyjskiej, pod red. Lucjana 
Suchanka, Universitas, Kraków 1993.

Tietz Karl-Edward, Für die Beibehaltung des Namens Ernst-Moritz-Arndt-Universität 
Greifswald, [on-line:] http://www.uni-greifswald.de/fileadmin/mp/e_senat/Me-
dia_Arndt/Anhoerung11-12-2009_Ref-Tietz.pdf.

Wilson Sandra, Rethinking Nation and Nationalism In Japan, [w:] Nation and Nationalism 
in Japan, ed. by Sandra Wilson, Routledge Curzon, London–New York 2002

4. Artykuły prasowe / Press articles / Статьи в прессе

4.1. W języku rosyjskim / In Russian / На русском языке

Золотоносов, Михаил Нафталиевич, Шестидесятники. Игорь Шафаревич. Боль-
шая держава и „Малый Народ”, „Дело” 2006, 24 VII.

Грызлов Борис Вячеславович, „Единая Россия” исповедует российский кон- 
серватизм, Газета.Ру, [on-line:] http://www.gazeta.ru/news/lenta/2008/11/20/ 
n_1298429.shtml.

4.2. W języku polskim / In Polish / На польском языке

Gray John, Gorbaczow, nowy prezydent USA, „Newsweek Polska”, dodatek „Europa” 2009, 
grudzień.

Diec.indb   474 2018-08-15   16:59:56



475Bibliografia

Walicki Andrzej, Czy możliwy jest liberalizm lewicowy?, „Przegląd” 2012, nr 23,  
[on-line:] http://www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/czy-mozliwy-jest-libera-
lizm-lewicowy.

Żyliński Leszek, Bardowie i nosiciele, „Polityka”, dodatek „Pomocnik Historyczny” 2012, 
nr 3.

Diec.indb   475 2018-08-15   16:59:56



Diec.indb   476 2018-08-15   16:59:56



Indeks 
Index 
Индекс

(W indeksie nie uwzględniono nazwiska Igora Szafariewicza. W nawiasach podano 
inne warianty nazwisk występujące w tekście książki)

Abilewicz Szloma Mendelewicz 270
Abraham 281
Abramovna Bella 203
Achmatowa Anna (Akhmatova Anna; 

Ахматовa Аннa) 172, 377, 423
Agurskij Michaił (Agursky Mikhai�� А����Mikhai�� А����

ский Михаил) 185, 382, 429
Aizawa Seishisai (właśc. Aizawa Yasushi� 

Айзава Сейсай) 90�91, 104, 323, 325, 
365, 409

Ajschy�os 205
Aksakow Iwan Siergiejewicz (Aksakov 

Ivan Sergeievich� Аксаков �ван Се��Аксаков �ван Се��
�еевич) 148, 193, 371, 374, 415, 419

Aksakow Konstantin Siergiejewicz (Aks�
akov Konstatin Sergeievich; Аксаков 
Константин Се��еевич) 120, 124, 
126�127, 130, 148, 372, 427

Aksionow�Mejerson Michaił (Аксенов�
Мее�сон Михаил) 182

Akse�rod Paweł Borysowicz 274
A�eksander I, car 116
A�eksander II, car 130, 144, 165
A�eksander III, car (Александ� III) 155�156
A�eksander III, papież 139

A�eksander VI Borgia, papież 259
A�eksiejew Nikołaj (A�ekseev Niko�ai� 

Алексеев Николай) 168, 377, 422
Alltauzen Jack 278
A�thaus Pau� (Альтха�с Па�л) 69, 362, 

405
A�tszu��er Borys Lwowicz (Альтш�лле� 

Бо�ис Львович) 233
Amalrik Andriej (Амаль�ик Анд�ей) 

235, 304, 387, 434
Anderson Benedict (Анде�сон Бене�Анде�сон Бене�

дикт) 392, 441
Andriejew Herman 185
Anninskij Lew (Аннинский Лев) 287
An�ski Szymon 39
Aptekman Osip Wasi�jewicz (Аптекман 

Осип Васильевич) 273
Artamonow Michaił 257
Araki Sadao (А�аки Садао) 105, 368, 412
Ardaszew Paweł Nikołajewicz 159
Arndt Ernst Moritz (А�ндт ��нст Мо�А�ндт ��нст Мо�

�иц) 35�42, 47, 75, 84, 129, 324, 326� 
�327, 342, 357�358, 371, 400�401, 
416

Arnho�d O�iver 66

Diec.indb   477 2018-08-15   16:59:57



478 Indeks

Aron Raymond 346
Aronstein Natan 261
Artamonow Michaił Iłłarionowicz (А�та�

монов Михаил �лла�ионович)
Arystofanes (Aristophanes� А�истофан) 

208, 211, 236, 241, 387, 430, 434
Arystote�es 306
Asaka Tampaku 90
Ascher Sau� 264
Astafjew Michaił Gieorgijewicz 204
Augustyn, św. 139, 143
Avenarius Ferdinand 71
Azef Jewno 274

Baader Franz 128
Babel Izaak 278
Babeuf Grakchus 212, 215
Bacon Francis (Бэкон Ф�энсис) 290, 390, 

438
Bagricki Eduard Grigorjewicz 278
Bakunin Michaił A�eksandrowicz (Бак��

нин Михаил Александ�ович) 217, 
226�227, 238, 269, 273, 433

Bałandin Siergiej (Баландин Се��ей) 
314, 317

Bamberger Ludwig 48
Barabanow Jewgienij (Barabanov Evgenii; 

Ба�абанов Ев�ений) 185, 382, 429
Barrés Maurice (Ба��ес Мо�ис) 50�52, 

55, 57�59, 321, 326, 359�360, 402� 
�403

Bartyze� Jacek 29�30, 45, 49�52, 57�60
Barut Arkadiusz 50
Bary Wi��iam Theodore de 90
Basajew Szamil 311
Batiuszkow Fiodor 251
Batygin Giennadij Siemionowicz (Batygin 

Gennady Semenovich) 225
Bauer Bruno 249�250
Bauman Zygmunt 218
Bäcker Roman 168�169
Beckman George M. 94
Bej�is Menahem 173, 271�272
Ben Kochba Szymon 254
Bere�owitch A�exis (Бе�елович Aлексис) 

294

Berg�und Krista (Бе��л�нд К�истa) 18, 
233, 287�288, 315�316, 345, 397

Beria Ławrentij 280
Berman Jakub 281
Bernstein Eduard 219, 269
Berryer Pierre�Antoine 30
Berwi�Fłorowskij Wasi�ij Wasi�jewicz 

(Бе�ви�Фле�овский Василий Васи�Бе�ви�Фле�овский Василий Васи�
льевич) 268, 419

Bie�iłowskij Abram Naumowicz (Бели�Бели�
ловский Аб�ам На�мович) 279

Bie�iński Wissarion (Be�insky Vissarion� 
Белинский Висса�ион) 151, 371, 
416

Biełocerkowskij Wadim 185
Biełow Wasi�ij 205
Bieły Andriej 272
Bierdiajew Nikołaj (Berdyaev Niko�ai� 

Бе�дяев Николай) 168, 177, 221, 
377, 422

Bierezowski Borys Abramowicz 183
Bierut Bo�esław 281
Biezobrazow A�eksandr 157
Bi��ig Michae� 344�345
Birman Joan 203
Bismarck Otto von (Бисма�к Отто фон) 

43�48, 50, 65, 69�70, 72, 77, 104, 110, 
151�152, 324, 326, 339, 341, 358, 
374, 401, 406, 419

B�um Léon 60, 349
Bławatskaja Je�ena Pietrowna (B�avatsky 

Ye�ena Petrovna) 63�64, 361, 404
Bogdanow Andriej Nikołajewicz (Бо�

�данов Анд�ей Николаевич) 131
Bogner Hans (Бо�не� Ханс) 69, 71, 74� 

�75, 362, 405
Bona�d Louis de 29
Bonnevi��e Nico�as de 325
Borisow Wadim Michajłowicz (Borisov 

Vadim� Бо�исов Вадим Михайло�Бо�исов Вадим Михайло�
вич) 185, 379, 382, 425�426, 429

Borisowa L. 294
Börne Kar� Ludwig (właśc. Baruch Loeb) 

262, 264
Borodaj Jurij 314
Bou�anger Georges 49

Diec.indb   478 2018-08-15   16:59:57



479Indeks

Bourbaki Char�es Denis 49
Bourdonnaye de �a Bretesche François�

�Régis 29
Boy�Że�eński Tadeusz 33
Brafman Jakow (Б�афман Яков) 256�257
Brandenburg Erich 45
Bratkiewicz Jarosław 314
Bres�auer George 239
Breton A�bert 13, 333
Brockdorff�Rantzau U�rich von (Б�окдо�ф�

Ранца� Уль�их фон) 69, 362, 405
Brown De�mer Meyers 90
Brown Sydney D. 95
Brown�ee John 91
Brubaker Rogers (Б��бейке� Родже�с) 

346, 442
Bruckus Borys Dawidowicz 301
Brzeziński Zbigniew 336
Buchanan Patrick Joseph 297
Bucharin Nikołaj Iwanowicz (Б�ха�ин 

Николай �ванович) 224�225
Bukowski Władimir (Bukovsky V�adimir� 

Б�ковский Владими�) 183�183, 
379, 425

Bu��ivan Keith 39
Bułgakow Siergiej Nikołajewicz (Bu�ga�

kov Sergei� Б�л�аков Се��ей Нико�Б�л�аков Се��ей Нико�
лаевич) 168, 377, 385, 422, 433

Bunge Nikołaj Christianowicz 301
Buras Jacek S. 37
Burke Edmund (Бе�к �дм�нд) 24, 27, 

113, 241, 315, 328, 356, 398
Byrnes Robert 155

Ca�houn Craig 335
Campane��a Tommaso (Кампанеллa �ом�Кампанеллa �ом�

мазо) 23, 211, 213, 215�216, 219, 
226, 238, 387, 431

Car�y�e Thomas 155, 221
Carnegie Andrew 258
Carus Kar� Gustav 155
Caste�bajac Barthé�émy de 29
Cewi Sabbataj 261
Chamber�ain Houston Stewart (�ембе���ембе��

лен Хьюстон Стюа�т) 66�67, 79, 81, 
343, 361, 405

Chanzy Antoine 49
Charpentier Char�es 53
Chateaubriand François�René de 30, 233
Chazanow Borys (Хазанов Бо�ис) 247
Chesterton Gi�bert Keith 301
Chiron Yves 49
Chmie�nicki Bogdan 23, 254
Chochliuszkin Igor 233
Chomiakow Aleksiej Siergiejewicz (Kho�

miakov Alexei Sergeievich; Хомяков 
Алексей Се��еевич) 124, 126, 129, 
371, 415

Chomicka Ewa 22, 322
Citkowska�Kim�a Anna 33
Cochin Augustin (Кошен О�юстен) 52� 

�56, 58, 140, 233, 243, 261, 313, 326, 
359�360, 382, 388, 391, 402�403, 
429, 436

Co�bert Jean�Baptiste 258
Conant Roger 135
Cooney Anthony 301
Cousin Victor 29
Coussergues Jean�C�aude de 29
Cromwe�� O�iver 53, 238, 258, 261
Cyceron 253
Cyrus II Wie�ki 252
Czaadajew Piotr Jakowlewicz (Chaadaev 

Petr; �аадаев Пет� Яковлевич) 123, 
125, 151, 371, 416

Czajanow A�eksandr Wasi�jewicz 301�302
Czernyszewski Nikołaj (Chernyshevsky 

Nikolai; �е�нышевский Николай) 
149�150, 220, 239, 244, 273, 374, 419

Czesnokowa Wa�entyna (�еснокова Ва��еснокова Ва�
лентина Фeдо�овна) zob. Kasjano�) zob. Kasjano�
wa Ksenia

Cziczerin Borys (Chicherin Boris� �иче��иче�
�ин Бо�ис) 150, 241, 419

Czuprow A�eksandr Iwanowicz 301

Daniel Julij 183
Dani�ewski Nikołaj Jakow�ewicz (Dani�

�evsky Niko�ai Yakov�evich� �ани��ани�
левский Николай Яковлевич) 121, 
146�147, 149, 152�153, 289, 291, 
315�316, 373, 418�419

Diec.indb   479 2018-08-15   16:59:57



480 Indeks

Danton Georges 261
Dani�ow W. 294
Deborin Abraham 225
Dejcz Lew Grigorjewicz 274
Déroulède Pau� (�е��лед Поль) 49�50, 

358, 401
Deschamps Leger�Marie 212
Deutscher Isaac 250
Dev�in Roger F. 56
Dewiatko Inna (Deviatko Inna Fe�iksovna) 

225
Dickens Charles 221
Diec Joachim 82, 85, 95, 98, 146, 158, 171, 

228, 252, 279�280, 303, 310
Di�worth David A. 98
Diomuszkin Siergiej 233
Diodor Sycy�ijski 254
Dmitrijew Fiodor (�мит�иев Федо�) 133
Dobruszka Mojżesz 261
Do�cino Fra (po�. Du�cyn) 219
Döllinger Ignatz 227
Dostojewski Fiodor Michajłowicz (Dosto�

evsky Fedor� �остоевский Федо� 
Михайлович) 131, 136, 150�151, 
162, 205, 222, 244�245, 339, 372, 
374, 417, 419�420

Dostojewski Michaił Michajłowicz 131, 
417

Dreyfus A�fred (��ейф�с Альф�ед) 49� 
�50, 57, 59, 359, 401

Drumont Édouard (��юмон �д�а�д) 50, 
58, 359, 401�402

Dube� Lech 24
Dubrowin Aleksandr Iwanowicz (Dubro�

vin A�eksandr Ivanovich) 164, 376, 
422

Duchiński Franciszek 122
Duda Katarzyna 197, 235
Dugin A�eksandr Gie�jewicz (���ин Алек����ин Алек�

санд� Гельевич) 17�18, 298, 312
Dybe� Paweł 32
Dżyngis�Chan 170

Ear� David M. 92
d’Eckstein Ferdinand 30
Edzard Dietz�Otto 210

Effendi Muhammed, zob. Cevi Sabbataj 
Efron Siergiej 169
Eichtha� Gustave Sé�igmann de 268
Eisenmenger Johann Andreas 256
Eisner Kurt 266
Ekier Jakub 40
E�berfe�d Jan 185
E�eazar 254
E�iade Mircea 205
Enczmen Emmanuel (�нчмен �ман�ил) 

225
Enge�s Friedrich 214, 219, 221, 223�224, 

227
Epsztejn Michaił (�пштейн Михаил) 8
Etkind Jefim (Etkind Jefim� �ткинд 

Ефим) 183�185, 233, 379, 425
Etō Jun (�то �зюн) 103, 107�109, 349, 

368, 412
Etō Shimpei 99, 367, 410

Fadiejew Rostisław Andriejewicz (Фаде�Фаде�
ев Ростислав Анд�еевич) 132�133

Fahrenkrog Ludwig (Фа�енк�о� Люд�Фа�енк�о� Люд�
ви�) 64�65, 361, 404

Fe�dman Józef 46
Fenske Wo�fgang 65
Feuchtwanger Lion 295
Feuerbach Ludwig 150
Fichte Johann Gott�ieb (Фихте �о�анн 

Готлиб) 32, 38, 48, 118, 356, 399
Fiedotow Gieorgij Pietrowicz (Fedotov 

Georgii Petrovich� Федотов Гео��ий 
Пет�ович) 168, 181�182, 377, 422

Fi�ipowicz Stanisław 27, 333
Fiore Gioacchino da 211
Fitz�James Édouard de 29
Fłorowski Gieorgij 168
Fonwizin Denis Iwanowicz (Fonvizin 

Denis� Фонвизин �енис) 114�115, 
370

Ford Henry 266�267
Fortescue John (Фо�теск �жон) 21, 27, 

355, 398
Fourier Charles (Ф��ье Ша�ль) 217, 

221�222
Frank Jakub 261

Diec.indb   480 2018-08-15   16:59:57



481Indeks

Frank Siemion (Frank Semen� Ф�анк Се�Ф�анк Се�
мен) 168, 177, 221, 245, 377, 422

Frank�in Benjamin 97
Frankowski Paweł K. 340
Fréni��y Jean de 29
Freud Sigmund 222, 227
Frey Junius 261
Friedjung Friedrich 45
Friedrich Caspar David 35
Fryderyk I Barbarossa 139
Fujita Yūkoku  (Ф�дзита Ю�кок�) 90, 92, 

365
Fukuyama Francis 344
Fukuzawa Yukichi (Ф�к�дзава Юкити) 

94, 97�99, 106, 158, 367, 410
Furet François 56

Ga�braith John Kenneth 336
Ga�eotti Gian�uigi 13, 333
Gałanskow Jurij 234
Gambetta Léon 49
Gau��e Char�es de 60
Ge�b Ignace Jay 209
Ge��ner Ernest (Геллне� ��нест) 293, 

322, 336�337, 392, 441
Genoud Antoine�Eugène 30
Ger�ach Ernst Ludwig von (Ге�лах ��нст 

Людви� фон) 46, 358, 401
Ger�ach Leopo�d von 45�46
Gerszenzon Michaił Osipowicz (Ге�шен�Ге�шен�

зон Михаил Осипович) 168, 251
Giddens Anthony 322
Gi�es Goeffrey J. 39
Gi�fierding A�eksandr (Hi�ferding A�exan�

der) 148, 154, 374, 419
Ginzburg A�eksandr 234
G�eichen Heinrich Freiherr von (Глейхен 

Ген�их Ф�ее� фон) 68, 362, 405
Głębocki Henryk 133, 135, 137, 148
Gobineau Arthur Joseph de (Гобино А��Гобино А��

т�� Жозеф де) 64, 66, 361, 404
Goethe Johann Wo�fgang von 205, 264
Gogarten Friedrich (Го�а�тен Ф�ид�их) 

69, 362, 405
Go�dman Nahum 250
Goodrick�C�arke Nicho�as 63

Gorki Maksym 296
Gorski W. 237, 239, 243
Görres Joseph (Гё��ес �осеф) 31�33, 35, 

52, 55�56, 118, 357, 399
Gotō Shōjirō 92, 99
Góra�Szopiński Dariusz 45
Gramsci Antonio 218
Granowskij Timofiej (Granovsky Timo�

fei� Г�ановский �имофей) 125, 151, 
371, 416, 419

Grätz Heinrich 260
Gray John 297
Gregg Richard 144
Grigorjew Apołłon A�eksandrowicz (Gri�

goriev Apo��on� Г�и�о�ьев Аполлон 
Александ�ович) 131�132, 171, 329, 
372, 416

Grimm Jacob 205
Grimm Wi�he�m 205
Grimmer�So�em Erik 93�94
Gringmut Władimir Andriejewicz (Gring�

mut V�adimir Andreevich� Г�ин�м�т 
Владими� Анд�еевич) 163, 376, 421

Grundtvig Niko�ai Frederik 343
Gryzłow Borys Wiaczesławowicz (Г�ыз�Г�ыз�

лов Бо�ис Вячеславович) 329
Grzegorz Wie�ki 255
Grzegorz XII 255
Grzybowski Stefan 169
Guéronnière Arthur de la 30
Guizot François 30, 128
Gumi�ow Lew Nikołajewicz (Gumi�ev Lev� 

Г�милев Лев Николаевич) 17�18, 
172, 257, 284, 306, 377, 423

Gumi�ow Nikołaj (Gumi�ev Niko�ai� Г�ми�Г�ми�
лев Николай) 172, 377, 423

Gunsa�us C. K. (Tina) 203
Günther A�brecht Erich (Гюнте� Аль�

б�ехт ��их) 71, 76, 362, 406
Günther Gerhard 362, 406
Günther Rudo�f (Гюнте� Р�дольф) 71, 73
Gurowski Adam 146
Gusinski Władimir 183

Haffner Sebastian 44
Hane Mikiso 106

Diec.indb   481 2018-08-15   16:59:57



482 Indeks

Hanka Vaclav 137
Harris Townsend (Ха��ис �а�нсенд) 86, 

97, 364, 408
Hayashi Ōen 99
Hayek Friedrich von 265, 349
Hefter Michaił Jakow�ewicz (Гефте� Ми�Гефте� Ми�

хаил Яковлевич) 250
Heiche�heim Fritz Moritz 209�210
Heine Heinrich 243�244, 262�263, 339
He��er Michaił 300�301
He�vétius C�aude�Adrien 10, 58
Henryk IV 139
Hercen A�eksandr 238�239, 273
Herder Johann Gottfried (Ге�де� �о�анн 

Готф�ид) 32, 34�35, 48, 129, 341, 
354, 399�400, 416

Herodot 205
Hertz� Theodor 249
Hervegh Georg 249
Heryng Zygmunt 217
Hess Moses 268�269
Hessen Sergiusz 303
Hessen Władimir Matwiejewicz 160
Hie�scher Friedrich (Гильше� Ф�ид�их) 

68, 362, 405
Hi�arion 258
Hindenburg Paul von 70
Hirohito, cesarz 104
Hit�er Ado�f (Гитле� Адольф) 66, 69, 72, 

75, 361, 404, 408
Hitzig Eduard 264
Hobbes Thomas (Гоббс �омас) 9, 25, 236, 

241, 387, 434
Hobsbawm Eric (Хобсба�м ��ик) 322, 

341, 392, 441
d’Ho�bach Pau� Thiry 58
Ho�zer Jerzy 215�216
Hołówka Teresa 293, 322
Hönig Hans Otto 36
Hooker Richard (Г�ке� Рича�д) 21, 27, 

355, 398
Horvath Robert 183
Hosking Geoffrey 235
Huan, książę Qui 92
Hugo Victor 30, 291
Humbo�dt Kar� Wi�he�m von (Г�мбольдт 

Виль�ельм фон) 129, 261, 341, 356, 
399, 416

Hume David 33, 328
Huntington Samue� Phi��ips 297�298
Hurst Cameron G. 98
Husserl Edmund 71
Hutten U�rich von 35

Ignacy Loyo�a, św. 282
I�f I�ja Arno�dowicz 278
I�jin Iwan A�eksandrowicz (I�yin Ivan 

A�eksandrovich� �льин �ван Алек��льин �ван Алек�
санд�ович) 176�183, 188, 191, 205, 
317, 378, 381�382, 424, 428�429

Im Hof U�rich 10
Inoue Kowashi 94
Itagaki Taisuke 93, 99
Itō Hirobumi 93�94, 98
Itō Miyoji 94
Itzig Fanna 261
Iwakura Tomomi (�вак��а �омоми) 93, 

102, 366, 410
Iwan IV Groźny (�ван IV Г�озный) 182, 

235�236, 425
Iwnickij N. 294
Izgojew Aleksandr 168

Jagoda Gienrich 277
Jahn Friedrich Ludwig (Ян Ф�ид�их 

Людви�) 35�36, 38, 41�42,129, 324, 
326, 342, 357, 371, 399�400, 416

Jakowlew Jakow Arkadiewicz 277
Jan bez Ziemi 338
Jan Paweł II 268 
Jan z Kronsztadu, św. 73, 339
Janicka Barbara 56
Janicot Gustave 30
Janow A�eksandr Lwowicz (Yanov A�exan�

der; Янов Александ� Львович) 184� 
�185, 187, 189, 193�194, 235, 239� 
�240, 242, 246�247, 379, 425, 434, 436

Jaskułowski Krzysztof 336, 344�245
Jaspers Kar� (Яспе�с Ка�л) 218, 225, 385, 

432
Jaszczuk Andrzej 340
Je�cyn Borys Nikołajewicz 286

Diec.indb   482 2018-08-15   16:59:57



483Indeks

Jermaszow Dmitrij Wasi�iewicz (Е�ма�
шов �мит�ий Васильевич) 167

Jeżewski Władysław 238
Jogiches Leon 274
Johannes R. 59
Johnson Pau� 291, 334
Józef F�awiusz 252�253
Józef II 260
Jung Edgar Julius (Юн� �д�а� Юли�с) 68� 

�71, 362, 405
Jünger Ernst (Юн�е� ��нст) 68, 362, 405
Jünger Friedrich Georg (Юн�е� Ф�ид�их 

Гео��) 68, 362, 405
Juszczinskij Andriej 173, 271

Kaczmarek Tadeusz 301
Kada Azumamaro (Када Аз�мама�о) 89, 

341, 365, 409
Kaganowicz Łazar 277
Kamieniew Lew 274
Kaminkowie 270
Kaminskij Grigorij Naumowicz 277
Kamo Mabuchi (Камо Маб�ци) 89, 341, 

365, 409
Kamzołowa T. N. 301
Kaneko Kentarō 94
Kant Immanuel 118
Kara�Murza Siergiej Gieorgijewicz (Ка�а�

М��за Се��ей Гео��иевич) 287, 305, 
329, 340

Karamzin Nikołaj Michajłowicz (Ka�
ramzin Nikolai; Ка�амзин Николай 
Михайлович) 116�117, 120, 125, 
342, 370, 414

Karo� I 9, 181
Karo� Wie�ki (Ка�л Великий) 139, 169, 399
Karo�yi, poseł 46
Karsawin Lew (Karsavin Lev� Ка�савин 

Лев) 168, 185, 377, 422
Kasjanowa Ksenia (właśc. Czesnokowa 

Wa�entina Fiodorowna� Kasyanova 
Ksenya� Касьянова Ксения) 206, 
291, 298�299, 308, 382, 390,429, 438

Kasjusz Dion 253
Katarzyna II 115
Katkow Gieorgij 150, 205

Katkow Michaił Nikiforowicz (Katkov 
Mikhai� Nikiforovich� Kaтков Миха�
ил Никифо�ович) 145�146, 373, 418

Katz Jacob 256
Kautsky Kar� (Ка�тский Ка�л) 219, 225, 

269
Kawielin Konstantin (Kavelin Konstan�

tin; Кавелин Константин) 125, 149, 
371, 416, 419

Kedouri Elie 322
Keen Mike Forest 225
Keene Dona�d 90
Keß�er Heinrich (Кессле� Хейн�их) 13� 

�14, 76, 85, 354, 396
Kido Takayoshi (Кидо �акаёси) 93, 95, 

101, 366, 411
Kiriejewski Iwan (Kireevsky Ivan� Ки�Ки�

�еевский �ван) 118, 124, 128�129, 
371, 415

Kisie�iow A�eksandr Fiedotowicz (Кисе�Кисе�
лев Александ� Федотович) 173

Kissinger Henry 48
Kistiakowski Borys 168
Kita Ikki 104, 368
Kitabatake Chikafusa (Китабатаке �ико�Китабатаке �ико�

ф�за) 90, 365, 409
Klatzkin Jakob 266
K�eist Heinrich von 84
Kniaźnin W. (Книазьнин В.) 132
Kołłontaj A�eksandra 224
Kondratjew Nikołaj Dmitrijewicz 301�302
Konik Danuta 297
Kopczyński Mariusz 45, 47
Kopie�ew Lew 185
Kopstein Jeffrey 276
Koren Maksymi�ian 40
Korsakow Fiodor (Korsakov Fedor, Ко�са�Ко�са�

ков Федо�� właśc. Sietow Fe�iks, Setov 
Fe�ix, Сетов Феликс) 185, 382, 429

Koszelow Aleksandr 118
Kowa�czykowa A�ina 31
Kowa�iewski Paweł Iwanowicz (Kova�evsky 

Pave� Ivanovich� Ковалевский Павел 
�ванович) 162�163, 269, 376, 421

Kowgan Prokopij Stiepanowicz (Kovgan 
Prokopii Stepanovich� Ков�ан П�о�
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копий Степанович) 173, 377, 423
Koźmin Borys Pawłowicz (Козьмин Бо�Козьмин Бо�

�ис Павлович) 221
Krabbe Wo�fgang 68
Krasucka Katarzyna 180
Kriestowski Wsiewołod 131
Križanić Juraj (Križanić Yuri� К�ижанич 

Ю�ий) 341, 373, 418
Krüger Joachim 41
Kryłow Konstantin (Kry�ov Konstatin� 

К�ылов Константин) 205, 315, 317, 
382, 429

Krzemieniowa Krystyna 31
Kubiak Ho�Chi Beata 94
Kuhn Ada�bert (К�н Адальбе�т) 31, 357, 

399
Kułakowski Płaton Siergiejewicz 159
Kumi Kubitake 93
Kuprin A�eksandr 251, 272
Kuriyama Sempō 90
Kusserow Wi�he�m 65
Kuszew Jewgienij 185
Kutuzow Michaił Iłłarionowicz 307

Lachowska Dorota 27
Lafay Jean�Dominique (Лафай Жан�о�Жан�о�

миник) 13�14, 333, 354, 396
Lagarde Pau� de (Ла�а�д Па�ль де) 61� 

�62, 65, 360, 403�404
Lamartine A�phonse de 30 
Langbehn Ju�ius (Лан�бен Юли�с) 61�62, 

360, 403�404
Lasa��e Ferdinand 269
Lawrence O�son 103 
Lawrence Peter 340
Lazari Andrzej de 131, 169
Leiden Jan van (właśc. Bocke�son Jan) 213
Le Bon Gustave 66
Lenin Włodzimierz I�jicz (Ленин Влади�Ленин Влади�

ми� �льич) 149, 187, 195, 293
Leontjew Konstantin Nikołajewicz (Le�

ontiev Konstantin Niko�aievich� Ле�Ле�
онтьев Константин Николаевич) 
12, 153�154, 156, 228, 291, 315, 374�
375, 420

Lessing Gottho�d Ephraim 260

Leśniewska Maria 152
Levin Rache�a 262
Lewin Michaił Lwowicz (Левин Михаил 

Львович) 233
Lewitin�Krasnow Anato�ij (Levitin�Kras�

nov Anato�iy� Левитин�К�аснов Ана�
толий) 185, 242, 436

Liadow Martyn Nikołajewicz (Лядов Ма��
тын Николаевич) 224

Lichaczow Dmitrij 205
Liebenfe�s Jörg Lanz von 64
Liebknecht Kar� 269
Lieskounig Jürgen 38
List Friedrich 48
List Guido von (Лист Гвидо фон) 64, 361, 

404
Litwinow Maksim Maksimowicz 185, 250
Litwinow Paweł 185
L�oyd Kenrick 301
Locke John 9, 166, 327, 330
Lorenz Konrad 315
Lother He�mut 63
Ludendorff Erich von 70
Ludwik XIV 45
Ludwik XV 45
Ludwik XVI 9, 22�23, 27, 45
Luksemburg Róża 269, 274
Luter Marcin 73
Luzerne César�Gui��aume �a 30
Lyotard Jean�François 151

Ławrow Piotr (Lavrov Petr� Лав�ов Пет�) 
190, 273, 374, 419

Łomonosow Michaił 341
Łukasiewicz Małgorzata 10
Łukaszenka A�aksandr 302 
Łurie So�omon Jakow�ewicz (Л��ье Соло�Л��ье Соло�

мон Яковлевич) 254

Maass Sebastian 71, 75
MacArthur Doug�as 242
MacMaster Robert 146
Maebara Issei 100
Maistre Joseph de (Мест� Жозеф де) 27� 

�28, 41, 133, 135, 143�144, 228, 233, 
320, 326, 349, 356, 398
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Majkow Apołłon Apołłonowicz (Maykov 
Apo��on Apo��onovich� Майков Апол�Майков Апол�
лон Аполлонович) 151, 164, 376, 422

Makoto Saitō 105
Mande�sztam Osip 278, 339
Mann Thomas (Манн �омас) 68, 70, 362, 

405�406
Marat Jean�Pau� 325�326
Marcuse Herbert 222, 227, 336
Margo�ina Sonja 250�251
Marinetti Fi�ippo Tommaso 337
Marks Karo� (Marx Kar�� Ма�кс Ка�л) 

207, 217, 219, 221, 223, 225�227, 
249, 268�269, 290, 384, 432

Martin Henri (Ма�тен Ан�и) 49, 358, 
401

Maruyama Masao (Ма��яма Масао) 105� 
�106, 368, 412

Marzęcki Józef 56
Massaka Iwona 168
Maurras Char�es (Мо��ас Ша�л) 57, 58� 

�60, 110, 233, 321, 324, 326, 349�350, 
360, 369, 403, 413

McDaniel Charles 301
Mech�is Lew 277
Meinecke Friedrich 106
Melech Eugeniusz 301
Mende�ejew Dmitrij Iwanowicz 302, 245
Metternich K�emens Lothar von 44
Meyer Eduard 254
Meyerson�Aksionow Michaił (Мее�сон�

Аксенов Михаил) 185, 246
Miało Ksenia Grigorjewna (Мяло Ксения 

Г�и�о�ьевна) 295
Michajłow Michajło (Михайлов Михай�Михайлов Михай�

ло) 185, 242
Michajłowski Nikołaj Konstantinowicz 

(Mikhai�ovsky Niko�ai Konstantino�
vich� Михайловский Николай Конс�Михайловский Николай Конс�
тантинович) 149, 273, 296, 374, 419

Michoe�s So�omon Michajłowicz 278�279
Mickiewicz Adam 137
Miedwiediew Roj 239
Mieńszykow Michaił Osipowicz (Menshi�

kov Mikhai� Osipovich� Меньшиков 
Михаил Осипович) 159�160, 162� 

�163, 197, 270, 328, 332, 375�376, 
381, 421, 428

Miereżkowski Dmitrij 271
Mikołaj I, car (Nicho�as I, Николай I) 119, 

145, 236, 257, 387, 434
Mikołaj II, car 157, 163
Mi�iukow Paweł 150, 246
Minin Kuźma Minicz 163
Mirabeau Honoré Gabrie� Riqueti de (Ми�а�Ми�а�

бо Оно�е Габ�иэль Рикетти де) 43, 88, 
95, 260, 349, 358, 401

Mironow Borys Siergiejewicz (Ми�онов 
Бо�ис Се�еевич) 286

Miszczenko Anatolij Borisowicz (Ми�
щенко Анатолий Бо�исович) 127

Miyajima Seiichirō 93
Moeller van den Bruck Arthur (Мелле� 

ван деn Б��к А�т��) 68, 70, 74, 301, 
362, 405�406

Moh�er Armin (Моле� А�мин) 48, 62�63, 
68�69, 126, 404

Möhler Johann 126
Mohr J. C. B. 254
Mojżesz 281
Montbe� Gui��aume�Isidore de 29
Monteskiusz (Montesquieu Char�es, Мон�Мон�

тескье) 33, 166, 260, 307, 357, 399
Morand Joseph 30
More Thomas 23, 211, 214, 216, 226, 238, 

383, 387
More��y Étienne�Gabrie� 209, 212
Mori Arinori (Мо�и А�ино�и) 97�98, 

120, 367, 410
Mori Yoshirō 108
Morka Jerzy 297
Morris Ivan 106
Mosse George Lachmann 63
Moszczełkow Jewgienij Nikołajewicz (Мо�Мо�

щелков Ев�ений Николаевич) 166
Mrozek Andrzej 155
Mucha Janusz 225
Muchin Jurij 17�18
Mü��er Ludwig (Мюлле� Людви�) 65, 

114, 361, 404
Mumford Lewis 315
Münzer Thomas 23, 211, 216, 226
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Musso�ini Benito 174, 337
Mutsuhito, cesarz 102

Nairn Tom 322
Namowicz Tadeusz 31, 37�38
Nan Li (Нан Ли) 14, 354, 396
Naosuke Ii (Наос�ке �и) 86, 88, 97, 101, 

364, 408
Napo�eon I (Наполеон) 30, 38, 45, 117, 

327, 329, 347, 357, 400
Napo�eon III 29�30, 45
Nariakira Shimazu 101
Naumann Friedrich 71
Neuvi��e Jean�Gui��aume de 30
Newton Isaac 290
Nieczajew Siergiej 221
Niekisch Ernst (Никиш ��нст) 68, 71, 

362, 405
Nie�idow Dmitrij 185
Niemienski O�eg (Неменский Оле�) 315
Nietzsche Friedrich Wi�he�m 66, 290, 343
Nikiforow Nikołaj Iwanowicz (Nikiforov 

Niko�ai Ivanovich� Никифо�ов Нико�икифо�ов Нико�
лай �ванович) 378, 424

Nishi Amane 92
Noai��es A�exis de 29
Nobutaka Ike 92
Nodier Charles 30
Nordau Max (Но�да� Макс) 155, 164, 

375, 420
Nova�is (Новалис) 31, 114, 399
Nowgorodcew Paweł 176, 241
Nozick Robert 309

Ochocki A�eksander 32
Oda Nobunaga (Ода Ноб�на�а) 88, 341, 

365, 409
Odenva��Varga Szi�via 48
Odojewski Władimir (Odoevsky V�adimir� 

Одоевский Владими�) 118, 370, 415
Ohmann O�iver 36
Ōkawa Shūmei (Окава С�мэй) 104, 368, 412
Ōkubo Toshimichi 93
Ōkuma Shigenobu 93�94
O�cott Henry Stee� (Олкотт Ген�и Стиль) 

361, 404

O�son Lawrence 103
O�szewski Henryk 343
Opałek Kazimierz 33
Orłow Jurij 185
Orygenes 139
Otagura Tomoo 99
Otruba Gustav 216
Owsianiko�Ku�ikowskij Dmitrij 246
Oz Amos (Оз Амос) 196�197

Palacký František (Палацкий Ф�анти�
шек) 146, 373, 418

Pałasz�Rutkowska Ewa 94
Panczenko A�eksandr 205
Pape Wa�ter 39
Paradowski Ryszard 168, 170
Pasternak Borys 278, 339
Perry Matthew (Пе��и Мэтью) 86, 97, 

364, 408
Peste� Paweł 124
Pétain Phi�ippe 60
Peyronnet Char�es�Ignace de 30
Pf�anze Otto 45
Piasecki Bohdan 335
Piatakow Gieorgij Leonidowicz 282
Piatkowskij Aleksandr Pietrowicz (Пят�

ковский Александ� Пет�ович) 118
Pico de��a Mirando�a (Пико делла Ми�Пико делла Ми�

�андола) 290, 390, 438
Pietrow Jewgienij 278
Pigariow Kiryłł Wasi�iewicz (Пи�а�ев 

Ки�илл Васильевич) 135
Pinochet Augusto 242
Piotr III 309
Piotr Wie�ki (Piotr I� Peter the Great� Пет� 

Великий) 114�115, 117, 121, 124, 
127, 129, 157, 180, 236, 306, 349, 
354, 369, 397, 414

Pipes Richard (Пайпс Рича�д) 155, 185, 
235�236, 238, 313, 387, 434

Pisariew Dmitrij 273
Piskozub Andrzej 14
Pius IX, papież 134
Pius XI, papież 60
P�aas Hartmut (Пляас Ха�тм�т) 68, 362, 

405
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P�aton (P�ato� Платон) 211, 215, 219, 
226, 236, 241, 387, 434

P�ay Frédéric �e 30, 155
P�echanow Gieorgij 149, 274, 285
P�ehwe Wiaczesław Konstantinowicz von 

274
P�etniewa Swietłana A�eksandrowna 

(Плетнева Светлана Александ�ов�Плетнева Светлана Александ�ов�
на) 257

P�iuszcz Leonid 185, 242
Płaczkowska Barbara 32, 34
Pobiedonoscew Konstantin Pietrowicz 

(Pobedonostsev Konstantin Petro�
vich� Победоносцев Константин 
Пет�ович) 154�156, 158, 163, 165, 
192, 228, 309, 320, 375, 388, 420, 435

Pogodin Michaił Pietrowicz (Pogodin 
Mikhail Petrovich; По�один Михаил 
Пет�ович) 120�123, 146�147, 233, 
370, 373, 415

Po�iwanow Michaił (Po�ivanov Mikhai�� 
Поливанов Михаил) 382, 429

Pomieranc Grigorij Sołomonowicz 
(Pomerants Grigorii So�omonovich� 
Поме�анц Г�и�о�ий Соломонович) 
183�185, 234, 243�244, 246�248, 379, 
387, 425, 434, 436

Pożarski Dymitr Michałowicz 163
Prochanow Aleksandr (Prokhanov Ale�

xandr; П�оханов Александ�) 17�18, 
204, 382, 429

Prochorow Gie�ian 205
Prokopowicz Teofan 236
Prołubnikow Andriej Wiktorowicz (П�о�

л�бников Анд�ей Викто�ович) 167
Propp Władimir 205
Przybył Jan 297
Puchta Georg Friedrich (П�хта Гео��) 33, 

342, 357, 399
Pujo Maurice (Пюжо Мо�ис) 57, 360, 403
Pu�itzerowie 264
Puriszkiewicz Władimir Mitrofanowicz 

(Purishkevich V�adimir Mitrofano�
vich� П��ишкевич Владими� Мит�П��ишкевич Владими� Мит�
�офанович) 164, 376, 422

Puszkin A�eksander 150, 205

Pypin A�eksander 122

Quabbe Georg (Кваббе Гео��) 69, 362, 
405

Radek Karol 277
Rasputin Grigorij 164
Rasputin Wa�entin 205
Rathenau Wa�ter 258, 265
Ravina Mark 100, 103
Reagan Rona�d (Рей�ан Рональд) 387, 

434
Redfie�d Robert 295
Reed Douglas 281
Reinach Jacques de 60
Reischauer Edwin O�dfather 89
Rembrandt 62
Reuter Otto Siegfried (Рейте� Отто �и��Рейте� Отто �и��

ф�ид) 65, 361, 404
Riancey Henri de 30
Riche�ieu Armand Jean 43
Richter Swiatosław 201
Richter Teofi� 201
Rieh� Wi�he�m 130
Robespierre Maximi�ien de 56, 325
Rochefoucau�d Sosthène de �a 29
Rodrigues O�inde 268
Rodzajewski Konstantin Władimirowicz 

(Rodzaevsky Konstantin V�adimiro�
vich� Родзаевский Константин Вла�Родзаевский Константин Вла�
дими�ович) 173�175, 378, 424

Ro��and Romain 295
Rosenberg A�fred 65
Rös�er Kar� Friedrich Hermann 94
Rotshi�d A�fred 265
Rotshi�dowie 259
Rousseau Jean�Jacques (Р�ссо Жан Жак) 

9, 22, 167, 212, 236, 241, 387, 434
Rozanow Wasi�ij Wasi�jewicz (Розанов 

Василий Васильевич) 270, 272
Roża�in Nikołaj 118
Rubin Jay 107
Ryusaku Tsunoda 90

Sacharow Andriej Dmitrijewicz (Sakharov 
Andrei Dmitrievich� Саха�ов Анд�ей 
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�мит�иевич) 183�184, 188�189, 
202, 233, 379, 425

Saigō Takamori (właśc. Saigō Kohichi� 
Сай�о �акамо�и) 93, 101�104, 109, 
111, 130, 133, 157, 341�342, 349� 
�350, 367, 369, 410, 412�413, 416

Saint�Simon Henri de 227, 269
Sa�mon Pierre 13, 333
Sa�omon Ernst von 68, 362, 405
Samarin Jurij Fiodorowicz (Samarin Yuri 

Fedorovich� Сама�ин Ю�ий Федо�о�Сама�ин Ю�ий Федо�о�
вич) 12, 124, 132�134, 146�147, 154, 
371, 373, 418

Sanjō Sanetomi 93
Sarabianow Władimir 225
Sartre Jean�Pau� 295
Sauvigny Ferdinand�Louis de 29
Savigny Friedrich Kar� von (Савиньи 

Ф�ид�их Ка�л фон) 33, 114, 342, 
357, 399

Savonaro�a Giro�amo 259
Sawicki Piotr Nikołajewicz (Savitsky Petr 

Niko�aievich� Савицкий Пет� Нико�Савицкий Пет� Нико�
лаевич) 168�169, 172, 377, 422

Sawie�jew Andriej Nikołajewicz (Савель�Савель�
ев Анд�ей Николаевич) 311

Schauwecker Franz (Ша�веке� Ф�анц) 
68, 362, 405

Schelling Friedrich 118 
Schenfe�d Franz Thomas, zob. Dobruszka 

Mojżesz
Sch�ege� Friedrich (Шле�ель Ф�ид�их) 

31, 114, 357, 399
Schleglowie 261
Schleiermacher Friedrich 261
Schmidt Jörg 38
Schmitt Car� (Шмитт Ка�л) 62, 69, 362, 

405
Schopenhauer Arthur 290, 343
Schröder Wi��i 36
Schu�ze�Boysen Harro (Ш�льце�Бойзен 

Га��о) 68, 362, 405
Schumacher Ernst Friedrich 300, 315
Schwartz Wi�he�m (Шва�ц Виль�ельм) 

31, 357, 399
Seeckt Hans von (Сект Ганс фон) 69, 362, 

405

Seibertz Norbert 65
Sekerdej Maciek 344
Sewastjanow A�eksandr Nikitycz (Севас�Севас�

тьянов Александ� Никитич) 275, 
286, 315

Shahak Israe� 255�257, 267, 284, 288
Shapiro Edward 301
Shaw George Bernard 295
Shimazu Hisamitsu (Симадз� Хисамиц�) 

100�101, 367, 410
Shu Shunsui 90
Siebeck P. 254
Sieg U�rich 61
Sie�ezniow Fiodor A�eksandrowicz (Се�Се�

лезнев Федо� Александ�ович) 150
Siergiej A�eksandrowicz, wie�ki książę 

274
Siergiejew Siergiej 315
Sieyès Emmanue��Joseph 322�323
Sijthoff A.W. 209
Sikorski Iwan A�eksiejewicz 159
Sinc�air Upton Bea�� 295
Siniawski Andriej (Siniavsky Andrei� Си�Си�

нявский Анд�ей) 183�184, 203, 245, 
379, 425

Skarzyński Ryszard 58, 61�62
Smi�es Samue� (Смайлс Сэмюэл) 97, 347, 

367, 410
Smirnow Siergiej 205
Smith Adam 290
Smith Anthony 22, 322, 341, 344
Smo�eń Mieczysław 274
Snyder Louis 36, 146
Sokrates 226
Sołoniewicz Iwan Łukjanowicz (So�onie�

vich Ivan Lukyanovich� Солоневич 
�ван Л�къянович) 206, 298, 308, 
382, 387, 391, 429, 439

Sołowjow Władimir Siergiejewicz (Соло�Соло�
вьев Владими� Се��еевич) 156, 256

Sołżenicyn A�eksandr Isajewicz (So�zhe�
nitsyn A�exander Isaevich� Солжени�Солжени�
цын Александ� �саевич) 17, 183� 
�199, 202, 205, 219, 229, 234, 238�
241, 245, 249, 268, 287, 317, 327, 
379, 380�381, 387�388, 425�429, 435
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Sombart Werner (�омба�т Ве�не�) 205, 
240, 258�260, 296, 382, 429

Sorokin Pitirim 184
Soska Michał 165
Spann Othmar (Шпанн Отма�) 69, 362, 

405
Spartakus 22
Speng�er Oswa�d (Шпен�ле� Освальд) 

70, 78, 291, 297, 315, 343, 363, 407
Spinoza Baruch 241
Sta�in Józef Wissarionowicz 182, 195, 

230�231, 236, 239, 244, 274, 277, 
279�280, 294

Stamm�Kuh�mann Thomas 41
Stape� Wi�he�m (Штапел Виль�ельм) 13, 

68, 71�72, 75�85, 110, 160, 249�250, 
261�262, 264, 323�324, 326, 328, 
339, 349�350, 354, 362�364, 369, 
376, 396, 405�408, 413, 421

Starecka Katarzyna 94
Stein Heinrich vom (Штайн Ген�их фом) 

35, 37, 41, 75, 84, 358, 400
Stern Fritz 61
Stępień Stefan 57
Stolkind Abraham Jankielewicz 270
Stołypin Piotr Arkadjewicz 285, 301
Storch Nico�aus 211, 213
Strachow Nikołaj (Strakhov Niko�ai� Ст�а�Ст�а�

хов Николай) 131, 372, 416�417
Strasser Otto (Шт�ассе� Отто) 68, 362, 405
Striemouchow Dmitrij (Stremooukhoff 

Dimitri) 135
Struwe Piotr Berngardowicz (Ст��ве 

Пет� Бе�н�а�дович) 123, 168
Studienskij Giennadij A�eksandrowicz 

301
Subbotin Andriej Pawłowicz (С�бботин 

Анд�ей Павлович) 269
Suchanek Lucjan 183�184, 197
Suchodolska Jadwiga 303
Suwczinskij Piotr (Suvchinskii Petr� С�в�С�в�

чинский Пет�) 168, 377, 422
Suworin Aleksiej 270
Swiatopołk�Mirski Piotr 169
Swiatosław Igoriewicz, książę (Святос�Святос�

лав ��о�евич) 172, 423

Swierdłow Jakow 293
Sy�wester I, papież (Сильвест� I) 207, 

430
Sy�westrzak Andrzej 337
Szamir Israe� (Шами� �с�аэль) 275
Szczapow Afanasij (Shchapov Afanasii� 

Щапов Афанасий) 149, 374, 419
Szczerbatow Michaił Michajłowicz 

(Shcherbatov Mikhail Mikhailovich; 
Ще�батов Михаил Михайлович) 
115�116, 125, 133, 370, 414

Szestakow Wiaczesław Pawłowicz (Шес�Шес�
таков Вячеслав Павлович) 116

Szewyriow Stiepan Pietrowicz (Shevyriov 
Stepan Petrovich� Шевы�ев Степан 
Пет�ович) 123, 371, 415

Szirinianc A�eksandr Andriejewicz (Ши�Ши�
�инянц Александ� Анд�еевич) 120, 
122

Szkarowskij Michaił Wita�jewicz (Шка�Шка�
�овский Михаил Витальевич) 230

Sz�achta Bogdan 21, 44�45
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